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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 12 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. 05-04-2022

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 05-04-2022 vast te stellen

Conform advies.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Aangaan anterieure overeenkomst woningbouwplan Beemsterboerweg te Waarland

Het college besluit:

Het college besluit:
1. Een perceel aan de Beemsterboerweg te Waarland, kadastraal bekend gemeente 
Harenkarspel, sectie H, nummer 3140 (ged.) te verkopen om hierop woningbouw mogelijk te 
maken in het kader van agrarische bedrijfssanering.

2. Met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst aangaan om zodoende te waarborgen dat 
het beoogde woningbouwprogramma binnen redelijke termijn wordt gerealiseerd. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het gemeentebestuur heeft besloten om grond te verkopen aan de Beemsterboerweg te 
Waarland om ter plekke woningbouw mogelijk te maken. Het gaat daarbij om 16 woningen (10 
rijenwoningen; 1 2-onder-1 kapper en 4 vrijstaande woningen). Hiervan zal 30-40% worden 
gerealiseerd in de laagste prijsklasse volgens de geldende gemeentelijke grondprijzenbrief 
(Prijspeil 2022 € 220.000). Om er voor te zorgen dat de ontwikkeling voortvarend ter hand wordt 
genomen zal met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst worden gesloten.

FINANCIËN
4 Geen toeristenbelasting voor vluchtelingen uit Oekraïne
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Het college besluit:
1. Akkoord gaan met een vrijstelling van toeristenbelasting voor vluchtelingen uit Oekraïne als 
gevolg van oorlog, die rechtmatig in Nederland verblijven en die worden opgevangen door 
personen of rechtspersonen niet zijnde of niet vallende onder de verantwoordelijkheid van het 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college heeft besloten dat vluchtelingen uit Oekraïne geen toeristenbelasting hoeven te 
betalen. 
De Verordening toeristenbelasting kent al een vrijstelling voor vluchtelingen. Door dit besluit 
vallen vluchtelingen uit Oekraïne nu ook onder deze vrijstelling.

5 Samenwerkingsovereenkomst BNG pinpassen Oekraïne
Het college besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de BNG voor het 
verstrekken van Prepaid pinpassen aan vluchtelingen uit Oekraïne.
2. In te stemmen met de minimale afname van 25 Prepaid pinpassen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Vluchtelingen uit de Oekraïne hebben recht op leefgeld. De gemeente Schagen verstrekt deze 
gelden contant tot het moment dat de vluchteling de beschikking heeft over een eigen 
bankrekening. De BNG Bank heeft alle gemeenten in Nederland benaderd met een aanbod 
om prepaid pinpassen te bestellen voor Oekraïense vluchtelingen. Dit als alternatief voor het 
verstrekken van contant geld aan de vluchtelingen.

6 Verslag stafoverleg financiën 4 april 2022
Het college besluit:
1. In te stemmen met het verslag van het stafoverleg financiën van 4 april 2022.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het betreft een intern verslag van het stafoverleg financiën van 4 april 2022.

INFORMATIE & ADVIES

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

OPENBARE RUIMTE
10 Overeenkomsten kermissen kern Schagen en overige kernen

Het college besluit:
1. De samenwerking met de heren de Voer en Kabalt voor het organiseren van de kermis in de 
kern Schagen wordt voor dit jaar voortgezet. Met hen wordt een overeenkomst gesloten voor 
het organiseren van de kermis in de kern Schagen voor het jaar 2022.
2. De samenwerking met de heren Blokker en Braak voor het organiseren van de kermissen in 
overige kernen in de gemeente Schagen (dus behalve de kern Schagen) wordt voor dit jaar 
voortgezet. Met hen wordt een overeenkomst gesloten voor het organiseren van de kermissen in 
deze overige kernen in de gemeente Schagen voor het jaar 2022.

Conform advies.
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Publiekssamenvatting:
Het college besluit om de kermis in de kern Schagen ook in 2022 te laten organiseren door de 
heren de Voer en Kabalt en om de kermissen in de overige kernen van de gemeente Schagen 
(de dorpskermissen) in 2022 te laten organiseren door de heren Blokker en Braak.

11 Aanvullende financieringsbehoefte Stroet

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Een aanvullend investeringskrediet van € 1.805.000 beschikbaar te stellen voor vervanging van 
de riolering in Stroet en de kapitaallasten van € 63.175,00 per jaar vanaf 2023 te verwerken in de 
1e tussenrapportage 2022. 

Het college besluit:
2. Gemeenteraad voor te stellen het aanvullende investeringskrediet beschikbaar te stellen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De vervanging van het riool en de bovengrondse inrichting van Stroet is dit jaar volgens 
planning in voorbereiding genomen. Een gedetailleerdere raming van de kosten laat zien dat 
een aanvullend investeringskrediet van € 1.805.000 nodig is. De hogere kosten ontstaan door 
forse prijsstijgingen van materiaal en personeel, extra maatregelen voor verkeersveiligheid en 
het verleggen van het riool naar het midden van de weg. De raad wordt gevraagd om dit geld 
ter beschikking te stellen, zodat de reconstructie van heel Stroet plaats kan vinden.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
13 Beëindigingsovereenkomst  regionale samenwerking De Kop Werkt!

1. de raadsinformatiememo met betrekking tot de beëindigingsovereenkomst regionale 
samenwerking De Kop Werkt! (onderdeel mobiliteit) vaststellen en naar raadsleden en 
steunfractieleden toesturen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Voor de afloop van het regionale programma De Kop Werkt! is een beëindigingsovereenkomst 
opgesteld. In deze overeenkomst is voor het project mobiliteit de intentie uitgesproken door 
regiogemeenten en provincie om het resterende budget beschikbaar te houden, maar met 
een einddatum van besteding uiterlijk 31 december 2024.

