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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 7 JUNI 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. 31-05-2022

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. …. vast te stellen

Conform advies.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Wijzigingsplan De Fuik 11 Warmenhuizen

Het college besluit:
1. Het wijzigingsplan "De Fuik 11 Warmenhuizen" (NL.IMRO.0441.WPBPWHDeFuik11-on01) met 
bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college van B&W stelt het wijzigingsplan "De Fuik 11 Warmenhuizen" 
(NL.IMRO.0441.WPBPWHDeFuik11-on01) met bijbehorende bestanden ongewijzigd vast ten 
opzichte van het ontwerpwijzigingsplan. Het plan beoogd het wijzigen van de bestemming 
bedrijf naar wonen-1, zodat het huidige gebouw als woning gebruikt kan worden. Het 
wijzigingsplan zal gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd, waarbij belanghebbenden de 
gelegenheid hebben om beroep in te stellen. 

4 Vragen CDA inzake bouwplan De Akker 15 te Oudesluis
Het college besluit:

Het college besluit:
1. Middels bijgaande memo fractie CDA (en de gehele gemeenteraad) antwoord te geven op 
de raadsvragen over de voortgang van het woningbouw-/bestemmingsplan voor perceel De 
Akker 15 te Oudesluis. 

Conform advies met wijziging. Wethouder Beemsterboer en Gemeentesecretaris Meijer hebben 
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het mandaat om de beantwoording aan te passen aan de hand de bespreking van 
agendapunt 16 van deze vergadering.

Publiekssamenvatting:
Fractie CDA heeft raadsvragen gesteld over de voortganng van het woningbouw-
/bestemmingsplan De Akker 15 te Oudesluis. Middels een memo wordt antwoord gegeven op 
deze raadsvragen.

5 Vragen D66 inzake bouwplan Beemsterboerweg en sanering Trambaan 30
Aanhouden. Beantwoording was niet toegevoegd.

FINANCIËN
6 Verslag stafoverleg financiën 23 mei 2022

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verslag van het stafoverleg financiën van 23 mei 2022.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het betreft een intern verslag van het stafoverleg financiën van 23 mei 2022.

INFORMATIE & ADVIES
8 Artikel 43 vragen van de VVD fractie over de samenwerking van de gemeente met het bedrijf 

Centric
Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 43 vragen van de VVD fractie over de 
samenwerking van de gemeente met het bedrijf Centric.

Conform met wijziging.

Publiekssamenvatting:
Het college stemt in met de beantwoording van artikel 43 vragen van de VVD fractie over de 
samenwerking van de gemeente met het bedrijf Centric.

9 Jaarlijkse ENSIA-rapporage BAG, BGT, BRO en WOZ

1. Het College van B&W van de gemeente Schagen stemt in met de uitkomsten van de 
zelfevaluatie voor BAG, BGT en BRO. Door in te stemmen met de uitkomsten legt het college 
verantwoording af over het gebruikt van de BAG, BGT en BRO aan de landelijk toezichthouder, 
het ministerie van BZK.
2. Het College van B&W van de gemeente Schagen stemt in met de uitkomsten van de 
zelfevaluatie voor WOZ. Door in te stemmen met de uitkomsten legt het college verantwoording 
af over het gebruikt van de WOZ aan de landelijk toezichthouder, de Waarderlingskamer.
3. Voor 1 juli komt de teamleider I&A met een verbetervoorstel aan de directie om de 
bevindingen uit de rapporten op te pakken.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Vanuit de Wetten BAG, BGTen BRO zijn bronhouderorganisaties zoals gemeenten, provincies en 
waterschappen verantwoordelijk voor het bijhouden van deze geobasisregistraties. Het 
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meedoen aan de ENSIA-zelfevaluatie maakt onderdeel uit van deze bronhouderrol. Op deze 
manier blijft de gegevenskwaliteit voor gebruikers gegarandeerd en wordt zowel 
verantwoording afgelegd aan het College van B&W, de raad als ook aan de nationale 
toezichthouders. 

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

P&O

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
15 Beantwoording artikel 43 vragen van CDA over bestemmingswijziging Oudesluis

Niet conform. Het college vraagt zich af of dit agendapunt per abuis dubbel is met agendapunt 
4. Wethouder Beemsterboer en Gemeentesecretaris Meijer hebben het mandaat om de 
beantwoording aan te passen aan de hand de bespreking van agendapunt 16 van deze 
vergadering.

