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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 5 APRIL 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. 29 maart 2022

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 29 maart 2022 vast te stellen

Conform advies met wijziging. 
Bij agendapunt 3. wordt de volgende zin toegevoegd aan het beslispunt. Wethouder Kruit en en 
gemeentesecretaris Meijer hebben mandaat voor het tekstueel vaststellen van een 
raadsinformatiememo en persbericht. 
Bij agendapunt 4. wordt in de eerste zin van het eerste beslispunt het woord 'tussenrapportages' 
vervangen door de woorden 'financiële prognoses'.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Wijziging bestemming van recreatie naar de bestemming wonen op het perceel Helmweg 20 in 

Callantsoog
Het college besluit:
1. in principe medewerking verlenen aan het wijzigen van de bestemming recreatie in de 
bestemming wonen op het perceel Helmweg 20 in Callantsoog.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college stemt in met het principeverzoek tot het wijzigen van de bestemming van de 
huidige recreatiewoning naar de bestemming ‘Wonen’ op het perceel Helmweg 20 in 
Callantsoog.

4 Wijzigingsplan Bosweg 25 't Zand
Het college besluit:
1. Instemmen met ontwerp wijzigingsplan Bosweg 25 't Zand (NL. IMRO.0441.WPBGZBosweg25-
on01) en het plan ter inzage leggen. 

Conform advies.
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Publiekssamenvatting:
Het college stemt in met het wijzigingsplan Bosweg 25 't Zand om het bouwvlak te vergroten 
naar 2ha en het plaatsen van 11 units voor de huisvesting van 44 arbeidsmigranten, waardoor er 
in totaal 60 arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden op desbetreffende locatie. Het 
ontwerp bestemmingsplan zal ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen. 

5 vaststellen wijzigingsplan 'Ruigeweg 107a Schagerbrug'
Het college besluit:
1. Gewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan 'Ruigeweg 107a Schagerbrug', met kenmerk 
NL.IMRO.0441.WPBGZRuigewg107A-va01 met bijbehorende bijlagen.
2. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het wijzigingsplan vast te stellen, omdat dit 
wijzigingsplan geen betrekking heeft op een op grond van artikel 6.12, lid 1 Wro aangewezen 
bouwplan waarvoor een exploitatieplan is voorgeschreven. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college stemt in met het verzoek tot wijziging van het geldende bestemmingsplan om het 
bouwvlak aan de Ruigeweg 107a in Schagerbrug te vergroten naar 2 hectare en stelt het 
wijzigingsplan gewijzigd vast.

6 ontwerp bestemmingsplan' Voorpolderweg 13 Dirkshorn', splitsen woonkavel t.b.v. bouw extra 
woning.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 'Voorpolderweg 13 Dirkshorn' met 
plankenmerk: NL.IMRO.0441.BPDHVoorpolderwg13-on01. 
2. Het ontwerp bestemmingsplan 'Voorpolderweg 13 Dirkshorn' met plankenmerk: 
NL.IMRO.0441.BPDHVoorpolderwg13-on01 gedurende 6 weken ter inzage te leggen voor 
indienen van zienswijzen. 
3. In te stemmen met de anterieure overeenkomst en Wethouder Beemsterboer te machtigen 
om deze overeenkomst te tekenen. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college stemt in met het ontwerp bestemmingsplan 'Voorpolderweg 13 Dirkshorn'. Dit 
bestemmingsplan maakt het mogelijk om één extra woning toe te voegen aan het perceel 
Voorpolderweg 13 in Dirkshorn. Het ontwerp bestemmingsplan zal ter inzage worden gelegd 
voor het indienen van zienswijzen. 

FINANCIËN
8 Verslag stafoverleg financiën 28 maart 2022

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verslag van het stafoverleg financiën van 28 maart 2022. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het betreft een intern verslag van het stafoverleg financiën van 28 maart 2022. 

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING
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P&O PLUS

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
12 Verkoop weg nabij Dergmeerweg 32t te Warmenhuizen

Het college besluit:
1. In te stemmen met de verkoop van 2.864 m² grond nabij Dergmeerweg 32t te Warmenhuizen

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Gemeente Schagen heeft besloten over te willen gaan tot verkoop van circa 2.864 m² grond 
nabij Dergmeerweg 32-t te Warmenhuizen. De voorgenomen verkoop wordt gepubliceerde via 
het gemeenteblad waarna geïnteresseerden zich kunnen melden. 

