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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 21 JUNI 2022
Tijdstip 09:00
Locatie n.t.b.

Aanwezig:
mevrouw Marjan van Kampen
de heer Hans Heddes
de heer Puck de Nijs-Visser
de heer Simco Kruijer
de heer Cor Quint
de heer Alexander Meijer

Afwezig:
de heer Peter Jager

BENW BESLUITENLIJST
1 Vaststellen openbare besluitenlijst College BenW d.d. 14-06-2022

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d.14-06-2022 vast te stellen

Conform advies.

FINANCIËN
3 Kadernota 2022

1. 1. Vaststellen van de kadernota 2022, voor de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 
2024-2026.
2. De financiële aanpassingen uit de kadernota 2022 op te nemen in de begroting 2023 en het 
meerjarenperspectief 2024-2026.
3. De uitkomsten van het coalitieakkoord verwerken in de conceptbegroting 2023.
4. De uitkomsten van de meicirculaire algemene uitkering gemeentefonds verwerken in de 
conceptbegroting 2023.
5. De uitgavebudgetten verhogen met de standaard inflatie en deze verwerken in de 
conceptbegroting 2023.
6. De gemeentelijke inkomsten verhogen met de standaard inflatie en deze verwerken in de 
conceptbegroting 2023.
7. Voor het team financiën het personeelsbudget verhogen met € 342.000.
8. De algemene reserve in 2023 t/m 2025 aanvullen met € 1 miljoen en voor de jaren 2024 en 
2025 de extra middelen uit de algemene uitkering gemeentefonds doteren aan de algemene 
reserve tot het gewenste niveau van € 8 miljoen.
9. Instellen van een reserve Weerstandsvermogen om financiële risico’s mee op te vangen.
10. De programmabegroting in te delen op basis van de indeling van het coalitieakkoord.

Conform advies met wijzigingen. Wethouder Quint en gemeentesecretaris Meijer hebben het 
mandaat om de wijzigingen door te voeren. 

Publiekssamenvatting:
De kadernota is een eerste aanzet voor de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-
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2026. De uitkomsten van de kadernota 2022 verwerken we in de begroting 2023.

4 Verslag stafoverleg financiën 13 juni 2022
Het college besluit:
1. In te stemmen met het verslag van het stafoverleg financiën van 13 juni 2022. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het betreft een intern verslag van het stafoverleg financiën van13 juni 2022.

INFORMATIE & ADVIES

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

OPENBARE RUIMTE
7 Openstelling parkeerdek Makado 24/7 - globale indicatie kosten en advies dekking kosten

Aangehouden. Het college wil in op korte termijn een themabespreking worden meegenomen 
over het vraagstuk, ruimtelijke ontwikkeling en gebied van Makado en de besluitvorming en 
gedachtenvorming van het vorige college of dit een kans is om nu te pakken. 

9 Raadsinformatiememo stand van zaken deelauto's gemeentehuis
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de raadsinformatiememo over de stand van zaken van de deelauto's 
bij het gemeentehuis.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Raadsinformatiememo over de stand van zaken van de deelauto's naast het gemeentehuis.

P&O

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
11 Algemene Vergadering van Aandeelhouders ROM Inwest Regio B.V.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het benoemen van Esther Zijl tot duo-bestuurder ROM InWest Regio B.V. 
voor vier jaar, voor zover zij tevens in functie is als directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 
Noord. 
2. In te stemmen met beslispunt I. van de AvA ROM InWest Regio B.V. d.d. 20 juni 2022 onder de 
voorwaarden dat andere ROM’s een vergelijkbaar risico lopen ten aanzien van de 
beheerskosten van de uitvoering COL-regeling en dat voldaan wordt aan de in de memo 
gestelde voorwaarden.   
3. In te stemmen met de beslispunten II. en III. van de AvA ROM InWest Regio B.V. d.d. 20 juni 
2022. 

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het Rijk, de Provincie Noord-Holland en gemeenten in Noord-Holland zijn op 8 oktober 2021 
toegetreden als aandeelhouders in InWest Regio B.V. Gemeenten in Noord-Holland-Noord doen 
dit gezamenlijk in een Stichting Administratiekantoor (STAK). Na het bestuurlijk vooroverleg van 
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ROM InWest Regio B.V. van 24 mei 2022 ligt nu de agenda voor van de 
Aandeelhoudersvergadering ROM InWest Regio B.V. d.d. 20 juni 2022. Tevens wordt verzocht om 
de huidige directeur van het Ontwikkelingsbedrijf NHN te benoemen tot duo-bestuurder van 
ROM InWest Regio B.V.  

12 Allonge op RvR-overeenkomst 
Het college besluit:
1. Een aanvullende overeenkomst (allonge) te sluiten op de overeenkomst “Ruimte voor Ruimte 
Grote Sloot 238 te Sint Maartensbrug en Lagedijkerweg te Schagen” d.d. 1 december 2020, 
conform bijgevoegd concept.
2. Besluitonderdeel alleen voor de burgemeester: het machtigen van de Strategisch juridisch 
adviseur RO tot het ondertekenen van de onder beslispunt 1 bedoelde allonge.

Conform advies met wijziging. Het college heeft het voorgestelde beslispunt 1 overgenomen. 
Voor wat betreft beslispunt 2 heeft het college besloten dat burgemeester Van Kampen-
Nouwen de onder beslispunt 1 bedoelde allonge ondertekent. 

Publiekssamenvatting:
Op 21 september 2021 heeft de raad het bestemmingsplan “Grote Sloot 238 Sint Maartensbrug 
en Lagedijkerweg nabij 36 Schagen” vastgesteld. Dit plan beoogt het saneren van een 
agrarisch bedrijf aan de Grote Sloot en het realiseren van 4 vrijstaande woningen aan de 
Lagedijkerweg. Voor de woningbouwlocatie is een beeldkwaliteitsplan vastgesteld dat dient als 
toetsingskader bij de beoordeling van de aanvragen omgevingsvergunning voor de bouw van 
de vier woningen. De provincie Noord-Holland heeft tegen het bestemmingsplan beroep 
ingesteld omdat naar haar oordeel het beeldkwaliteitsplan de ruimtelijke kwaliteit onvoldoende 
borgt. De provincie heeft aangegeven bereid te zijn het beroep in te trekken indien er een 
nieuw beeldkwaliteitsplan wordt gemaakt. Met de initiatiefnemer is afgesproken dat er een 
nieuw beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld. De afspraken hierover worden opgenomen in een 
aanvulling op de bestaande Ruimte voor Ruimte-overeenkomst met de initiatiefnemer.

SOCIALE ONTWIKKELING

SLUITING


