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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 31 MEI 2022
Tijdstip 09:01
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. 24 mei 2022 

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 24 mei 2022 vast te stellen

Conform advies.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Omgevingsvergunning  voor de huisvesting van arbeidsmigranten Stolperweg 31 in Schagerbrug

Het college besluit:
1. Omgevingsvergunning verlenen voor de huisvesting van 300 arbeidsmigranten op het perceel 
Stolperweg 31 in Schagerbrug.

Conform advies met wijziging. Het college besluit beslispunt 2 toe te voegen. 
"2. De heren Troost en Hoogeboom in een gesprek op 9 juni 2022 met Gemeentesecretaris Meijer 
worden geïnformeerd over dit collegebesluit en dat de inhoud van dit gesprek wordt verwerkt in 
collegebrief, die wordt ondertekend door burgemeester Van Kampen-Nouwen en 
gemeentesecretaris Meijer. "

Publiekssamenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de omgevingsvergunning voor 
het huisvesten van 300 arbeidsmigranten op het perceel Stolperweg 31 in Schagerbrug te 
verlenen.

4 Beantwoording artikel 43 vragen over houtstook tiny houses
Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de Artikel 43-vragen en deze doorzetten naar de 
gemeenteraad

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
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In het kader van de gemeentewet artikel 43 heeft de VVD vragen gesteld over de houtstook 
van de tiny houses in Nes-Noord.
Deze vragen zijn met een brief van het college aan de raad beantwoord.

5 Vaststellen bestemmingsplan Dirkshorn - Burgerweg t.b.v. het oprichten van een 
brandweerkazerne

1. Instemmen met de beantwoording van de zienswijzen in de 'Nota van zienswijzen, 
bestemmingsplan Dirkshorn - Burgerweg'
2. Het bestemmingsplan 'Dirkshorn - Burgerweg' kenmerk 
NL.IMRO.0441.BPDirkshornKalverdijkON01, met de bijhorende bestanden gewijzigd vast te stellen 
ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan;
3. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, omdat 
het kostenverhaal anderszins verzekerd is. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college is voornemens planologische medewerking te verlenen aan het realiseren van een 
brandweerkazerne aan de Burgerweg in Dirkshorn. Het ontwerp bestemmingsplan heeft hiertoe 
onlangs ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Door één belanghebbenden zijn 
zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben aanleiding gegeven om het bestemmingsplan 
te wijzigen. De raad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Nadat het 
bestemmingsplan is vastgesteld kan in het derde kwartaal van 2022 de benodigde 
omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

DIRECTIE
6 Vaststellen lijst met toezeggingen

Het college besluit:
1. Het college stelt de update van de lijst van toezeggingen vast en stuurt deze ter informatie 
door aan de gemeenteraad.

Conform advies met enkele redactionele wijzigingen.

Publiekssamenvatting:
Het college stelt de update van de lijst van toezeggingen vast en stuurt deze ter informatie door 
aan de gemeenteraad.

FINANCIËN
8 Kadernota 2022

1. Vaststellen van de kadernota 2022, voor de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-
2026.
2. De algemene reserve met ingang van 2023 aan te vullen en dit bij het begrotingsvoorstel 
verder uit te werken.

Conform met wijzigingen. Wethouder Kruit en gemeentesecretaris Meijer hebben het mandaat 
om de laatste redactionele wijzigingen door te voeren. 

Publiekssamenvatting:
De kadernota is een eerste aanzet om te komen tot een begroting 2023 en het 
meerjarenperspectief 2024-2026. De uitkomsten van de kadernota worden verwerkt in de 
begroting 2023.
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18 1e Tussentijdse rapportage 2022

1. Kennis te nemen van de voortgang van de beleidsdoelen van 2022 en in te stemmen met de 
financiële aanpassingen die leiden tot aanpassingen naar een negatief saldo van €  419.000
2. In te stemmen met de mutaties, opgenomen in deze rapportage, inclusief de mutaties in de 
genoemde reserves
3. Richtinggevende uitspraken te doen om de ratio weerstandsvermogen boven de 1.0 te 
houden

Het college heeft op de 1e tussenrapportage 2022 conform met wijzigingen besloten. 
Wethouder Kruit en gemeentesecretaris Meijer hebben het mandaat om de laatste 
redactionele wijzigingen door te voeren. 

