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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 29 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. 22-03-2022

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 22-03-2022 vast te stellen

Conform advies.

FINANCIËN
3 Deelname platform M50

1. In te stemmen met deelname aan het Platform M50

Conform advies. Wethouder Kruit en en gemeentesecretaris Meijer hebben mandaat voor het 
tekstueel vaststellen van een raadsinformatiememo en persbericht. 

Publiekssamenvatting:
Ook onze gemeente krijgt te maken met negatieve herverdeeleffecten waarmee onze 
dienstverlening verder onder druk komt te staan. Met deelname aan de M50 tonen wij ons 
solidair met andere gemeenten die net als onze gemeente, in toenemende mate 
geconfronteerd worden met extra taken die vaak niet of niet volledig gecompenseerd worden. 
De M50 is een spreekbuis en het lobbyorgaan richting rijksoverheid en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG)

4 Herinrichting Planning & Control cyclus

1. In te stemmen het uitbreiden van de Planning & Control cyclus met twee financiële 
prognoses, waarin de financiële mutaties aan de raad worden voorgelegd.

1. In te stemmen met het voorleggen van begrotingswijzigingen met incidentele financiële 
mutaties via de financiële prognoses.

2. In te stemmen met het voorleggen van structurele mutaties via de integrale afweging 
bij de kadernota of begroting of via een separaat raadsvoorstel.

3. In te stemmen met het opnemen van budgetoverhevelingen in de laatste financiële 
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prognose.
4. In te stemmen om binnen het huidige mandaat, als nieuwe werkwijze, technische 

begrotingswijzigingen als hamerstuk aan de gemeenteraad voor te leggen bij iedere 
raadsvergadering. 

5. In te stemmen met het opnemen van de spelregels van de financiële rapportages in de 
financiële verordening.

Conform advies. Het college verzoekt de organisatie nog naar een andere term voor de twee 
nieuwe tussenrapportages te zoeken en te overleggen met raadswerkgroep P&C-cyclus.

Publiekssamenvatting:
Om de gemeenteraad goed in positie te brengen en uitgaande van het budgetrecht van de 
gemeenteraad (overeenkomstig art 189 van de Gemeentewet), wordt de Planning & Control 
cyclus van de gemeente Schagen uitgebreid. Hierdoor wordt de raad beter in positie gebracht 
en kan zij beter vorm geven aan haar controlerende rol.

5 planning 1e Tussentijdse rapportage 2022

1. * Akkoord gaan met de voorgestelde planning voor 1e Tussentijdse rapportage 2022

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Als onderdeel van de planning en control wordt periodiek verantwoording afgelegd door het 
college aan de gemeenteraad. betreffende het gevoerde beleid en de daarmee verband 
houdende financiële ontwikkelingen  Een instrument die hiervoor gebruikt wordt is de 1e 
tussentijdse rapportage .Voorafgaand aan het opleveren van het document bieden wij hierbij 
de planning  aan om te komen tot de totstandkoming van het document in de raad van 21 juni 
2022.

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

OPENBARE RUIMTE
11 College informatiememo pauze locatie buschauffeurs

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van deze memo.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De memo informeert over de stand van zaken naar aanleiding van een vraag over een pauze 
locatie voor buschauffeurs in de gemeente.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
13 Beleid Microturbines Schagen

Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp 'Beleid microturbines Schagen'. 
2. Het ontwerp 'Beleid microturbines Schagen'  ter inzage te leggen voor het indienen van 
zienswijzen.
3. Bij de afhandeling van de vergunningaanvraag in een anterieure overeenkomst op te nemen 
dat de kosten die de gemeente maakt om de vergunningaanvraag af te handelen, door de 
initiatiefnemer aan de gemeente wordt vergoed. In de overeenkomst is het bedrag waar het 
om gaat, opgenomen.
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4. In te stemmen met de Raadsinformatiememo Beleid Microturbines Schagen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college heeft besloten om in te stemmen met het concept 'Beleid microturbines Schagen' 
en dit ter inzage te leggen voor een periode van zes weken. Met dit beleid kunnen aanvragen 
voor kleine windmolens, maximaal 15 meter hoog en bedoeld voor eigen gebruik, sneller 
worden afgehandeld. In de aanloop naar de eerste versie van de Regionale Energie Strategie is 
naar voren gekomen dat er veel draagvlak is voor deze kleine windmolens. In de Kop van 
Noord-Holland zijn verschillende partijen samengekomen om te onderzoeken waar plaatsing 
van microturbines op agrarisch en stedelijk bouwvlak in het buitengebied zou moeten voldoen. 
Onder leiding van een adviesbureau hebben de twee gemeenten, Schagen en Den Helder, de 
Provincie Noord-Holland, netbeheerder Liander, de Land- en Tuinbouworganisatie en Mooi 
Noord-Holland, een organisatie die zich bezighoudt met landschapswaarden een handreiking 
voor regels opgesteld met afbeeldingen als voorbeeld. Deze handreiking wil de gemeente 
borgen in haar beleid. Op 2 februari heeft de gemeente een informatieavond gehouden. 
Informatie over de avond en alle vragen die er zijn gesteld kunt u met het zoekwoord 
'microturbines', vinden op de website van de gemeente. 

15 Permanent wonen op niet-vitale vakantieparken
Het college besluit:
1. In te stemmen met de aanpak en voorwaarden voor transformatie van vier niet vitale parken 
naar bestemming recreatie- verblijfsrecreatie 3, zoals beschreven in de memo 
“Bestemmingswijziging niet vitale verblijfsrecreatie”
2. Handhaving op deze vier parken op illegale permanente bewoning voor de duur van 1 jaar 
op te schorten vanaf 1 april 2022, in afwachting van het te doorlopen project. 
3. In te stemmen met de raadsinformatiememo en deze te laten uitgaan aan de griffie.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Aan de gemeentelijke organisatie is de opdracht gegeven om te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om permanente bewoning mogelijk te maken op niet vitale parken en zo 
een impuls aan de woningvoorraad te geven. Het college heeft het plan van aanpak 
vastgesteld om 4 parken nader in beeld te brengen en daarbij deze parken actief te verzoeken 
of zij een aanvraag willen doen om deze parken van bestemming te doen veranderen. Een 
bestemmingwijziging biedt kansen voor een kwaliteitsimpuls op deze parken, maar ook voor de 
overige parken in de gemeente.

SOCIALE ONTWIKKELING
16 Inkoopstrategie Ernstige Dyslexie

Het college besluit:
1. 1.       In te stemmen met de inkoopstrategie Ernstige Dyslexie; 
2.       Het eigen afgevaardigde regionale MO-lid op te dragen uitvoering te geven aan het 
inkoopproces in regionaal samenwerkingsverband geborgd in de bestuursopdracht Regionale 
samenwerking Hulp en Ondersteuning Jeugd en Wmo Kop3 2016.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college heeft besloten in te stemmen met de inkoopstrategie Ernstige Dyslexie (ED). 
Op basis van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor dyslexiezorg voor 
jeugdigen in de basisschoolleeftijd. De gemeente Schagen werkt op het gebied van zorginkoop 
voor ED samen met de gemeenten Den Helder en Texel. Op 31 december 2022 loopt de 
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huidige raamovereenkomst ED af. Om die reden vindt een nieuw inkooptraject ED plaats.
In de vastgestelde inkoopstrategie staat op welke manier het inkooptraject ED ingericht is, welke 
keuzes er op dat gebied gemaakt zijn en waarom. Voor geïnteresseerde ED-zorgaanbieders 
geeft de inkoopstrategie weer waar zij zich voor kunnen inschrijven. Geïnteresseerde 
zorgaanbieders kunnen zich per 19 april 2022 via Tenderned inschrijven voor de 
toetredingsronde. Daaropvolgend vindt een beoordeling van de inschrijvingen plaats, met als 
ingangsdatum voor het contract 1 januari 2023.