14 raadsinformatie uitslag enquete Zuiderweg
Het college besluit:
1. In te stemmen met de raadsinformatiememo en deze aan de griffie aanbieden, waarmee de 
raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van een participatietraject Zuiderweg Schagen

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college heeft op verschillende manieren inbreng verzameld betreffende de Zuiderweg. 
Meest recent is hiervoor via samen.schagen.nl een enquête afgerond waaraan 256 mensen 
hebben deelgenomen. De uitkomsten van de enquête worden met de raad gedeeld.
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RUIMTELIJKE PROJECTEN
15 Uitzetten toetsing omgevingsvergunning voor kernreactor Pallas

Het college besluit:
1. Het uitzetten van de toetsing van de omgevingsvergunning voor de kernreactor Pallas en te 
dekken vanuit de kostenvergoeding die wij van Pallas in 2022 gaan ontvangen. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De Stichting Voorbereiding Pallas-Reactor dient binnenkort de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning voor de kernreactor in. De toetsing van de aanvraag wordt bij een extern 
bureau weggezet. Met dit collegebesluit wordt de financiering hiervan boekhoudkundig 
geregeld.

SOCIALE ONTWIKKELING
17 Crisisdienst Jeugd NHN

Het college besluit:
1. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD HN te verzoeken een aanbiedingsbrief op te stellen 
aangaande het toevoegen van de taak Crisisfunctie Jeugd aan de opdracht van GGD HN en 
daarmee in te bedden in de Gemeenschappelijke Regeling GGD HN.
2. In te stemmen met de planning en het proces dat moet leiden tot toevoeging van de taak 
Crisisfunctie Jeugd aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD HN.
3. Een principe akkoord af te geven over de (gedeelde) verantwoordelijkheid van de 
gemeente voor de ontwikkel-/implementatiekosten die gemaakt moeten worden om de taak 
Crisisfunctie Jeugd aan de opdracht van GGD HN te kunnen toevoegen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college geeft akkoord om het Algemeen bestuur van de GGD HN te verzoeken een 
aanbiedingsbrief op te stellen aangaande het toevoegen van de taak Crisisfunctie Jeugd aan 
de opdracht van GGD HN en daarmee in te bedden in de Gemeenschappelijke Regeling GGD 
HN. Hiernaast stemt zij in met een principe akkoord over de (gedeelde) verantwoordelijkheid 
van de gemeente voor ontwikkel- en implementatiekosten die gemaakt moeten worden 
teneinde de taak Crisisfunctie jeugd aan de opdracht van de GGD HN toe te voegen.

18 Casus door de keten
Het college besluit:
1. In te stemmen met de aanbevelingen uit het onderzoek De casus door de keten 
2. Akkoord te gaan om het 'Onderzoek De casus door de keten' ter kennisname naar de 
gemeenteraad te versturen. Deze wordt door de regiogriffier van de RRN verstuurd  aan de 
gemeenteraden van de Kop van NH. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college gaat akkoord met de aanbevelingen uit het onderzoek 'De casus door de keten' en 
deelt de notitie 'Onderzoek de casus door de keten' met de gemeenteraad. 

20 Tijdelijk afwijkend gebruik gevel voor muurschildering van het Cultuurhuis Markt18
Het college besluit:
1. In te stemmen met een tijdelijk afwijkend gebruik t.b.v. de muurschildering op de gevel links 
van de ingang aan de voorkant van het Cultuurhuis Markt18, afwijkend van het advies van de 
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erfgoedcommissie
2. een tijdelijke omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gemeentelijk monument 
verlenen voor een periode van maximaal 7 jaar

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op maandag 14 maart zijn twee muurschilderingen op het pand van Cultuurhuis Markt18 
onthuld. Na afloop is gebleken dat er een omgevingsvergunning benodigd is voor de gevel links 
van de ingang aan de voorzijde van het Cultuurhuis. Deze omgevingsvergunning is nodig 
omdat de gevel onderdeel uitmaakt van het monumentale pand Markt18. Door een foutieve 
aanname is de beschermde status door de uitvoering binnen de gemeente tijdens het proces 
niet gecontroleerd en is er geen omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gemeentelijk 
monument aangevraagd. 
De kunstwerken zijn gerealiseerd als eye catcher voor de stad en een laagdrempelige manier 
om kunst naar de inwoners van Schagen toe te brengen. De muurschilderingen zijn bedoeld als 
duidelijke markeringspunten in Schagen en toeristische trekpleisters en verwijzen in het geval van 
Markt18 naar het gebruik van het gebouw; in het ontwerp van beide kunstenaars zijn 
verwijzingen verwerkt die de functie zichtbaar maken van het monumentale pand. Het college 
staat daarom tijdelijk afwijkend gebruik van de gevel toe voor de muurschildering en verleend 
een tijdelijke omgevingsvergunning voor een periode van maximaal 7 jaar. Na 5 tot maximaal 7 
jaar wordt de muurschildering verwijderd en wordt muur zodanig hersteld dat het weer 
teruggebracht wordt naar een geheel vlak.

21 Instemmen met art. 43 vragen van Groen Links betreffende plannen Groenoord
Het college besluit:
1. Akkoord gaan met de beantwoording van de artikel 43 vragen en deze doorsturen naar de 
gemeenteraadsleden.

Conform advies met wijzigingen.

Publiekssamenvatting:
Het college stemt in met het beantwoorden van de artikel 43 vragen betreffende plannen 
Groenoord

SLUITING


