
1/8

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 17 MEI 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. 10-05-2022

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 10-05-2022 vast te stellen

Conform met wijzigingen. Zie aantekening gemeentesecretaris bij agendapunt 2 van 17 mei 
2022 over agendapunten 24 en 25 van 10 mei 2022.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
4 Vaststelling weigering verklaring van geen bedenkingen zonnepark Helmweg hoek met 

Duinweg Callantsoog (O-21-0309)

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Geen verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag 
omgevingsvergunning voor het  realiseren van een zonnepark op de locatie Helmweg hoek 
Duinweg te Callantsoog (O-21-0309).

Het college besluit:
2. De raad voor te stellen geen verklaring van geen bedenkingen af te geven;

3. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en weigering omgevingsvergunning 
(O-21-0309) ten behoeve van realisatie van een zonnepark Helmweg hoek met Duinweg te 
Callantsoog na ontvangst van de weigering verklaring van geen bedenkingen; 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Er is een aanvraag omgevingsvergunning binnengekomen voor een groot zonnepark in 
Callantsoog op de locatie hoek Helmweg met Duinweg. Het college vraagt de raad om een 
verklaring van geen bedenkingen te weigeren en niet mee te werken aan de realisatie van het 
zonnepark in Callantsoog.
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CONCERN CONTROL

FINANCIËN
7 Verslag stafoverleg financiën 9 mei 2022

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verslag van het stafoverleg financiën van 9 mei 2022. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het betreft een intern verslag van het stafoverleg financiën van 9 mei 2022. 

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
9 Opstelling weekmarkt v.a. 13 juni 2022 

Het college besluit:

Het college besluit:
1.  
1.De opwaardering van de weekmarkt te onderzoeken. 
2.Het volledige marktterrein (Gedempte Gracht en een klein gedeelte van De Laan ter hoogte 
van Jan Groot -Elektro) af te sluiten voor al het rijverkeer (ook fietsers).
3.De huidige verkeerssituatie tijdens de weekmarkt te handhaven

Conform advies.
Het college verwacht een separaat collegeadvies over de opstelling van de West-Friese markt 
over de inrichting en het borgen van de veiligheid. Gemeentesecretaris Meijer gaat na 
waardoor de in november 2021 gegeven onderzoeksopdracht nog niet afgerond is.

Publiekssamenvatting:
Als gemeente zijn wij blij dat de meeste coronamaatregelen zijn komen te vervallen en dat de 
meeste evenementen en activiteiten doorgang kunnen vinden. Om ruimte te maken voor deze 
activiteiten heeft het college besloten om de opstelling van de weekmarkt vanaf 13 juni 2022 
terug te brengen naar de ‘oude opstelling’ op de Gedempte Gracht in het centrum van 
Schagen. Vanaf juni 2022 wordt een professionalisering van de weekmarkt onderzocht in relatie 
tot de overige functies in het centrumgebied. Dit is voor de zomer niet gelukt.  In afwachting van 
de uitkomst van dit onderzoek heeft het college besloten de opstelling voor de weekmarkt tot 
nader order te laten staan.  

10 Beleid microturbines op agrarisch en stedelijk bouwvlak in het buitengebied Schagen

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met het Beleid microturbines op agrarisch en stedelijk bouwvlak in het 
buitengebied Schagen
2. In afwijking van de legesverordening de te verrekenen kosten voor de aanvrager aan de 
gemeente in een anterieure overeenkomst op te nemen. 
3. In te stemmen met het advies in de Nota inspraakreacties dat, naar aanleiding van een 
inspraakreacties, de lengte van de rotordiameter van de microturbine niet gelijk moet zijn aan, 
maar maximaal 10% mag afwijken van de ashoogte van de microturbine.     

Het college besluit:
4. In te stemmen met het persbericht dat als bijlage aan dit besluit is toegevoegd.