13 woningbouwontwikkeling Petten, vragen ex art. 43
Het college besluit:
1. In te stemmen met de schriftelijke beantwoording van vragen gesteld door het CDA 
betreffende woningbouw in Petten

Conform advies met wijziging. Wethouder Beemsterboer en gemeentesecretaris Meijer hebben 
mandaat voor laatste redactionele wijzigingen van de beantwoording.

Publiekssamenvatting:
De CDA-fractie van de gemeenteraad Schagen heeft het college vragen gesteld over 
woningbouw in Petten. Aanleiding van de vragen is een recente enquête van de dorpsraad, 
welke resultaten door het CDA met de dorpsraad is besproken. De vragen gaan met name over 
hoe het college denkt woningbouwlocaties met elkaar in samenhang te brengen.

14 Vergadering van het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Economie d.d. 7 april 2022 
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.7 april 2022.

Conform advies. Het college verwacht een raadsinformatiememo.

Publiekssamenvatting:
Op 7 april 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.

SOCIALE ONTWIKKELING
16 Beleidsregels inzake de eenmalige energietoeslag lage inkomens 

Het college besluit:
1. 
In te stemmen met de Beleidsregels eenmalige energietoeslag lage inkomens 2022 gemeente 
Schagen. De kern van dit voorgesteld besluit is: 

• In het kader van de eenmalige energietoeslag wordt onder laag inkomen verstaan: 
een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. 

• De eenmalige energietoeslag wordt op aanvraag toegekend. Echter, aan de volgende 
doelgroepen wordt de energietoeslag ambtshalve toegekend, te weten: de 
huishoudens die een bijstandsuitkering ontvangen, huishoudens die een IOAW- of IOAZ-
uitkering ontvangen en huishoudens die een AIO-aanvulling ontvangen.  
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• Bij de eenmalige energietoeslag geldt geen vermogenstoets.  
• Personen met alleen een briefadres (dak- en thuislozen), personen die in een inrichting 

verblijven, jongeren van 18 tot 21 jaar en studenten worden uitgesloten van het recht 
op toeslag. 

• De energietoeslag wordt vastgesteld op € 800,- per huishouden. 
2. In te stemmen met bijgaand raadsmemo. 

Conform advies met wijziging. Wethouder Van der Veek en gemeentesecretaris Meijer hebben 
het mandaat om de publiekssamenvatting en raadsinformatiememo redactioneel aan te 
passen.

Publiekssamenvatting:

De gemeente Schagen gaat in 2022 huishoudens met 
een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm een 
eenmalige energietoeslag toekennen van € 800,- ter 
compensatie van de sterk gestegen energieprijzen. 

Bijstandsgerechtigden (ook de IOAW’ers en IOAZ’ers) 
en huishoudens die een AIO-aanvulling ontvangen, 
zullen deze energietoeslag automatisch ontvangen. Zij 
hoeven hiervoor geen aanvraag in te dienen.  

Huishoudens die niet tot de genoemde doelgroepen 
behoren, dienen dus wel een aanvraag in te dienen. 

De gemeente zal niet kijken naar de vermogenssituatie 
van de huishoudens. Er geldt dus geen 
vermogenstoets. Er wordt alleen gekeken naar het 
inkomen. 

Het college heeft ervoor gekozen de doelgroep die het 
hardst wordt geraakt door de stijgende energieprijzen 
zo snel mogelijk te helpen. Het college wil samen met 
de raad nog gaan nadenken hoe huishoudens die 
buiten de doelgroep vallen maar ook door de stijgende 
energieprijzen in de problemen zijn gekomen, kunnen 
worden geholpen.

17 Informatie over de laatste stand van zaken met betrekking tot  de uitvoering van de Tozo
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de laatste stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de 
Tozo. 
2. In te stemmen met bijgaand raadsinformatiememo.  
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Conform advies.

Publiekssamenvatting:

Het college en de raad zijn geïnformeerd over de 
laatste stand van zaken met betrekking tot de 
uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling 
ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) die 
van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2021 in werking was.  

19 Huisvesting Tafeltennisvereniging Doko in de nieuw te bouwen sportzaal van sporthal De 
Multitreffer
Aanhouden. Het college vraagt burgemeester Van Kampen-Nouwen te onderzoeken of een 
bemiddelingsgesprek tussen Bestuur Multitreffer en Doko mogelijk is.

VEILIGHEID PLUS

SLUITING


