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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

Afwezig:
mevrouw Joke Kruit; de heer Peter Jager

BENW BESLUITENLIJST
1 Vaststellen openbare besluitenlijst College BenW d.d. 8 maart 2022.

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Joke Kruit

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 8 maart 2022 vast te stellen.

Conform advies.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Conceptaanvraag Ruigeweg naast nummer 76 Sint Maartensbrug

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Joke Kruit

Het college besluit:
1. In principe geen medewerking verlenen aan conceptaanvraag C-21-0163 voor het herzien 
van de bestemming agrarisch naar wonen om zo 5 woningen te kunnen realiseren op het 
perceel naast Ruigeweg nummer 76 te Sint Maartensbrug. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Er is een conceptaanvraag ingediend voor het herzien van de bestemming agrarisch naar 
wonen om zo 5 woningen te kunnen realiseren op het perceel naast Ruigeweg 76 te Sint 
Maartensbrug. 
Vanuit de omgevingsverordening mogen ruimtelijke ontwikkelingen alleen plaatsvinden in 
kernen of dorpslinten. Desbetreffende locatie kan niet voldoen aan deze eis. Daarnaast wordt 
aangegeven vanuit de Omgevingsvisie schagen dat zicht op de polder en weidevogelgebied 
belangrijke waarden zijn. De ontwikkeling van woningen op desbetreffende locatie zal invloed 
hebben op deze waarden.
Om deze redenen heeft het college besloten om in principe geen medewerking te verlenen 
aan het wijzigingen van de bestemming agrarisch naar wonen om op die manier 5 woningen te 
kunnen realiseren op het perceel naast Ruigeweg 76 te Sint Maartensbrug. 
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FINANCIËN
5 Concept jaarrekening 2021

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Joke Kruit

Aangehouden. De bijlage ontbrak en portefeuillehouder Kruit was niet aanwezig.

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING
6 rapport Gateway Review thema 'Geluk' + afronden thema 'Geluk'  + RIM 

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Joke Kruit

Het college besluit:
1. het college neemt het rapport van het onderzoek naar 'Geluk' door bureau Gateway voor 
kennisgeving aan 
2. het college gaat akkoord met het afronden van het thema 'Geluk' conform de eerste 
aanbeveling uit het rapport
3. het college gaat akkoord met bijgevoegde RIM om de raad te informeren over de resultaten 
van het onderzoek naar thema 'Geluk' door bureau Gateway

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college heeft de directie vorig jaar gevraagd naar een advies op het thema 'Geluk'. Dit 
naar aanleiding van de wens uit het coalitieakkoord om het geluksbeleid door te ontwikkelingen 
en de terminologie te herijken. De directie heeft hiertoe bureau Gateway opdracht gegeven 
een Gateway review uit te voeren op het thema 'Geluk'. Het onderzoek is uitgevoerd en de 
bevindingen zijn gepresenteerd aan het college. De directie heeft de rapportage vastgesteld. 
Het college geeft gehoor aan de eerste aanbeveling uit het rapport, namelijk 'rond het thema 
'Geluk' expliciet af met het huidige college. En draagt graag de overige aanbevelingen van het 
reviewteam en daarmee de focus op het onderwerp ‘Dienstverlening’ over aan de nieuwe 
coalitie. De raad is via een RIM geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. 

OPENBARE RUIMTE
8 Wijziging hfst 3.3 Ruimingsprotocol gemeentelijke gedenkparken Schagen

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Joke Kruit

Het college besluit:
1. Het bijgevoegde, herziene Ruimingsprotocol gemeentelijke gedenkparken Schagen vast te 
stellen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Deze wijziging in hoofdstuk 3.3 van het Ruimingsprotocol zorgt ervoor dat de rollen van de lokale 
werkgroepen en de commissie cultuurhistorisch waardevolle graven in de totstandkoming van 
de lijst cultuurhistorisch waardevolle graven geborgd en weergegeven wordt.
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RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
9 Verzoek deelname gemeente Schagen aan Sail Den Helder 2023

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Joke Kruit

Het college besluit:
1. Gelet op de pro's en contra's van deelname en met name ervaringen uit 2017 wordt 
voorgesteld geen bijdrage beschikbaar te stellen aan deelname gemeente Schagen aan Sail 
Den Helder 2023.
2. Gemeenteraad op de hoogte stellen van het besluit om niet deel te nemen aan Sail Den 
Helder 2023

Conform advies. Burgemeester Van Kampen-Nouwen en Gemeentesecretaris Meijer hebben 
het mandaat voor een brief met de motivatie.