Publiekssamenvatting:
Voor u ligt de 1e Tussentijdse rapportage 2022. Via deze rapportage biedt het college u inzicht 
in de uitvoering van het in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 
vastgelegde beleid en de financiële consequenties daarvan. De peildatum van deze 
rapportage is 1 mei 2022. De budgetten en de ontwikkelingen van het bestaande beleid zijn 
geactualiseerd naar de laatste stand van zaken. Dit leidt ook tot stortingen en onttrekkingen in 
de diverse reserves. De voorgestelde wijzigingen resulteren in een negatief begrotingssaldo van 
€ 419.000. Naast de 1e Tussentijdse rapportage  2022 wordt ook ingegaan op het verzoek van 
de raad bij de behandeling van het jaarverslag 2021 om met richtinggevende voorstellen te 
komen om het weerstandsvermogen van de gemeente Schagen aan te vullen.

INFORMATIE & ADVIES
9 Verslag stafoverleg dienstverlening 17 mei 2022

Het college besluit:
1. Voor kennisgeving aan te nemen

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Notulen staf dienstverlening 17 mei 2022.

10 Verticaal toezicht informatie- en archiefbeheer 2021
Het college besluit:
1. -  in te stemmen met de reactie brief inspectie archiefruimte.
-  in te stemmen met de reactie brief Aspectinspectierapport 2021 digitale beheersomgeving.
- in te stemmen met de Raadsinformatiememo "Verticaal toezicht informatie- en archiefbeheer 
2021 en biedt deze, ter informatie, aan bij de raad.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op het informatie- en archiefbeheer van de gemeente wordt toezicht uitgeoefend door zowel 
het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) als de provincie. Ter afsluiting van het 
toezichtsjaar 2020-2021 is een beoordelingsbrief ontvangen van de provincie, een benchmark 
van het RHCA over de bij het RHCA aangesloten gemeenten en 2 rapportages over specifieke 
inspecties op de archiefruimte en het zaaksysteem.

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING
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SOCIALE ONTWIKKELING
15 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Probedrijven N.V. 2 juni 2022

Het college besluit:
1. De wethouder de volgende standpunten in te laten brengen in de  Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders Probedrijven N.V. van 2 juni 2022: 

t.a.v. agendapunt 2: de notulen van 2 december 2021
• akkoord

2. t.a.v. agendapunt 3: Ingekomen brief Belastingdienst vrijstelling vennootschapsbelasting: 
• ter kennisgeving aannemen

3. T.a.v. agendapunt 4:  Jaarverslag/Jaarrekening 2021
• akkoord

4. T.a.v. agendapunt 5.Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid 2021
•   Akkoord

5. T.a.v. agendapunt 6.Decharge toezichthouder voor het gevoerde beleid 2021
• Akkoord

6. T.a.v. agendapunt 7. Aanwending positief exploitatieresultaat 2021 (bijlage)
• instemmen met de volledige toevoeging aan de algemene reserve onder voorbehoud 

van goedkeuring plannen nieuwbouw Den Helder
7. T.a.v. agendapunt 8. Stand van zaken nieuwbouwplan Den Helder

• Ter kennisgeving aannemen
8. T.a.v. agendapunt 9. Herbenoeming mevrouw S. Borgers

• akkoord

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op 2 juni  2022 vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Probedrijven N.v. plaats. 
Ter bespreking en besluitvorming staan vijf onderwerpen, namelijk de jaarrekening 2021 
ProBedrijven, decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid 2021, decharge 
toezichthouder voor het gevoerde beleid 2021, een voorstel voor de aanwending van positief 
exploitatieresultaat en de herbenoeming mevrouw S. Borgers.  

VEILIGHEID PLUS
16 Bodycams Boa's

Het college besluit:
1. Het voorgenomen besluit van 21 december 2021 over het uitrusten van de boa's met een 
bodycam, inclusief een aantal ondergeschikte wijzigingen, definitief vast te stellen. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op 21 december 2021 heeft het college het voorgenomen besluit genomen om de boa's uit te 
rusten met bodycams. Dit besluit is destijds vastgesteld onder de voorwaarde dat de 
Ondernemingsraad hier mee in zou stemmen. Dit is ondertussen gebeurd. Zodoende kan het 
besluit, met een paar ondergeschikte wijzigingen, definitief worden vastgesteld.

SLUITING