Publiekssamenvatting:
CDA Schagen heeft artikel 43 vragen gesteld over de aanvraag bestemmingswijziging 
timmerfabriek Oudesluis. Via dit voorstel worden deze vragen beantwoord. 

16 Prioritering nieuwe initiatieven woningbouw

1. Instemmen met het  prioriteren van nieuwe woningbouw initiatieven o.b.v. heldere factoren.
2. De initiatiefnemers, pers en raad informeren over de prioritering. 
3. Kennisnemen van de huidige lijst met nieuwe initiatieven en de resultaten van de prioritering. 
4. Instemmen met bijgaande raadsinformatiememo en deze na accordering ter kennisname 
aan de raad toe te sturen.

Conform advies met wijzigingen. Het college heeft de beslispunten als volgt geherformuleerd.
 'Het college besluit:
1. In te stemmen met het prioriteren van nieuwe woningbouw initiatieven door het vaststellen 
van vijf volgende factoren.
a.  vraag versus aanbod aan plannen/ huidig programma. Als er veel vraag is en geen 
programma in een betreffende kern, scoort het initiatief meer punten, dan als er al programma 
is en weinig vraag. 
b. effort per project (capaciteit vs. aantal woningen). Een plan met veel woningen kost per 
woning minder ambtelijke capaciteit en scoort meer punten. 
c. laaghangend fruit vs. “dood paard”. Sommige plannen kunnen makkelijk gerealiseerd 
worden omdat we vooraf kunnen inschatten dat het weinig weerstand of problemen zal 
opleveren. Indien dit het geval is, dan scoort een initiatief meer punten. Als we vooraf inschatten 
dat een plan veel weerstand of problemen zal tegen komen, of het betreft een nieuwe 
woonvorm zonder helder beleid of wordt gerealiseerd op een locatie die niet in een visie is 
benoemd als te ontwikkelen plek, dan scoort het plan minpunten.   
d. als er andere maatschappelijke opgaven of financiële aspecten zijn die meespelen bij een 
plan, dan scoort het plan extra punten. 
e. al er een ontwikkelvisie aanwezig is of binnenkort wordt opgesteld, dan zal het plan hierin 
meegenomen worden. Vervolgens wordt met de ontwikkelvisie duidelijk welke ambities en 
opgaven er liggen, waar we welke gebiedsontwikkeling willen en welke 
kaders/randvoorwaarden er zullen gaan gelden. Dan komen de goede woningen op de goede 
plek. Deze plannen kunnen dan vervolgens (los) opgepakt gaan worden. 
2. de huidige lijst met nieuwe initiatieven en de resultaten van de prioritering gewijzigd vast te 
stellen, in die zin twee concrete projecten hoger op de prioriteitenlijst worden geplaatst 
vanwege politiek en maatschappelijk gevoelde urgentie waardoor twee andere projecten 
lager op de prioriteitenlijst worden geplaatst als gevolg hiervan. 
3. dat één keer per maand de voortgang van de uitvoering van deze prioriteitenlijst initiatieven 
woningbouw in de staf van de wethouder met de portefeuille Wonen 
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(woningbouwprogrammering) te bespreken en dat twee keer per jaar het college met een 
collegeinformatiememo te informeren.
4. de ambtelijke organisatie op te dragen er alles aan te doen te voorkomen van nieuwe 
achterstanden om nieuwe ergernis van college, gemeenteraad en initiatiefnemers te 
voorkomen.
5. de bijgaande raadsinformatiememo gewijzigd vast te stellen.
6. Wethouder Beemsterboer en Gemeentesecretaris Meijer hebben het mandaat om de brief 
aan initiatiefnemers, de publiekssamenvatting, de raadsinformatiememo en een persbericht 
hierover aan te passen aan de beslispunten 1 tot en met 5 en uit te leggen wat oorzaken van 
de grote opgelopen achterstand in de werkvoorraad zijn waaronder personeelstekort en 
ontwikkelingsachterstand van de ambtelijke organisatie van Schagen.'

