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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 22 MAART 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. 15-03-2022

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 15-03-2022 vast te stellen

Conform advies.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Aanpassing van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2022 

1. De raad besluit de "Eerste wijziging Verordening leges 2022" vast te stellen. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De gemeenteraad heeft besloten om de legesverordening aan te passen. De wijziging betreft 
de invoering van een tarief voor het indienen van een consult verzoek. 
Een consultverzoek is een verzoek om informatie over de fysieke leefomgeving. 

4 heroverwegingsbesluit Groenhartweg 9 Dirkshorn
Aangehouden.

FINANCIËN
5 Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Het college besluit:
1. In te stemmen met het bijgevoegde aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar.

Conform advies.
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Publiekssamenvatting:
Het college heeft de heer P. Gutter met ingang van 28 maart 2022 aangewezen als 
heffingsambtenaar.

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

P&O PLUS
9 Raadsinformatiememo reglement van orde college

Het college besluit:

Het college besluit:
1. Met bijgevoegde raadsinformatiememo de raad informeren over de vaststelling van het 
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van het college 
gemeente Schagen 2022 en het reglement als bijlage meezenden.  

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op 1 maart 2022 is door het college het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van het college gemeente Schagen 2022 vastgesteld. De raad wordt hier nu 
over geïnformeerd door middel van een raadsinformatiememo.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
10 Grondruil Hoebelaan/Jonkerstraat Waarland met Stichting Waarlands Zwembad

Het college besluit:
1. Instemmen met de grondruil.
2. Instemmen met toevoeging aan de grondruil: stuk grond Hoebelaan 11 Waarland.
3. Instemmen met de kostenverdeling.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De gemeente heeft besloten tot een grondruil met Stichting Waarlands Zwembad. Zowel de 
gemeente als het zwembad hebben grond in gebruik van elkaar dat niet in hun eigendom is. 
Deze situatie bestaat al jaren. Door een grondruil wordt de gebruikssituatie ook de 
eigendomssituatie. De plek waar het oude verenigingsgebouw aan de Hoebelaan heeft 
gestaan wordt meegenomen in de grondruil en door het zwembad ingericht als fietsenstalling 
(uitbreiding) om de piekmomenten beter te kunnen opvangen. 

12 Terugkoop brandweerkazerne Hofstraat 15 Schagen 
Het college besluit:
1. Het college besluit de brandweerkazerne aan de Hofstraat 15 te Schagen terug te kopen per 
1 juni 2022 tegen de nog openstaande boekwaarde van € 1.138.933,00. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De gemeente Schagen koopt de brandweerkazerne aan de Hofstraat te Schagen weer terug 
van de Veiligheidsregio tegen de nog openstaande boekwaarde. Het pand blijft in gebruik als 
brandweerkazerne.

13 Recht van opstal Theresiaplein 30 Warmenhuizen
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Het college besluit:
1. Het college besluit voor een periode van 50 jaar met ingangsdatum 1 januari 2022 een recht 
van opstal te verlenen voor een eetgelegenheid met terras op een grondoppervlak van circa 
108 m2 op het perceel Theresiaplein 30, 1749 GX te Warmenhuizen tegen een retributie van € 
540,00 per jaar, prijspeil 1 januari 2022.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De gemeente Schagen verleent een recht van opstal voor de eetgelegenheid aan het 
Theresiaplein 30 te Warmenhuizen.

SOCIALE ONTWIKKELING
15 AB/DB GrGa  24 maart 2022

Het college besluit:
1. De wethouder de volgende standpunten in te laten brengen in de bestuurlijke vergadering 
van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland op 24 
maart 2022 t.a.v. agendapunt 5 DB/AB Concept jaarrekening 2021 GrGa: 

• Concept jaarrekening ter kennisgeving aannemen
• Akkoord met teruggave van het subsidie overschot en een deel reserveren ten 

behoeve van aanmeldingen voor duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie (LKS), 
echter niet doormiddel van willekeurige aanmeldingen van cliënten.

