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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 12 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. 05-07-2022

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 05-07-2022 vast te stellen

Conform advies.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES
3 Vaststellen bestemmingsplan Den Gouden Hoeck, Burgerbrug

1. - Het bestemmingsplan 'Den Gouden Hoeck, Burgerbrug' zoals vervat in de bij dit besluit 
behorende bijlagen vast te stellen.
2. - Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, omdat 
het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Conform advies. Let op aandacht voor voldoende openbaar groen. In het collegeadvies staat 
'wat openbaar groen'. Het college vraagt wethouder Kruijer er aandacht voor te hebben dat er 
voldoende openbaar groen komt in deze woonwijk.

Publiekssamenvatting:
Het gemeentebestuur heeft besloten om het bestemmingsplan 'Den Gouden Hoeck, 
Burgerbrug' vast te stellen. 

4 bestemmingsplan Voorpolderweg 13 in Dirkshorn

1. Het bestemmingsplan 'Voorpolderweg 13' met 
kenmerk  NL.IMRO.0441.BPDHVoorpolderweg13-on01 ongewijzigd vaststellen.
2. Geen exploitatieplan voor het plangebied  van het bestemmingsplan vaststellen, omdat het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Conform advies.
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Publiekssamenvatting:
Voor het realiseren van een extra woning op het perceel Voorpolderweg 13 in Dirkshorn is het 
ontwerp bestemmingsplan 'Voorpolderweg 13' ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

DIRECTIE
5 Raadsinformatiememo Oplossing Tafeltennisvereniging DOKO & Multitreffer

Het college besluit:
1. In te stemmen met de raadsinformatiememo oplossing Tafeltennisvereniging DOKO & 
Multitreffer en deze te verzenden aan de gemeenteraad

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op 5 juli hebben tafeltennisvereniging DOKO en Stichting bestuur Multitreffer overeenstemming 
bereikt. De partijen hebben samen een passende verblijfsplaats gevonden voor DOKO in de 
nieuw te bouwen sporthal. Middels deze raadsinformatiememo wordt de gemeenteraad over 
het proces geïnformeerd. 

6 Raadsinformatiememo definitieve portefeuilleverdeling
Het college besluit:
1. In te stemmen met de raadsinformatiememo over de definitieve portefeuilleverdeling en deze 
door te sturen naar de gemeenteraad.

Conform met wijzigingen.

Publiekssamenvatting:
Het college van B&W heeft op 5 juli tijdens het constituerend beraad de portefeuilleverdeling 
(fijnregeling) besproken en vastgesteld. Ook is de verdeling van bestuurlijke vertegenwoordiging 
in o.a. gemeenschappelijke regelingen bepaald en is de rangordening van het loco-
burgemeesterschap en de waarneming van de portefeuilles afgesproken. Middels deze 
raadsinformatiememo wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

8 Brief aan Provincie NH m.b.t. aanpak stikstofproblematiek

1. In te stemmen met het versturen van de brief aan de Provincie Noord-Holland

Conform advies met wijziging. De brief wordt ondertekend door burgemeester en secretaris. 

Publiekssamenvatting:
De aangekondigde stikstofplannen baren het bestuur, onze inwoners en onze ondernemers 
grote zorgen. Het ontbreekt aan een goed gesprek, aan perspectief en aan een zorgvuldige 
gebiedsgerichte aanpak. Ook over de wetenschappelijke onderbouwing ontstaat steeds meer 
twijfel. Dat de transitie naar een toekomstbestendige landbouw en visserij moet plaatsvinden 
staat buiten kijf. Maar de manier waarop het kabinet dit van bovenaf lijkt op te leggen doet 
deze transitie echter geen goed. Dit signaal wordt middels deze brief kenbaar gemaakt bij de 
Provincie.

