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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 24 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. 17 mei 2022

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 17 mei 2022 vast te stellen

Conform advies. 

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 anterieure overeenkomst project 1 woning naast Veluweweg 45 Waarland

Het college besluit:
1. Voor het project 1 woning naast Veluweweg 45 Waarland een anterieure overeenkomst 
sluiten en na ondertekening het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Voor het bouwen van 1 woning op een perceel naast Veluweweg 45 in Waarland is een 
bestemmingsplanherziening nodig. Het college gaat akkoord met deze ontwikkeling en sluit met 
initiatiefnemer een anterieure overeenkomst waarna het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
zal worden gelegd.

4 anterieure overeenkomst project 1 woning naast Veluweweg 47 Waarland
Het college besluit:
1. Voor het project 1 woning naast Veluweweg 47 Waarland een anterieure overeenkomst 
sluiten en na ondertekening het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Voor het bouwen van 1 woning op een perceel naast Veluweweg 47 in Waarland is een 
bestemmingsplanherziening nodig. Het college gaat akkoord met deze ontwikkeling en sluit met 
initiatiefnemer een anterieure overeenkomst waarna het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
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zal worden gelegd.

5 Vaststellen bestemmingsplan Achterweg 17 te Groote Keeten

1. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan "Achterweg 17 Groote Keeten" 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2. In te stemmen met de beoordeling van de zienswijzen, zoals uiteengezet in de Nota van 
zienswijzen, welke nota deel uitmaakt van dit besluit.
3. Het bestemmingsplan "Achterweg 17 Groote Keeten" bestaande uit de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPAchterweg17-ON01 vast 
te stellen.
4. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vaststellen, omdat het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het gemeentebestuur heeft besloten om het bestemmingsplan "Achterweg 17 Groote Keeten" 
ongewijzigd vast te stellen en een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een 
woning op deze locatie.

6 Vaststellen gecoördineerd bestemmingsplan 'Piet Ottstraat, Schagen en Melchiorstraat'

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het bestemmingsplan 'Piet Ottstraat, Schagen en Melchiorstraat, Oudesluis', zoals vervat in de 
GML 'NL.IMRO.0441.BPFWSCHOUD-ON01' gewijzigd vast te stellen.
2. De zienswijzen ontvankelijk verklaren en de Nota van Zienswijzen vaststellen.
https://ebesluitvorming-schagen.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=4494&nav=search
3. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, omdat 
het kostenverhaal anderszins verzekerd is.
https://ebesluitvorming-schagen.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=4494&nav=search
4. In te stemmen met de vaststelling van de grondexploitatie 'Kleine flexibele woonvormen 
locatie Schagen' met een voordelig saldo van € 151.000 op eindwaarde per 31-12-2023 conform 
de bij dit besluit behorende bijlage 5.
https://ebesluitvorming-schagen.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=4494&nav=search
5. In te stemmen met de vaststelling van de grondexploitatie 'Kleine flexibele woonvormen 
locatie Oudesluis' met een nadelig saldo van € 217.000 op eindwaarde per 31-12-2023 conform 
de bij dit besluit behorende bijlage 6.
https://ebesluitvorming-schagen.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=4494&nav=search
6. In te stemmen met het treffen van een verliesvoorziening van € 217.000 voor het afdekken van 
het voorzienbaar nadelig saldo van de grondexploitatie 'Kleine flexibele woonvormen locatie 
Oudesluis'
https://ebesluitvorming-schagen.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=4494&nav=search
7. In te stemmen met een onttrekking vanuit de reserve grondexploitatie van € 217.000  aan de 
verliesvoorziening.
https://ebesluitvorming-schagen.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=4494&nav=search

Het college besluit:
8. Het college voor te stellen het plan voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De gemeenteraad heeft het college verzocht (motie november 2019) te onderzoeken waar 
kleine flexibele woonvormen kunnen worden ontwikkeld voor jongeren, spoedzoekers en 
reguliere sociale woningzoekenden. Er zijn na haalbaarheidsonderzoek 3 locaties geselecteerd 