17 Mandatering Scouting Aquarius ondertekening overeenkomst
Het college besluit:
1. Akkoord gaan met het mandateren van wethouder Joke Kruit voor het ondertekening van de 
overeenkomst tussen de gemeente Schagen en Scoutinggroep Aquarius Dirkshorn. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college van B&W mandateert wethouder Joke Kruit om de overeenkomst over de 
nieuwbouw van een clubhuis van scoutinggroep Aquarius Dirkshoorn te ondertekenen. De 
overeenkomst is in opdracht van de gemeenteraad  opgesteld en wordt begin april door de 
gemeente en de Scouting ondertekent. 

18 Outsourcing leerlingenvervoer 

1. In te stemmen om de uitbesteding van het leerlingenvervoer te verlengen met de duur van 
één jaar met de mogelijkheid om met één jaar te verlengen.
2. In te stemmen om af te wijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en de 
opdracht rechtstreeks te gunnen aan Forseti

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Voor onze wettelijke taak m.b.t. het uitvoeren van het leerlingenvervoer wordt er gebruik 
gemaakt van een uitbesteding. Dit voorstel gaat over het al dan niet verlengen van deze 
opdracht.

20 Hulp herstel plafond Dorpshuis Kolfweid Callantsoog
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het afwijken van het Accommodatiebeleid 2021 - 2026 door een lening 
van maximaal € 50.000 beschikbaar te stellen aan het Dorpshuis Kolfweid voor het herstel van 
het plafond van de evenementenzaal.
2. Instemmen met een eenmalige opname vanuit het Renovatiefonds hiervoor.
3. De aflossing te laten verlopen door het per 2023 inhouden van de exploitatiebijdrage of 
zoveel eerder door ontvangst van de schadevergoeding

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Wij wijken af van het Accommodatiebeleid 2021 - 2026 en geven een financiële bijdrage aan 
het Dorpshuis Kolfweid bestemd voor het herstel van het plafond van de 
evenementenzaal. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de aansprakelijkheid komt 
de gemeente het Dorpshuis tegemoet. Dit doet de gemeente omdat wij van mening zijn dat 
het dorpshuis gedupeerd is door een constructiefout en met de bijdrage het proces van 
reparatie van het plafond bespoedigd wordt.
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21 Transformatieplan en (her)contracteren zorg
Het college besluit:

Het college besluit:
1. Prioriteit geven aan het opstellen van het integraal transformatieplan sociaal domein en 
evaluatie van de Open House procedure, ter voorbereiding op het l (her)contracteren van alle 
regionaal gecontracteerde hulp- en ondersteuning sociaal domein Open House jeugd en Wmo.

2. Gebruik maken van alle bestaande verlengingsopties in alle huidige regionale contracten 
Jeugdhulp, Wmo en Participatie tot 1 januari 2024 (vooralsnog exclusief huishoudelijke hulp).

3. Geen nieuwe toetredingsronden meer open te stellen van de Open House procedure voor 
maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
en Participatiewet.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Om te komen tot de meest passende contractvorm(en) in het sociaal domein vanaf 1 januari 
2024 is het wenselijk om de regionale inzet te richten op het opstellen van een integraal 
transformatieplan sociaal domein, een nieuwe duiding van het zorglandschap en de vertaling 
naar een integrale inkoopstrategie (voor januari 2023). Dit alles in lijn met de landelijk 
vastgestelde en verplichte Norm voor Opdrachtgeverschap.

22 Huisvesting Tafeltennisvereniging Doko in de nieuw te bouwen sportzaal van sporthal De 
Multitreffer
Aangehouden tot volgende week.

SLUITING

DIRECTIE
24 Beantwoording technische vragen De heer Wang fractie Seniorenpartij m.b.t. Gedempte 

Gracht 16-18 en Rensgars 24
Het college besluit:

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met bijgaande schriftelijke beantwoording van de vragen van de heer 
Wang van de fractie Seniorenpartij met betrekking tot Gedempte Gracht 16 en 18 en met 
betrekking tot Rensgars 24.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college heeft vanuit de raad van de fractie van de Seniorenpartij in de persoon van de 
heer Wang verschillende vragen ontvangen met betrekking tot de locaties Gedempte Gracht 
16 en 18 en Rensgars 24. Het college heeft ter afdoening daarvan de beantwoording in een 
brief aan de heer Wang toegezonden en deze brief aan de gehele raad ter kennisname 
verstrekt.