Publiekssamenvatting:
De gemeente Schagen heeft een grote ambitie op het gebied van woningbouwontwikkeling 
wat wordt vormgegeven in het programma wonen. Er is in de afgelopen jaren flink 
opgeschaald naar 300 woningen per jaar. De interne capaciteit is tegen haar grenzen 
aangelopen, waardoor ook niet altijd helder naar initiatiefnemers is gecommuniceerd, en dat 
vraagt om prioritering van nieuwe woningbouwinitiatieven, zodat de hoogst scorende plannen 
in de prioritering als eerste worden opgepakt. O.b.v. een heldere prioritering zullen nieuwe 
initiatieven worden opgepakt. Elke initiatiefnemer met een nieuw initiatief zal geïnformeerd 
worden over de huidige situatie en prioritering zodat helder is wat zij kunnen verwachten. De 
raad zal via een RIM worden geïnformeerd en er zal een persbericht uitgaan.  

RUIMTELIJKE PROJECTEN
17 Vaststellen bestemmingsplan 'Dijkzicht' Schagerbrug en bijbehorende grondexploitatie

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het ontwerpbestemmingsplan ' Dijkzicht" bestaande uit de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand (NL. IMRO.0441.BPSCBDPGSDIJKZICHT-ON01) met 
de bijbehorende bestanden ongewijzigd vaststellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is
3. In te stemmen met de vaststelling van de grondexploitatie 'Schagerbrug Dijkzicht' met een 
voordelig saldo van € 308.000 op eindwaarde per 31-12-2025 conform de bij dit besluit 
behorende bijlage 17.

Het college besluit:
4. Het bestemmingsplan 'Dijkzicht Schagerbrug' doorzetten naar de raad ter vaststelling

5. Het beeldkwaliteitsplan 'Uitbreiding Dijkzicht Schagerbrug"d.d. 06-12-2021 ongewijzigd vast te 
stellen en als welstandelijk toetsingskader te gebruiken voor de nieuwbouw op deze locatie.
https://ebesluitvorming-schagen.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=4396&nav=tasks

6. De grondexploitatie 'Schagerbrug Dijkzicht' doorzetten naar de raad ter vaststelling

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het B-veld van de voetbalvereniging Vesdo in Schagerbrug wordt niet meer gebruikt. Hier wordt 
nu een woningbouwproject op gerealiseerd. Er worden maximaal 47 woningen gerealiseerd. 
Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld 
door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd, een ieder 
kan dan beroep aantekenen tegen het bestemmingsplan.
De grondexploitatie horende bij deze ontwikkeling is door de gemeenteraad vastgesteld.

SOCIALE ONTWIKKELING

https://ebesluitvorming-schagen.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=4396&nav=tasks


5/5

19 wijziging collegevoorstel ten aanzien van de hardheidsclausule Noordkop Centraal
Het college besluit:
1. Het collegevoorstel (publieke referentie: 22.0323.2144.3477) van Noordkop Centraal laten 
vervallen
2. Akkoord gaan met bijgevoegde memo

Conform met wijzigingen. Dit onderwerp betreft een collegeinformatiememo. Naar aanleiding 
hiervan volgt het college de lijn dat ambtelijk ruimte is om de daadwerkelijke factuur van de 
accountant voor de controleverklaring 2021 te voldoen niet zijnde een bedrag van 8.000 euro, 
maar lager. En het college verwacht een collegeadvies om een raadsvoorstel vast te stellen 
over de aanpassing van de algemene subsidieverordening Schagen (artikel 16 lid 2 onder d in 
relatie tot de Wet Bestuurlijk Toezicht Rechtspersonen). 

Publiekssamenvatting:
Tijdens het accountgesprek met Noordkop Centraal op 11 mei 2022 is het verzoek  "toepasssing 
hardheidsclause" onderwerp van gesprek geweest. Noordkop Centraal heeft aangegeven dat 
het alleen gaat om de kosten voor het opstellen van een accountantsverklaring 2021.
Dit geeft een andere kijk op het verzoek. Wij adviseren de kosten voor het opstellen van een 
accountantsverklaring 2021 éénmalig voor onze rekening te nemen. Voor het jaar 2022 en 
verder is de Stichting zelf verantwoordelijk deze te bekostigen.

VEILIGHEID PLUS

SLUITING