https://ebesluitvorming-schagen.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=4494&nav=search
https://ebesluitvorming-schagen.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=4494&nav=search
https://ebesluitvorming-schagen.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=4494&nav=search
https://ebesluitvorming-schagen.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=4494&nav=search
https://ebesluitvorming-schagen.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=4494&nav=search
https://ebesluitvorming-schagen.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=4494&nav=search
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in Schagen, Oudesluis en Sint Maartensbrug. Deze locaties vormen samen het project ‘Kleine 
flexibele woonvormen’. Met het project wordt de bouw van in totaal ca. 81 sociale woningen 
voorzien.
Onderliggend raadsvoorstel heeft betrekking op vaststellen van het bestemmingsplan 'Piet 
Ottstraat, Schagen en Melchiorstraat, Oudesluis' en vaststelling van de gemeentelijke 
grondexploitaties voor de 2 deelprojecten in Oudesluis en Schagen. Hiermee wordt de bouw 
van 56 sociale woningen mogelijk gemaakt. 
Het bestemmingsplan en grondexploitatie voor het complex in Sint Maartensbrug volgt later. 
Hiermee wordt voorkomen dat het tempo wordt bepaald door het traagste deelproject.
https://ebesluitvorming-schagen.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=4494&nav=search

7 Aanvullen Nota van Zienswijzen voor vaststellen bestemmingsplan Stolperbrug
Het college besluit:
1. Bij het agendapunt 'vaststellen bestemmingsplan Stolperbrug' van de raadsvergadering van 
24 mei de nota van zienswijzen te vervangen door een nieuwe nota van zienswijzen

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De provincie wil de Stolperbasculebrug, onderdeel van de N248 bij Schagerbrug, vervangen 
door een nieuwe brug. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig.
Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn twee zienswijzen ingediend. Het 
bestemmingsplan is vervolgens, met nota van zienswijzen, doorgezet naar de gemeenteraad. 
Deze nota van zienswijzen is echter niet correct. Met dit voorstel wordt de goede nota van 
zienswijzen bij de raad gebracht.

DIRECTIE
8 Instemmen met art. 43 vragen CDA over huisvesting tafeltennisvereniging DOKO

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 43 vragen en deze door te sturen naar 
de gemeenteraadsleden. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college stemt in met het beantwoorden van de artikel 43 vragen betreffende de huisvesting 
van tafeltennisvereniging DOKO. 

FINANCIËN
9 Verslag stafoverleg financiën van 16 mei 2022

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verslag

Conform advies. 

Publiekssamenvatting:
Gespreksverslag staf financiën 16 mei 2022

10 1e tussenrapportage 2022
Aangehouden.

https://ebesluitvorming-schagen.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=4494&nav=search
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11 Kadernota 2022
Aangehouden.

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

P&O PLUS
14 Rapport RKC "Van Wob naar Woo"

Het college besluit:
1. Als bestuurlijke reactie worden de conclusies van het rapport "van Wob naar Woo" 
onderschreven en de aanbevelingen meegenomen bij de implementatie van de Woo. Dit 
wordt  aan de rekenkamercommissie kenbaar gemaakt middels de bijvoegde memo over het 
rapport.

Conform advies met wijziging. Het college wil de memo omvormen naar een brief getekend 
door burgemeester en secretaris.

Publiekssamenvatting:
Bureau Pro Facto heeft voor onder andere de Rekenkamercommissie  van Schagen een 
onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur. 
Daarover is een rapport uitgebracht welke op verzoek van de RKC is gecombineerd met de 
gevolgen en aanbevelingen voor de invoering van de Wet open overheid. Het college is 
verzocht om een bestuurlijke reactie aan te leveren op dat rapport. Daarover gaat dit voorstel.

SOCIALE ONTWIKKELING
17 Raadsinformatiememo dierenopvang- en vervoer

Het college besluit:

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de Raadsinformatiememo over de stand van zaken met betrekking tot 
de dierenopvang- en vervoer

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Alleen de raad informeren over de stand van zaken met betrekking tot dierenopvang- en 
vervoer.

18 Tijdelijke regeling kinderopvang Oekraïners 
Het college besluit:
1. De Tijdelijke regeling kinderopvang Oekraïners vast te stellen. 

1. Benodigde budget van € 82.815,- hiervoor beschikbaar stellen en hiervan melding te 
doen in de eerste tussenrapportage.

2. In te stemmen met het risico niet voor het bovengenoemde bedrag van maximaal € 
82.815,- gecompenseerd te worden door het Rijk.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Omdat Oekraïense alleen gaande moeders buiten de reguliere Kinderopvang toeslag vallen, 
zijn ze niet in staat om te werken en zelfvoorzienend te worden, terwijl ze hier sinds 1 april wel 
recht op hebben. Dit terwijl er een grote vraag is naar werknemers in de sectoren waar zij willen 
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werken en ze op dit moment afhankelijk zijn van leefgeld uitgekeerd door de gemeente. Door 
het invoeren van de Tijdelijke regeling kinderopvang Oekraïners kunnen de ouders werken en 
een eigen inkomen genereren.

19 Tijdelijke regeling kinderopvang Oekraïners 

SLUITING


