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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 27 JUNI 2022
Tijdstip 09:00
Locatie ntb

Aanwezig:
mevrouw Marjan van Kampen
de heer Hans Heddes
mevrouw 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. 21-06-2022

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 21-06-2022 vast te stellen

Conform advies.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Conceptaanvraag Grote Sloot naast nummer 392 Schagerbrug

Aangehouden. Het college verwacht volgende week een integraal advies, waarin de 
afhankelijkheden met het naast gelegen perceel en de voorwaarden waaraan de 
initiatiefnemer moet voldoen helder zijn verwoord.

DIRECTIE
4 Artikel 43 schriftelijke vragen VVD fractie Leningovereenkomst gemeente Schagen - Stichting 

Oldskoel

1. Antwoorden artikel 43 Schriftelijke vragen VVD Leningsovereenkomst vaststellen nav bijlage.

Conform advies met wijzigingen. Burgemeester Van Kampen-Nouwen en Gemeentesecretaris 
Meijer hebben het mandaat om de wijzigingen door te voeren.

Publiekssamenvatting:
College beantwoording schriftelijke vragen ogv art. 43 VVD fractie Leningovereenkomst 
gemeente Schagen - stichting Oldskoel.

5 Vacatures in VNG-bestuur en adviescommissies
Het college besluit:
1. Het college heeft besloten wethouder De Nijs te kandideren als Commissielid Zorg, Jeugd en 
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Onderwijs en de lobby hiertoe te starten.

Conform advies met wijzigingen. De beide beslispunten worden vervangen door het volgende 
besluit:
'Het college heeft besloten wethouder De Nijs te kandideren als Commissielid Zorg, Jeugd en 
Onderwijs en de lobby hiertoe te starten.'

Publiekssamenvatting:
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zoekt wethouders, raadsleden, secretarissen, 
griffiers en burgemeesters om zo goed als mogelijk op te kunnen komen voor de belangen van 
Nederlandse gemeenten. 226 nieuwe bestuursleden zijn nodig voor het hoofdbestuur, 9 
commissies en 2 colleges. Het college van B&W praat over de vraag of de gemeente Schagen 
een collegelid kandideert voor één van de 226 vacatures. .

6 VNG ALV 29 juni - Agenda, beslispunten en moties
Het college besluit:
1. Instemmen met de vaststelling van het financieel jaarverslag 2021 en het bestuur decharge 
verlenen (conform agendapunt 5). 
2. Instemmen met contributievoorstel VNG; door indexering, compensatie loon- en 
prijsontwikkeling en 1% groei wordt voorgesteld de contributie te verhogen met 4,4% van 1,374 
euro per inwoner in 2022 naar 1,434 euro per inwoner in 2023 (conform agendapunt 6a). 
3. Instemmen met de VNG Kadernota 2023 en de begroting van het Fonds Gezamenlijke 
Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Dit betekent een verhoging van 3,141 euro per inwoner in 2022 
naar 3,333 euro in 2023 (conform agendapunt 6b en c). 
4. Instemmen met het opheffen van het vermogen van de VNG Realisatie BV en gelden toe te 
voegen aan algemene reserves (conform agendapunt 6d).
5. Instemmen met de resolutie 'Herstel van bestuurlijk en financieel vertrouwen'. Het VNG bestuur 
vraagt de leden om mandaat om bij het kabinet aan te dringen op duidelijkheid, uiterlijk op 
Prinsjesdag 2022, over de financiële ruimte vanaf 2026 (conform agendapunt 7)
6. Instemmen met de bestuurlijke afspraken die de VNG heeft gemaakt met het Rijk, het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen UvW) over uitvoering 
klimaatakkoord (conform agendapunt 8). 
7. Instemmen met verantwoording door het VNG-bestuur over de uitvoering van alle tijdens de 
ALV op 13 januari 2022 ingediende en aangenomen moties (conform agendapunt 10). 
8. Instemmen met het afdoen van alle ingediende en aangehouden moties, waarbij ze inzet zijn 
of worden van de reguliere VNG-inzet op de betreffende dossiers (conform agendapunt 10). 
9. Tegen de motie "Vermindering beleggingsportefeuille VNG" stemmen.
10. Voor de motie "Plan van aanpak capaciteit schaarste elektriciteitsnetwerk" stemmen. 
11. Voor de motie "Programmeerbare financiering energietransitie" stemmen. 
12. Voor de motie "Uitvoerbaarheid op het gebied van transities van klimaat, energie, stikstof en 
wonen" stemmen. 
13. Voor de motie "Hulp bij bijdrage versnelling woningbouw" stemmen. 
14. Voor de motie "Concrete planning verbetertraject Digitaal Stelsel Omgevingswet na 
invoering van de wet en realistische communicatie" stemmen. 
15. Motie "Omgevingswet mag (nationale) woningbouwambities niet vertragen" steunen cq 
advies VNG