2. T.a.v. agendapunt 6 AB Concept begroting 2023-2026 GrGa:
• Akkoord

3. T.a.v.; agendapunt 7DB/AB Voorstel huisvesting Probedrijven: 
• ter kennisgeving aannemen van de startnotitie en akkoord met het uitwerken van het 

projectvoorstel. 
4. T.a.v. agendapunt 8 DB/AB Financiële rapportage 2021 Probedrijven:

•  ter kennisgeving aannemen 
5. Ten aanzien van agendapunt 9. DB/AB WSW-panel jaarrekening en verslag: 

• ter kennisgeving aannemen 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op 24 maart 2022 vindt een vergadering plaats van het DB /AB van de Gemeenschappelijke 
Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GrGa) Kop van Noord-Holland. Ter bespreking staan 
geagendeerd: de Conceptjaarrekening 2021 van de GrGa, de Conceptbegroting 2023-2026 
van de GrGa  en een startnotitie 'Huisvesting Probedrijven', waarin de heer Heemskerk, 
bestuurder van Probedrijven N.V., zijn uitgangspunten van de wens tot verbetering dan wel 
vernieuwing van de huisvesting van Probedrijven in Den Helder beschrijft (respectievelijk 
agendapunten 5,6, en 7). Ter kennisname geagendeerd staan de Financiële rapportage over 
2021 van Probedrijven NV (agendapunt 8) en de Jaarrekening en het Jaarverslag van het WSW-
panel (agendapunt 9).  

16 Agenda algemeen bestuur RPA nhn 25 maart 2022
Het college besluit:
1. De wethouder arbeidsmarkt de volgende standpunten in te laten brengen in de vergadering 
van het Algemeen Bestuur van het RPAnhn op 25 maart 2022:
 
02a Concept verslag Algemeen Bestuur 17 december 2021, zonder op-aanmerkingen 
vaststellen
02b Concept verslag Dagelijks Bestuur 18 februari 2022, ter kennisname
02c Concept verslag Strategisch overleg 11 februari 2022, ter kennisname
03a Resultaten en ambities 2021 & 2022 - inhoudelijk en financieel, instemmen met het verzoek 
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bovenstaande twee punten onder de aandacht te brengen. 
03b Uitvoeringsplan WSP-NHN 2022, instemmen met het verzoek bovenstaande twee punten 
onder de aandacht te brengen. 
03b2 Ontwikkelingen convenant RPA, ter bespreking
03c Resultaat bureau RpAnhn 2021, ter kennisname
03d, Update Human Capital Agenda, ter kennisname
03e, Tussenrapportage jeugdwerkeloosheid, ter kennisname
03f, Voortgangsrapportage REACT-EU, ter kennisname
03g, Afronding pilot LLO-P, ter kennisname
03g, Update RMT - NHNWerktdoor (presentatie), ter kennisname
03g, Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda 2022 (presentatie), ter kennisname

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord werken 18 gemeenten, UWV, onderwijs, 
werkgevers- en werknemersorganisaties actief samen in het Regionaal Platform 
Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn). 
Dit advies beoogt het college van burgemeester en wethouders te adviseren over de 
onderwerpen die ter bespreking en vaststelling op de agenda van de vergadering van het AB 
van het RPAnhn staan, zodat de wethouder arbeidsmarkt in de vergadering van 25 maart 2022 
een door het college gedragen standpunt over deze onderwerpen kan innemen.

19 Gemeentelijke ondersteuning acties Oekraine
Het college besluit:
1. Akkoord met de Raadsinformatiememo 'persbericht gemeente steunt acties Oekraine'. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Door middel van een persbericht steunt het college initiatieven en ideeën van de inwoners voor 
de mensen die vluchten uit Oekraïne. Met een raadsinformatiememo is de raad geïnformeerde 
over dit persbericht. 

20 Beantwoording artikel 43 vragen van Groenlinks

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De door Groenlinks gesteld artikel 43 vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in 
Schagen worden door middel van een brief beantwoord. 

VEILIGHEID PLUS

SLUITING


