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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 5 JULI 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. 27 juni 2022

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 27 juni 2022 vast te stellen

Conform met wijziging. Zie besluit over besloten besluitenlijst 27 juni 2022.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Vaststellen bestemmingsplan Sportlaan, Schagen

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het bestemmingsplan "Sportlaan", bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als 
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPSportlaanSchgn-ON01, met de bijbehorende 
bestanden gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
2. 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=4751&nav=tasks
3. Instemmen met de beantwoording van de zienswijzen in de Nota van zienswijzen.

Het college besluit:
4. Het bestemmingsplan voor vaststelling doorzetten naar de gemeenteraad.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De initiatiefnemer wil aan de Noord 164 een appartementencomplex met 31 woningen 
realiseren. Op dit moment staat op deze locatie een oud kantoorgebouw, wart niet meer in 
gebruik is. Door dit gebouw te slopen en te vervangen door een appartementencomplex, kan 
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied omhoog en worden appartementen gerealiseerd in 
Schagen.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er is een zienswijze 
ingediend, deze is beantwoord in de nota van zienswijzen. Het bestemmingsplan is vastgesteld 
door de gemeenteraad. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt voor zes weken ter inzage 

https://ebesluitvorming-schagen.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=4751&nav=tasks
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gelegd. Een ieder kan dan beroep aantekenen.

4 Vaststellen bestemmingsplan 'Midgard'

1. Het bestemmingsplan 'Midgard' bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als 
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPTJHNMIDGARD -VA01 ongewijzigd vast te stellen 
2. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vaststellen omdat het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Midgard is een zorginstelling in Tuitjenhorn. Deze instelling wil moderniseren en uitbreiden. Dit 
past niet binnen het bestemmingsplan. Vandaar dat er een nieuw bestemmingsplan is 
opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan wordt zes weken ter 
inzage gelegd voor beroep.
Het bestemmingsplan maakt 32 nieuwe zorgwooneenheden mogelijk. De extra benodigde 
parkeerplaatsen kunnen op het terrein van Midgard worden gerealiseerd. 

FINANCIËN
5 Bevriezing volume-accres Gemeentefonds 2022-2025

Het college besluit:

Het college besluit:
1. De bijgaande memo m.b.t. de brief van de VNG over het accres in de Algemene uitkering 
Gemeentefonds ter informatie sturen naar de gemeenteraad voor de behandeling van de 
Kadernota 2022 op 5 juli. 

2. De financiële gevolgen voor het jaar 2022 verwerken in de 2e tussenrapportage 2022 en de 
financiële gevolgen voor de jaren 2023 tot en met 2026 verwerken in de begroting 2023, inclusief 
het meerjarenperspectief 2024-2026.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het Rijk, de VNG en IPO zijn overeengekomen dat het volume-accres Gemeentefonds voor de 
jaren 2022-2025 wordt bevroren. In de memo zijn de financiële gevolgen hiervan voor de 
gemeente Schagen toegelicht.

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

SOCIALE ONTWIKKELING
10 Art 41 Vragen van de fractie van Wens4U inzake dierenopvang- en vervoer

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de art 41 vragen van de fractie van Wens4U 
inzake dierenopvang- en vervoer

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

Publiekssamenvatting:
Alleen  de raad informeren over de beantwoording van de art. 41 vragen
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12 Agenda en stukken AB GGD HN 6 juli 2022 
Het college besluit:
1. Per agendapunt de aangegeven punten inbrengen  

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op 6 juli a.s. vergadert het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden (AB GGD HN). Per 
agendapunt wordt aangegeven wat de inbreng van de wethouder is.  

VEILIGHEID PLUS
13 Toetreding convenant LSI

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met toetreding tot het convenant Landelijke Stuurgroep Interventieteams ( 
LSI) 2017.
2. Akkoord te gaan met raadsinformatiebrief inzake de toetreding tot het convenant LSI 2017 en 
deze ter kennisname aan te bieden aan de raad

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college heeft besloten toe te treden tot het convenant Landelijke Stuurgroep 
Interventieteams 2017. Het voorkomen van misbruik en het oneigenlijk gebruik, en waar nodig, 
op te treden tegen onterecht gebruik van voorzieningen, behoort tot de verantwoordelijkheid 
van de gemeente. Om misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen effectief te 
kunnen bestrijden is samenwerking met andere partijen als belastingdienst en UWV nodig. De 
gemeente kan dit niet alleen.  

SLUITING