Conform advies.
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Publiekssamenvatting:
De gemeenteraad van Schagen heeft besloten om in te stemmen met het Beleid microturbines 
Schagen. Nu het beleid is vastgesteld kunnen aanvragen voor plaatsing van een kleine 
windmolen (maximaal 15 meter ashoogte) sneller worden afgehandeld. Ze kunnen geplaatst 
worden op een agrarisch of stedelijk bouwvlak in het buitengebied, als ze voldoen aan de 
regels in het beleid. In de aanloop naar de Regionale Energie Strategie bleek er veel draagvlak 
te zijn voor deze kleine windmolens. Het beleid is gebaseerd op de handreiking die door 
verschillende deskundigen in de regio is opgesteld. 

11 Kaders CPO gemeente Schagen

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het document ‘Kaders CPO gemeente Schagen’ vaststellen en het onderdeel laten uitmaken 
van de Omgevingsvisie gemeente Schagen.
2. Het college te mandateren het document ‘Kaders CPO gemeente Schagen’ te wijzigen, 
waar het tekstuele wijzigingen betreft die de inhoud niet wijzigt.

Het college besluit:
3. Instemmen met het document ‘Kaders CPO gemeente Schagen’ en deze ter vaststelling aan 
de gemeenteraad aanbieden.

4. De beleidsregels ‘Selectie en toewijzing CPO gemeente Schagen’ vaststellen, onder het 
voorbehoud dat de gemeenteraad het document ‘Kaders CPO gemeente Schagen’ vaststelt.

Conform advies met wijziging. In de kaders voor CPO Schagen wordt de tekst in artikel 1.10 
onder 3 (De voorwaarden voor CPO realisatie) als volgt gewijzigd: "Bij woningbouwprojecten 
waarvoor al bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden en zich in een later stadium een 
CPO-bouwgroep meldt, wordt geen CPO-bouwgroep meer toegelaten. Dit wordt gedaan om 
vertraging van woningbouwprojecten te voorkomen;".

Publiekssamenvatting:
De gemeente heeft in de afgelopen periode kaders en beleidsregels voor CPO opgesteld, in 
opdracht van de gemeenteraad. Deze zijn in de periode van 1 februari 2022 tot en met 14 
maart 2022 voor inspraak ter inzage gelegd. Hierop zijn binnen de gestelde termijn geen reacties 
binnengekomen. Buiten de gestelde termijn is een inspraakreactie binnengekomen. Gezien de 
late ontvangst wordt deze briefschrijver zo snel mogelijk geïnformeerd. Inhoudelijk hebben twee 
opmerkingen geleid tot een kleine tekstuele aanpassing. De kaders worden ter vaststelling 
aangeboden aan de raad. De beleidsregels worden door het college vastgesteld.

RUIMTELIJKE PROJECTEN
12 Vaststellen beeldkwaliteitsplan en grondexploitatiecomplex  woningbouwproject Bogtmanweg 

te Tuitjenhorn

1. 
• In te stemmen met de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan ‘Bogtmanweg 

Tuitjenhorn’, conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1
2. In te stemmen met de vaststelling van de grondexploitatiecomplex “Tuitjenhorn, 
Bogtmanweg”  met een voordelig saldo van  € 440.000  op eindwaarde per 31-12-2025,conform 
de bij dit besluit gevoegde bijlage 2;

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De gemeente is al enige tijd bezig met de voorbereiding van het nieuwe woningbouwproject 
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Bogtmanweg. Met het vaststellen van het beeldkwaliteitplan en de grondexploitatie bepalen 
we de ruimtelijke – en financiële uitgangspunten waarbinnen het project verder uitgewerkt 
wordt. Belangrijke randvoorwaarden voor project zijn dat er binnen het plan maximaal 80 
woningen gebouwd worden waarvan minimaal 40% sociale woningbouw is. Zoals dit door de 
gemeente gedefinieerd is.
Deze uitgangspunten vormen de basis voor het verder op te stellen van het bestemmingsplan, 
de contractvorming met marktpartijen over de woningbouw en de uitwerking van het technisch 
ontwerp van het gebied ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van het 
(openbaar)gebied.