Publiekssamenvatting:
De Stichting Sail Den Helder heeft de gemeente Schagen gevraagd deel te nemen aan Sail 
2023, een financiële bijdrage te leveren en betrokkenheid bij het evenement. Het college heeft 
besloten niet deel te nemen aan het evenement.

10 Nieuwe regionale Strategie en Convenant werklocaties Kop
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Joke Kruit

Het college besluit:
1. kennisnemen van de Strategie Werklocatie Kop;
2. het aangaan van het Convenant werklocaties Kop 2022-2025;

Conform advies met wijziging. Het college ziet graag de publiekssamenvatting aangevuld.

Publiekssamenvatting:
Met het aangaan van het Convenant Werklocaties Kop van Noord-Holland werkt de gemeente 
Schagen samen met de regiogemeenten aan vitale en toekomstbestendige werklocaties. In het 
convenant staan regionale afspraken opgenomen over verschillende thema's die bijdragen 
aan het vestigingsklimaat voor bedrijven in de regio en om bedrijven te behouden en te 
versterken. Met het vaststellen van het Convenant is de uitbreiding van de bedrijventerreinen 
Waarland en Warmenhuizen dichterbij gekomen. 

11 Subsidie stichting Zijper Kerken
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Joke Kruit

Het college besluit:
1. Eenmalig een subsidie van € 15.500,- te verlenen voor de restauratie van de klokkenstoel van 
de monumentale Hervormde Kerk in Burgerbrug. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De Stichting Zijper Kerken draagt zorg voor het beheer van drie monumentale kerken. Die staan 
in Burgerbrug, Oudesluis en Sint Maartensbrug. De kerken bepalen het dorpsbeeld. Het zijn 
bakens in het landschap en ze hebben een sociaalmaatschappelijke functie. De Stichting Zijper 
Kerken heeft de kerkjes in eigendom en is verantwoordelijk voor het onderhoud. De klokkenstoel 
van de Hervormde Kerk de Herboren Toren in Burgerbrug is aan restauratie toe. De stichting 
ontvangt van de gemeente Schagen een jaarlijkse subsidie voor de instandhoudingskosten en 
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een zogenoemde SIM-subsidie van het Restauratiefonds. De subsidies dragen de jaarlijkse 
onderhoudskosten, maar zijn niet toereikend voor de eenmalige kosten van de restauratie van 
de klokkenstoel. Daarom verzoekt de Stichting Zijper Kerken de gemeente om een eenmalige 
aanvullende bijdrage. De provincie verleent ook subsidie. 

12 Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Economie d.d. 17 maart 2022
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Joke Kruit

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda, bijlagen en annotatie (zie agenda) van de vergadering 
van het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte & Economie d.d.17 maart 2022.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op 17 maart 2022 is de vergadering van het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte & Economie. 
Afgesproken is de stukken voor de vergadering ter kennisname aan de colleges voor te leggen. 
Naast de agenda en bijbehorende stukken is tevens een regionaal voorbereide annotatie 
toegevoegd.

13 Intentieovereenkomst woningbouwontwikkeling Petten 
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Joke Kruit

Het college besluit:
1. Besluiten tot het aangaan van de intentieovereenkomst ‘Gemeente Schagen – Scholtens 
Vastgoed B.V. en L&Z Holding (inclusief bijlagen).

Conform met wijziging. Aan de intentieovereenkomst wordt de uitgevoerde ruimtelijke 
verkenning als bijlage toegevoegd.

Publiekssamenvatting:
Het College sluit een intentieovereenkomst met Scholtens Vastgoed en L&Z Holding (Zeeman 
Vastgoed) om in gezamenlijkheid de woningbouwopgave in Petten nader vorm te geven. De 
woningnood in Petten is groot. De gemeente Schagen wil graag 80 tot 100 woningen gaan 
bouwen in Petten. Met de intentieovereenkomst spreken de gemeente Schagen en de 
ontwikkelaars de intentie uit dat zij samen willen werken bij het onderzoeken van de behoeftes in 
Petten en hoe daar het beste uitvoering aan gegeven kan worden. In dat proces worden ook 
andere belanghebbenden, de sportverenigingen en de dorpsraad van Petten betrokken. 

