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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 15 FEBRUARI 2022
Tijdstip 09:00
Locatie n.t.b.

Aanwezig:
mevrouw Marjan van Kampen
de heer Jelle Beemsterboer
de heer Sigge van der Veek
mevrouw Joke Kruit
de heer Hans Heddes
de heer Alexander Meijer

Afwezig:
de heer Peter Jager

BENW BESLUITENLIJST
1 Vaststellen openbare besluitenlijst College BenW d.d. 08-02-2022

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 08-02-2022 vast te stellen

Conform advies.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Woningbouw Middenweg 15/15a in Dirkshorn

Het college besluit:
1. In principe medewerking verlenen aan conceptaanvraag C-21-0152 voor het realiseren van 
twee woningen in plaats van drie woningen aan de Middenweg 15/15a in Dirkshorn, met dien 
verstande dat één woning planologisch wordt wegbestemd.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in principe en onder 
voorwaarden medewerking te verlenen aan de realisatie van twee in plaats van drie woningen 
op het perceel Middenweg 15/15A in Dirkshorn, met dien verstande dat één woning 
planologisch wordt wegbestemd. Twee woningen worden samengevoegd tot één grote 
woning. Door de samenvoeging van de twee woningen neemt het bebouwd oppervlak niet 
toe. 

INFORMATIE & ADVIES

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

OPENBARE RUIMTE
6 Raadsinformatiememo stand van zaken fietspad Diepsmeerweg

Het college besluit:
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1. Akkoord te gaan met de raadsinformatiememo over de stand van zaken van het vrij liggende 
fietspad langs de Diepsmeerweg.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Deze raadsinformatiememo informeert over de stand van zaken betreffende het te realiseren 
fietspad langs de Diepsmeerweg te Warmenhuizen.

P&O PLUS
7 Benoeming plaatsvervangend voorzitter en leden bezwarencommissie

Het college besluit:

Het college besluit:
1. Per 1 maart 2022 voor een periode van vier jaar te benoemen:
- mevrouw N.D. Voulon tot lid van de bezwarencommissie;
- mevrouw B. Nota tot lid van de bezwarencommissie;
- de heer G.V.A. van der Klein tot lid van de bezwarencommissie;

Per 1 maart 2022 te benoemen voor de resterende duur van zijn benoemingstermijn van vier 
jaar, ingegaan op 1 januari 2021:
- De heer V.M. Behrens, huidig lid, tot plaatsvervangend voorzitter/lid van de 
bezwarencommissie;

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Recent is besloten om de afhandeling van bezwaarschriften door de externe 
bezwarencommissie als uitgangspunt te hanteren. Daarmee wordt het ambtelijk horen, wat het 
uitgangspunt was, afgeschaald. Het ambtelijk horen blijft wel het uitgangspunt voor het sociaal 
domein. Ook blijft het bestaan als mogelijkheid voor de categorie lichte bezwaarschriften. In het 
verlengde hiervan is besloten om de bezwarencommissie uit te breiden met drie leden. Er 
heeft  inmiddels een sollicitatieprocedure plaatsgevonden en dit heeft geleid  tot een selectie 
van 3 nieuwe leden en de keuze om een huidig lid tevens te benoemen tot plaatsvervangend 
voorzitter. Er wordt voorgesteld de kandidaten per 1 maart 2022 te benoemen. De 3 nieuwe 
leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en de plaatsvervangend voorzitter/lid 
voor de resterende duur van zijn benoemingstermijn van 4 jaar. 

PUBLIEKE DIENSTVERLENING

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
9 Gevolgen uitstel Omgevingswet

Het college besluit:

Het college besluit:
1. Het RIM via de secretaris door de griffie te laten doorgeleiden aan de leden van de 
gemeenteraad 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de wet 
per 1 oktober dit jaar of per 1 januari 2023 in werking zal treden. In dit raadsinformatiememo 
informeren wij u over de betekenis van het uitstel voor de gemeente Schagen.
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RUIMTELIJKE PROJECTEN
11 Vaststellen anterieure overeenkomst project Thuijs aan de Veluweweg

Het college besluit:
1. De anterieure overeenkomst vaststellen en wethouder Beemsterboer machtigen om namens 
de gemeente de overeenkomst te ondertekenen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De initiatiefnemer wil acht woningen realiseren op een perceel in de hoek van de 
Beemsterboerweg en de Veluweweg. Dit past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Dit 
betekent dat er een planologische procedure moet worden begonnen. Deze anterieure 
overeenkomst zorgt ervoor dat de gemeente de kosten die de gemeente maakt, kan verhalen 
op de initiatiefnemer.
In het plan worden ook een aantal sociale koopwoningen gerealiseerd. Deze overeenkomst 
kan, op straf van een boete, afdwingen dat deze ook daadwerkelijk als sociale koop 
gerealiseerd worden.

SOCIALE ONTWIKKELING
12 Toekomstperspectief JeugdzorgPlus inzake SPUK-subsidie, locatie Bakkum Horizon

Het college besluit:
1. Instemming met het bovenregionaal gemeentelijk toekomstperspectief JeugdzorgPlus als 
uitgangspunt voor het beschikbaar stellen van de subsidie t.a.v. SPUK vastgoed transitie 
JeugdzorgPlus.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Door het Rijk is een subsidie beschikbaar gesteld voor de om- en afbouw van JeugdzorgPlus. 
een voorwaarde hierbij is dat er een toekomstperspectief JeugdzorgPlus door de 17 gemeenten 
in NHN wordt vastgesteld. Gevraagd wordt aan de gemeente Schagen is om in te stemmen 
met het toekomstperspectief.

VEILIGHEID PLUS
14 Draaiorgel in het centrum van Schagen

Het college besluit:
1. Het college kiest er voor de orgelspeler van A.A.P. Draaivermaak, in het centrum van 
Schagen de mogelijkheid te bieden om met zijn draaiorgel als straatartiest op te treden. Door 
de beleidsregel Straatartiesten aan te houden en het draaiorgel over de weekmarkt te laten 
verplaatsen. Er wordt een vaste route met aangewezen plaatsen voor het draaiorgel opgesteld 
en voorgesteld de exploitant.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De gemeente Schagen heeft in 2020 maatregelen getroffen om met de weekmarkt naar een 
ruimere marktopstelling te gaan. Dit heeft tot gevolg dat op de locatie van het draaiorgel bij de 
ingang Makado aan de Nieuwstraat een standplaats van de weekmarkt is komen te staan. Na 
overleg met de gemeente is het draaiorgel verplaatst naar ingang van het Makado aan de 
noordzijde nabij de Albert Heijn. Tot eind 2021 heeft het draaiorgel deze plaats ingenomen. Door 
de verdere verbouwing van het Makado is ook deze vaste staplaats verdwenen.
Het college heeft besloten dat het draaiorgel aan de hand van een vooraf vastgestelde route 
door het centrum van Schagen, over het terrein van de weekmarkt, mag spelen. Per locatie 
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mag het draaiorgel maximaal 30 minuten spelen.

SLUITING