SOCIALE ONTWIKKELING
13 Zienswijze GGD HN jaarstukken 2021 en begroting 2023

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. 1. Instemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden en met de 
voorgestelde resultaatbestemming;
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2023 van de GGD Hollands 
Noorden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025; 
3. Het college op te dragen deze zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van 
de GGD Hollands Noorden.

Het college besluit:
2. Akkoord gaan met RRN advies GGD HN jaarstukken 2021 en begroting 2023 (zie bijlage).

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Door de 4 raden in de Noordkop is m.i.v. 2016 de RRN ingesteld. Deze behandelt zaken die 
betrekking hebben op GR'en zoals de GGD HN, waarover de raden een besluit moeten nemen 
dan wel een zienswijze afgeven. 
 
Dit advies is over de GGD HN jaarstukken 2021 en begroting 2023. Na besluitvorming in de 4 
colleges gaat dit advies door naar de RRN op 2 juni. Daarna geven de individuele raden hun 
zienswijze voor 25 juni, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt in het AB op 6 juli a.s.

14 Raadsinformatiememo Digitale dossier voor de jeugdgezondheidszorg (GGiD) 
Het college besluit:
1. De raadsinformatiememo "Digitale dossier voor de jeugdgezondheidszorg (GGiD)" (zie bijlage) 
delen met de raad.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De raad wordt middels de raadsinformatiememo geïnformeerd over de ontwikkeling bij de GGD 
Hollands Noorden van het digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (GGiD).

15 Zienswijze Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-
Holland.  

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. ondersteunt de concept jaarrekening 2021 en geeft geen  zienswijze af
2. geen zienswijze af te geven  op de conceptbegroting 2023. De raad verzoekt de GrGa haar 
begroting transparanter te maken en de begroting te voorzien van een overzicht hoe de 
bijdrage van de gemeenten is verdeeld over de diverse onderdelen binnen de GRGA. 
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Het college besluit:
3. de raad voor te stellen de conceptjaarrekening 2021 te ondersteunen en geen zienswijze af 
te geven. 

4. de raad voor te stellen geen zienswijze af te geven op de conceptbegroting 2023. De GrGa 
te verzoeken haar begroting transparanter te maken en de begroting te voorzien van een 
overzicht hoe de bijdrage van de gemeenten is verdeeld over de diverse onderdelen binnen de 
GrGa

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GrGa) Kop van Noord-Holland heeft 
haar jaarstukken 2021 en de begroting 2023 gepresenteerd. Gemeenteraden mogen daarop 
hun zienswijzen kenbaar maken.   Het college stelt aan de gemeenteraad voor om  geen 
zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2021 en t.a.v. de begroting 2023. De 
GrGa wordt verzocht haar begroting transparanter te maken en de begroting te voorzien van 
een overzicht hoe de bijdrage van de gemeenten is verdeeld over de verschillende onderdelen 
binnen de GrGa. 

17 College informatiememo bespiegeling informatieavond Moreel appèl

Conform advies. Het college verwacht dat de ambtelijke organisatie samen met de (nieuwe) 
portefeuillehouder een oordeelsvormende vergadering voorbereid in het najaar over dit 
onderwerp. Hiervoor wordt een collegeadvies opgesteld waarin over een discussienota voor de 
gemeenteraad over dit onderwerp wordt geadviseerd.

Publiekssamenvatting:
Op 11 mei heeft de raadsinformatieavond over het Moreel appèl in de Wmo plaatsgevonden. 
Het college wordt via een college informatiememo een bespiegeling op deze avond 
meegegeven.

VEILIGHEID PLUS
18 Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De gemeenteraad besluit: 
1. De volgende zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021, de begroting 2023, van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: 

Zienswijze 1 - Jaarstukken 2021
De jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord sluit met een positief 
resultaat van €3.145.000, bestaande uit €721.000 Ambulancezorg en €2.424.000 uit de overige 
programma’s. Een deel van het positieve resultaat komt terecht in bestemmingsreserves en de 
algemene reserve. Het restant van €1.925.000 wordt teruggegeven aan de gemeenten conform 
de beleidslijn van het bestuur. Dit positieve resultaat komt door incidentele positieve resultaten, 
zoals lagere salariskosten en vrijwilligers vergoedingen en één van het rijk ontvangen 
decentralisatie-uitkering 2021 voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Ook worden de kosten die door 
corona zijn gemaakt volledig vergoed.
 