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
10 Duurzaamheidslening Schagen_Loslaten leeftijdsgrens 
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Het college besluit:
1. Het college wordt voorgesteld om:
- de leeftijdsgrens van 75 jaar, als voorwaarde voor het aanvragen van een 
duurzaamheidslening, los te laten;
- bijlage 4 "ANNEX 4-Leeftijdsgrens (facultatief)" van de huidige deelnemersovereenkomst tussen 
gemeente Schagen en Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente 
(SVn, d.d. 21-06-2021) door het afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening te laten ondertekenen 
(conform mandaat besluit 19.001570) en te versturen naar SVn;
- de raadsinformatiememo met de raad te delen en het persbericht te verspreiden. 

Conform advies met wijziging. Graag aanpassen persbericht in die zin dat motie SP is aanleiding 
en data actueler maken.

Publiekssamenvatting:
Inwoners van Schagen kunnen een Duurzaamheidslening aanvragen voor energiebesparende 
maatregelen in hun woning. Deze Duurzaamheidslening maakt het mogelijk om tegen een zeer 
lage vaste rente geld te lenen voor het energiezuinig maken van de woning. Een van de 
voorwaarden voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening is dat een bewoner niet ouder 
is dan 75 jaar. 

De gemeenteraad heeft het college via een motie opgedragen om de leeftijdsgrens van 75 
jaar los te laten. Dat betekent dat ook bewoners boven de 75 jaar een Duurzaamheidslening 
kunnen aanvragen. 

11 Verantwoording OFS en LTO
Het college besluit:
1. - De toegezonden verantwoording van de LTO goed te keuren. 
- De toegezonden verantwoording van de OFS goed te keuren.
- OFS en LTO middels bijgevoegde brieven informeren. 
- De Gemeenteraad en steunfractieleden informeren middels bijgevoegde 
raadsinformatiememo. 

Conform advies met wijzigingen. Wethouder Kruijer en gemeentesecretaris Meijer hebben het 
mandaat om de brieven en raadsinformatiememo tekstueel aan te passen.

Conform advies met wijzigingen. Wethouder Kruijer en gemeentesecretaris Meijer hebben het 
mandaat om de brieven en raadsinformatiememo tekstueel aan te passen.

Publiekssamenvatting:
Ondernemers Federatie Schagen (OFS) en Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) afdeling HLS 
dienen jaarlijks bij het college een jaarverslag/schriftelijke verantwoording in. Dit vanwege de 
financiële bijdrage voor het ondernemersfonds die is verleend voor het afgelopen jaar. Het 
college beoordeelt het jaarverslag. 

RUIMTELIJKE PROJECTEN

SOCIALE ONTWIKKELING
14 Raadsinformatiebrief bestuursopdracht en vervolgproces Crisisfunctie Jeugd

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiememo en deze te versturen aan de 
gemeenteraad.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
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In april 2022 hebben de 17 colleges van de gemeenten Noord-Holland Noord ingestemd om het 
proces van het toevoegen van de taak ‘crisisfunctie Jeugd’ aan de Gemeenschappelijke 
Regeling GGD Hollands Noorden op te starten. Wegens onduidelijkheden over de nieuwe 
wetswijzing Gemeenschappelijk Regelingen, die per 1 juli 2022 in werking treedt, is gewacht met 
het versturen van de bijbehorende raadsinformatiebrief. Het ministerie heeft de openstaande 
vragen beantwoord, waardoor het proces helder is en de raadsinformatiememo gedeeld kan 
worden met de raad. 

15 informatieavond Sportpark Groenoord 7 juli
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de informatiememo over de informatieavond sportpark Groenoord op 7 
juli 

Conform advies met wijziging. Het college wil de collegeinformatiememo gebruiken als basis 
voor een raadsinformatiememo. Deze raadsinformatiememo wordt volgende week aan het 
college vastgesteld. De financiële uitwerking volgt op de inhoudelijke voorstel 
voorkeursscenario. Drie verenigingen (jeux de boules, tennis en rugby) verdienen extra 
aandacht. En de brede visie op sporten wordt ook toegevoegd.

Publiekssamenvatting:
Donderdag 7 juli 2022 heeft er een informatiebijeenkomst over sportpark Groenoord 
plaatsgevonden. Deze memo geeft een bespiegeling van de avond weer.

SLUITING