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het College bespreekt de agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG op 
29 juni. De VNG vertegenwoordigt de Nederlandse gemeenten richting het kabinet, de Tweede 
Kamer en andere relevante stakeholders. Tijdens de ALV moet er onder meer worden besloten 
of wordt ingestemd met het VNG Jaarverslag 2021 en een verhoging van de contributie. 
Daarnaast hebben verschillende gemeenten een motie ingediend om het VNG-bestuur een 
opdracht mee te geven. De moties gaan onder andere over het wegnemen van beperkende 
randvoorwaarden voor woningbouw, de financiering van gemeenten door het Rijk vanaf 
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'ravijnjaar' 2026 en de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het College besluit per beslispunt 
en motie hoe zal worden gestemd tijdens de ALV. 

OPENBARE RUIMTE
7  Mandatering ondertekening aanvragen Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021 – 2027

Het college besluit:

Het college besluit:
1. Akkoord gaan met de machtiging aan wethouder Hans Heddes om de aanvraag op grond 
van de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027 in het jaar 2022 en 2023 namens 
Gemeente Schagen te ondertekenen.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tijdelijke Impulsregeling 
Klimaatadaptatie [TIK] 2021-2027 opengesteld. De regeling is bedoeld om 
adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren, al geplande ruimtelijke maatregelen uit te 
breiden met adaptatiemaatregelen, of nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken. De 
subsidie is beschikbaar als maximaal 1/3 deel cofinanciering vanuit het Rijk voor lokale 
klimaatadaptieve maatregelen. In 2022 wordt door de werkregio een rijksbijdrage van € 
4.582.851 (inclusief BTW) aangevraagd. Daarvan is een bedrag van € 184.684 ingediend door 
gemeente Schagen. Voor 2023 zijn nog geen concrete projecten benoemd. Hans Heddes is 
gemachtigd om de aanvraag voor impulsgelden namens Schagen te ondertekenen in zowel 
2022 als 2023. Op deze manier kunnen we de aanvraagprocedure voor ons als gemeente en 
samenwerkingsregio efficiënt laten verlopen. 

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

SOCIALE ONTWIKKELING
10 gebiedsontwikkeling Groenoord - artikel 43 vragen 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 43 vragen van Groen Links.

Niet conform advies. Het college heeft de beantwoording van de antwoorden op de artikel 43 
vragen van de fractie van GroenLinks vastgesteld (beslispunt 1). 
De RIM wordt omgebouwd tot een uitnodiging die via de Griffie aan de gemeenteraad wordt 
verstuurd. Beslispunt 2 vervalt daarmee.

Publiekssamenvatting:
N.a.v. de gebiedsontwikkeling Groenoord zijn er art. 43 vragen gesteld door Groen Links. 
Daarnaast wordt er op 7 juli een informatiebijeenkomst gehouden met de raad over de 
gebiedsontwikkeling op Groenoord. In het presidium in juni heeft de raad verzocht om 
voorafgaand aan deze bijeenkomst een RIM op te stellen waarin de belangrijkste punten 
worden toegelicht. 

VEILIGHEID PLUS

SLUITING