Bij de jaarstukken zitten twee voorstellen voor het AB over de ontvangen decentralisatie-
uitkering 2021 voor het Zorg- en Veiligheidshuis, de zogenoemde POK-gelden.
Het eerste voorstel gaat om het instellen van een bestemmingsreserve voor de POK-gelden 
2021. Het gaat hier om een decentralisatie-uitkering wat inhoudt dat het volledige bedrag niet 
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persé voor dit doel ingezet moet worden. Gemeenten hoeven het geld niet terug te betalen als 
ze minder geld nodig hebben om de taak uit te voeren, zolang de taak wordt uitgevoerd. Ook 
wel medebewind genoemd. Dit is een andere interpretatie dan die de veiligheidsregio geeft. 
Het bestedingsplan voor deze gelden die de veiligheidsregio wil reserveren in een 
bestemmingsreserve ontbreekt. Hierdoor is het onduidelijk waarvoor deze gelden gereserveerd 
moeten worden, ook dit jaar ontvangt de veiligheidsregio deze bedragen. Wij verzoeken de 
veiligheidsregio om te komen met een bestedingsplan voor de gelden uit 2021 en inzage te 
geven in de gestelde voorwaarden. Heeft het Zorg- en Veiligheidshuis deze gelden niet nodig, 
dan willen wij dat dit bedrag vrijvalt in het rekeningresultaat van 2022 om terug te vloeien naar 
de gemeenten.
 
Het tweede voorstel gaat over het indexeren van de VNG bijdrage en de POK-gelden. Het is 
niet aantoonbaar dat deze indexatie (één op één) in het zogenoemde accres algemene 
uitkering gemeentefonds zit. Het bedrag is relatief klein (voor 2022: €7.500 en voor 2023: €13.500) 
en indexatie is een logische stap. Er is dan ook genoeg draagvlak in de Noordkop om deze 
indexatie te gaan doen. Dit betekent wel een verzwaring van de gemeentelijke bijdrage voor 
de gemeenten.
 
Zienswijze 2 - Begroting 2023
In 2023 moet de veiligheidsregio een aantal leningen herfinancieren. In de (meerjarige) 
begroting is rekening gehouden met een rentepercentage van 1,5% voor de nieuwe 
financiering. Momenteel is dit percentage al achterhaald en leidt dit tot een nadeel in de 
exploitatie. Dit geldt ook voor de toenemende kosten door de cao-onderhandelingen, de 
oplopende inflatie en het energieverbruik waarvan de tarieven variabel zijn en niet meerjarig 
vastgelegd. Wat zijn de consequenties van de herijking van het gemeentefonds en de 
bovengenoemde mogelijke stijging van kosten voor de risicoparagraaf?
 
Zienswijze 3 - Samenwerkingsafspraken Risicobeheersing
Ten slotte nog een laatste opmerking over het AB voorstel over de samenwerkingsafspraken 
Risicobeheersing wat bij de stukken is gevoegd. Dit voorstel gaat over het wijzigen van een taak 
die op dit moment per individuele gemeente met de veiligheidsregio is overeengekomen, naar 
een algemene taak van de veiligheidsregio. Hierbij gaan alle deelnemers voortaan volgens een 
vaste verdeelsleutel een bijdrage betalen die losstaat van de diensten die zij afnemen van de 
veiligheidsregio voor deze taak. Uit het AB voorstel blijkt dat de veiligheidsregio dit wenst te 
regelen via instemming van de individuele gemeenten. Onduidelijk in het voorstel is welk besluit 
op dit moment van de raad gevraagd wordt. Wij begrijpen dat de veiligheidsregio door dit 
voorstel de kwaliteit voor onze inwoners en de continuïteit wilt borgen, maar dit voorstel is nog 
niet besluitrijp. Wij verzoeken de veiligheidsregio om geen besluit te nemen op 8 juli 2022, maar 
het voorstel verder uit te werken. In deze uitwerking de volgende punten mee te nemen: 
gemeenten hanteren op dit moment verschillende werkwijzen. Wat is het effect als een 
individuele gemeente niet instemt met deze fundamentele taakwijziging? Kan deze wijziging 
naar een algemene taak met een vaste verdeelsleutel dan wel of niet doorgaan? En als dit wel 
doorgaat, welke consequenties, bijvoorbeeld voor de financiën, heeft dit voor de andere 
gemeenten? Hoe is dit voorstel juridisch geborgd?