SOCIALE ONTWIKKELING
14 Handhavingsplan Sociaal Domein Schagen 2022

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Joke Kruit

Het college besluit:
1. 1. Vaststellen van het Handhavingsplan Sociaal Domein 2022

• In het kader van regionale samenwerking wordt nader onderzocht hoe het 
toezichthouderschap Jeugd/Wmo structureel regionaal kan worden belegd.

2. Instemmen met Raadsinformatiememo Handhavingsplan Sociaal Domein 2022 en verzending 
aan de raadsleden
3. Instemmen met concept-antwoord op gevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein 
i.o.
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4. Aansluiten bij het InformatiIeKnooppunt Zorgfraude (IKZ)

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De doorontwikkeling van toezicht en handhaving in het sociaal domein is nodig om te voldoen 
aan de integrale verordening, maar vooral een verbeterslag in het beleid en de uitvoering van 
Toezicht en Handhaving.
Het Handhavingsplan is een concrete vertaling van vastgesteld beleid naar een systematische 
en integrale uitvoering in de praktijk. In de verbetering focussen we op preventie (de voorkant 
van het proces, waar het vooral gaat om het maken van duidelijke afspraken tussen 
inwoner/aanbieder en gemeente) en het leveren van maatwerk. In het geval van sancties (de 
achterkant van het proces) is er ook sprake van maatwerk. Uitgangspunten hierbij zijn het 
toepassen van billijkheid en proportionaliteit zoals verwoord in de integrale verordening.

15 financieel besluit Wmo 2022
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Joke Kruit

Het college besluit:
1. Vaststellen "Financieel besluit Wmo 2022" . 

Conform advies. 

Publiekssamenvatting:
Het college heeft besloten om de tarieven voor een persoonsgebonden budget (PGB) voor de 
Wmo maatwerkvoorzieningen 2022 te indexeren.  

17 Stand van zaken huisvesting Tafeltennisvereniging DOKO in sportzaal Multitreffer
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Joke Kruit

Het college besluit:

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de raadsvragen en deze aan de raad te 
versturen

Conform advies met wijziging. Het college dringt aan op vlotte besluitvorming over de 
verbouwing. Voorafgaand aan collegebehandeling (5 april 2022) verwacht het college een 
themabespreking (29 maart 2022) over mogelijke bestuurlijke dilemma's.

Publiekssamenvatting:
In het kader van de gemeentewet artikel 43 heeft CDA vragen gesteld over de stand van zaken 
inzake huisvesting Tafeltennisvereniging Doko.
Deze vragen zijn met een brief van het college aan de raad beantwoord.

VEILIGHEID PLUS
19 Subsidie Reddingsbrigades 2022

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Joke Kruit

Het college besluit:
1. Akkoord gaan met het verstrekken van een subsidie in 2022 aan de volgende 
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Reddingsbrigades;
- Reddingsbrigade Callantsoog, € 180.000,-                                              
- Reddingsbrigade Petten, € 90.000,-
- Reddingsbrigade Sint Maartenszee, € 79.500, 
2. Akkoord gaan met het uitbetalen van een vast bedrag uit het meerjaren-investeringsplan 
materiaal, voor de aanschaf van klein materiaal 2022;
- Reddingsbrigade Callantsoog, € 25.750,-
- Reddingsbrigade Petten, € 12.875,-
- Reddingsbrigade Sint Maartenszee, € 11.375,- 
3. Akkoord gaan met het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst 2022 tussen de 
gemeente en de drie Reddingsbrigades.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De Reddingsbrigades in Schagen ontvangen jaarlijks een subsidiebedrag voor het (preventief) 
bewaken van het strandgebied. De drie Reddingsbrigades ontvangen een eigen subsidie om 
o.a. personeelskosten, onderhoudskosten en administratiekosten te betalen. Het voorstel is om 
de subsidie 2022 voor de Reddingsbrigades vast te stellen op:
- Reddingsbrigade Callantsoog 180.000,- 
- Reddingsbrigade Petten 90.000,- 
- Reddingsbrigade Sint Maartenszee 79.500,-
Daarbij voor het jaar 2022 een toevoeging te doen voor de aanschaf van het klein materiaal 
volgens het meerjaren-investeringplan materiaal voor een bedrag van:
- Reddingsbrigade Callantsoog, € 25.750,-
- Reddingsbrigade Petten, € 12.875,-
- Reddingsbrigade Sint Maartenszee, € 11.375,- 

SLUITING