2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door 
middel van bijgevoegde brief bekend maken. 

Het college besluit:
2. Het college van burgemeester en wethouders besluit, de gemeenteraad via de Regionale 
raadscommissie Noordkop, voor te stellen: 

1. De volgende zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 2021 en de 
begroting 2023;

Zienswijze 1 - Jaarstukken 2021
De jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord sluit met een positief 
resultaat van €3.145.000, bestaande uit €721.000 Ambulancezorg en €2.424.000 uit de overige 
programma’s. Een deel van het positieve resultaat komt terecht in bestemmingsreserves en de 
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algemene reserve. Het restant van €1.925.000 wordt teruggegeven aan de gemeenten conform 
de beleidslijn van het bestuur. Dit positieve resultaat komt door incidentele positieve resultaten, 
zoals lagere salariskosten en vrijwilligers vergoedingen en één van het rijk ontvangen 
decentralisatie-uitkering 2021 voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Ook worden de kosten die door 
corona zijn gemaakt volledig vergoed.
 
Bij de jaarstukken zitten twee voorstellen voor het AB over de ontvangen decentralisatie-
uitkering 2021 voor het Zorg- en Veiligheidshuis, de zogenoemde POK-gelden.
Het eerste voorstel gaat om het instellen van een bestemmingsreserve voor de POK-gelden 
2021. Het gaat hier om een decentralisatie-uitkering wat inhoudt dat het volledige bedrag niet 
persé voor dit doel ingezet moet worden. Gemeenten hoeven het geld niet terug te betalen als 
ze minder geld nodig hebben om de taak uit te voeren, zolang de taak wordt uitgevoerd. Ook 
wel medebewind genoemd. Dit is een andere interpretatie dan die de veiligheidsregio geeft. 
Het bestedingsplan voor deze gelden die de veiligheidsregio wil reserveren in een 
bestemmingsreserve ontbreekt. Hierdoor is het onduidelijk waarvoor deze gelden gereserveerd 
moeten worden, ook dit jaar ontvangt de veiligheidsregio deze bedragen. Wij verzoeken de 
veiligheidsregio om te komen met een bestedingsplan voor de gelden uit 2021 en inzage te 
geven in de gestelde voorwaarden. Heeft het Zorg- en Veiligheidshuis deze gelden niet nodig, 
dan willen wij dat dit bedrag vrijvalt in het rekeningresultaat van 2022 om terug te vloeien naar 
de gemeenten.
 
Het tweede voorstel gaat over het indexeren van de VNG bijdrage en de POK-gelden. Het is 
niet aantoonbaar dat deze indexatie (één op één) in het zogenoemde accres algemene 
uitkering gemeentefonds zit. Het bedrag is relatief klein (voor 2022: €7.500 en voor 2023: €13.500) 
en indexatie is een logische stap. Er is dan ook genoeg draagvlak in de Noordkop om deze 
indexatie te gaan doen. Dit betekent wel een verzwaring van de gemeentelijke bijdrage voor 
de gemeenten.
 
Zienswijze 2 - Begroting 2023
In 2023 moet de veiligheidsregio een aantal leningen herfinancieren. In de (meerjarige) 
begroting is rekening gehouden met een rentepercentage van 1,5% voor de nieuwe 
financiering. Momenteel is dit percentage al achterhaald en leidt dit tot een nadeel in de 
exploitatie. Dit geldt ook voor de toenemende kosten door de cao-onderhandelingen, de 
oplopende inflatie en het energieverbruik waarvan de tarieven variabel zijn en niet meerjarig 
vastgelegd. Wat zijn de consequenties van de herijking van het gemeentefonds en de 
bovengenoemde mogelijke stijging van kosten voor de risicoparagraaf?
 
Zienswijze 3 - Samenwerkingsafspraken Risicobeheersing
Ten slotte nog een laatste opmerking over het AB voorstel over de samenwerkingsafspraken 
Risicobeheersing wat bij de stukken is gevoegd. Dit voorstel gaat over het wijzigen van een taak 
die op dit moment per individuele gemeente met de veiligheidsregio is overeengekomen, naar 
een algemene taak van de veiligheidsregio. Hierbij gaan alle deelnemers voortaan volgens een 
vaste verdeelsleutel een bijdrage betalen die losstaat van de diensten die zij afnemen van de 
veiligheidsregio voor deze taak. Uit het AB voorstel blijkt dat de veiligheidsregio dit wenst te 
regelen via instemming van de individuele gemeenten. Onduidelijk in het voorstel is welk besluit 
op dit moment van de raad gevraagd wordt. Wij begrijpen dat de veiligheidsregio door dit 
voorstel de kwaliteit voor onze inwoners en de continuïteit wilt borgen, maar dit voorstel is nog 
niet besluitrijp. Wij verzoeken de veiligheidsregio om geen besluit te nemen op 8 juli 2022, maar 
het voorstel verder uit te werken. In deze uitwerking de volgende punten mee te nemen: 
gemeenten hanteren op dit moment verschillende werkwijzen. Wat is het effect als een 
individuele gemeente niet instemt met deze fundamentele taakwijziging? Kan deze wijziging 
naar een algemene taak met een vaste verdeelsleutel dan wel of niet doorgaan? En als dit wel 
doorgaat, welke consequenties, bijvoorbeeld voor de financiën, heeft dit voor de andere 
gemeenten? Hoe is dit voorstel juridisch geborgd?
  
2. De zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bekend te maken. 
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Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft op 15 april 2022 de jaarstukken 2021 en 
de begroting 2023 van de VRNHN voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden in 
Noord-Holland Noord. De  mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de jaarstukken en de 
begroting is bedoeld om gemeenteraden meer grip te geven op Gemeenschappelijke 
Regelingen (GR-en). 
Deze procedure stelt de gemeenteraden in de gelegenheid te sturen op de beleidsmatige en 
financiële uitgangspunten van de GR. Het algemeen bestuur stelt de aangeboden stukken vast. 
Het vaststellen van de stukken staat gepland voor het AB van 8 juli 2022. De gemeenteraden 
hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de genoemde stukken. De 
veiligheidsregio hoort graag of de gemeenteraden zich kunnen vinden in de inhoud van de 
jaarstukken 2021 en de begroting 2023. De zienswijze ziet de veiligheidsregio graag voor 24 juni 
2022 tegemoet, zodat zij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen 
bestuursvergadering van 8 juli 2022.

19 Jaarrekening 2021 en begroting 2023 GR OD NHN

1. De gemeenteraad voor te stellen: 
de zienswijze op de Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 van de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord vast te stellen, zoals verwoord in bijgevoegde brief aan het Dagelijks bestuur van 
de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
2. De gemeenteraad voor te stellen:
de zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks bestuur van de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bekend te maken. 
3. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen besluit:
de gemeenteraad, via de Regionale Raadscommissie Noordkop, voor te stellen de volgende 
zienswijze in te dienen ten aanzien van de Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 van de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Conform advies met tekstuele wijziging (verbetering typefouten).

Publiekssamenvatting:
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft de jaarrekening 2021 en Begroting 2023 
aangeboden aan het college. Via de RRN wordt de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze op de 
Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Omgevingsdienst aan de raad voorgesteld. Het is 
niet altijd duidelijk waar de bedragen op gebaseerd zijn, hierover wordt om toelichtingen 
gevraagd. 
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