OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Datum
Tijdstip
Locatie

26 JULI 2022
09:00
ntb

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

BENW BESLUITENLIJST
1

Vaststellen openbare besluitenlijst College BenW d.d. 19-07-2022
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes; de heer Cor Quint

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 19-07-2022 vast te stellen
Conform vastgesteld.

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING
OPENBARE RUIMTE
6

Aanwijzingsbesluit verzamelcontainer Laan
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes; de heer Cor Quint
Niet akkoord. Het college vraagt om een nieuw voorstel waarin duidelijk de alternatieven staan.
Optie in het park heeft niet de voorkeur van het college.
Publiekssamenvatting:
Het college besluit om de ondergrondse verzamelcontainer voor restafval aan de Laan alsnog
te verplaatsen. Na een bezwaarprocedure tegen de eerdere afwijzing is gebleken dat een
aanwijzingsbesluit voor de locatie van de verzamelcontainer alsnog noodzakelijk is en dat bij het
vaststellen (en publiceren van dat besluit in het Gemeenteblad) de huidige situatie dient te
worden afgewogen. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat de huidige eigenaren
van Laan 8, in tegenstelling tot de vorige eigenaar ten tijde van het plaatsen van de huidige
verzamelcontainer, de uitrit optimaal (dus zonder schuin oprijden vanwege een obstakel) willen
gebruiken.

7

Collegememo vestiging arbeidsmigranten Zijperdijk 3
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes; de heer Cor Quint
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Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de memo.
Conform vastgesteld.
Publiekssamenvatting:
Het college wordt gevraagd kennis te nemen van de memo over vestiging van
arbeidsmigranten aan de Zijperdijk 3 nabij Anna Paulowna.

P&O PLUS
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
RUIMTELIJKE PROJECTEN
11

Nieuwe huisvesting Reddingbrigade Sint Maartenszee
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes; de heer Cor Quint

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. stelt het bouwkrediet van 1.371.937 euro beschikbaar en dekt dit besluit uit de vastgestelde
begroting van 2020 voor een bedrag van 836.110 euro
2. schrijft het totale krediet van 1.371.937 euro af over een periode van 40 jaar.
3. verwerkt de financiële effecten van de vorige besluiten vanaf 2024 in de meerjarenbegroting.
Het college besluit:
4. de defensieloods voor maximaal 1 euro van het Rijksvastgoedbedrijf te verwerven.
5. een erfpacht en opstalrecht voor de nieuwe huisvesting te vestigen bij Staatsbosbeheer
conform bijgevoegde concept overeenkomsten.
6. de huurovereenkomsten voor de winterstallingen per gereedkomen nieuwe jaarrond
huisvesting, te beëindigen.
7. de tekenbevoegdheid voor de tot standkoming van:
1: de driepartijenovereenkomst tussen Staatsbosbeheer, het Rijksvastgoedbedrijf en de
gemeente
2: de pachtovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en de gemeente
3: de eigendomsoverdracht tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente
4: de bruikleenovereenkomst tussen de Reddingbrigade Sint Maartenszee en de gemeente
5: de aanwijzing en inschrijving voor het pachtgebied in het kadaster
6: de gunning van de bouw, inclusief het meer- en minderwerk
te mandateren aan de projectleider.
8. dit voorstel naar de griffie door te zetten voor besluitvorming door de gemeenteraad.
Conform vastgesteld.
Publiekssamenvatting:
De Reddingbrigade Sint Maartenszee huurt aparte zomer- en winterstallingen. De loods van
Defensie die als zomerstalling wordt gebruikt gaat verdwijnen, samen met een aantal
schietplateaus.
Op de locatie van de defensieloods wordt een jaarrond stalling voor de Reddingbrigade Sint
Maartenszee gerealiseerd, zodat de huur van de winterstallingen kan worden opgezegd.
De bouw start nog dit jaar (2022), het nieuwe gebouw moet voor het zomerseizoen 2023 worden
opgeleverd.
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12

Uitzetten toetsing omgevingsvergunning voor filterpompstation Pallas
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes; de heer Cor Quint
Het college besluit:
1. De toetsing van de omgevingsvergunning voor het filterstation ten bate van de
onderzoeksreactor Pallas te dekken vanuit de kostenvergoeding die wij van Pallas in 2022
ontvangen.
Conform vastgesteld.
Publiekssamenvatting:
De Stichting Voorbereiding Pallas-Reactor is bezig met de vergunningen voor het realiseren en in
gebruik nemen van een nieuwe onderzoeksreactor. Hiervoor vragen ze ook een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een filterstation voor het koelwatersysteem aan. De
toetsing van deze aanvraag wordt bij een extern bureau weggezet. Met dit collegebesluit wordt
de financiering hiervan boekhoudkundig geregeld.

13

Beantwoording artikel 43 vragen over woningbouwontwikkeling Bladstraat Tuitjenhorn
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes; de heer Cor Quint
Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de op 30 juni 2022 door D66 gestelde raadsvragen
over 'Ontwerp en verkoop woningen Bladstraat Tuitjenhorn'.
Conform vastgesteld.
Publiekssamenvatting:
In het kader van de gemeentewet artikel 43 heeft de D66 vragen gesteld over de verkoop van
woningen en daarbij gestelde voorwaarden bij de goedkope koop bij de woningbouw
ontwikkeling Bladstraat Tuitjenhorn.

SOCIALE ONTWIKKELING
14

Nieuwbouw Probedrijven Den Helder
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes; de heer Cor Quint

De gemeenteraad voor te stellen om:
1.
ondersteunt de voorgestelde begrotingswijziging en geeft geen zienswijze af op de
voorgestelde wijziging.
Het college besluit:
2. de gemeenteraad voor te stellen de voorgestelde begrotingswijziging te ondersteunen en
geen zienswijze af te geven inzake de voorgestelde wijziging.
Conform vastgesteld.
Publiekssamenvatting:
De directeur/bestuurder van Probedrijven N.V. de Heer E. Heemskerk heeft het bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (Grga) Kop van Noord Holland, in haar
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hoedanigheid van enig aandeelhouder, verzocht in te stemmen met het plan voor de bouw
van een nieuw bedrijfspand in Den Helder. Daarnaast heeft hij de Grga verzocht deze
nieuwbouw mede te financieren met een éénmalige bijdrage van 1 miljoen euro. Voor
gemeente Schagen is het aandeel hieraan € 232.940, welke gefinancierd kan worden middels
subsidieoverschot Grga over 2021. De co-financiering zal tot wijziging van de begroting van de
Grga leiden. Daarom wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar zienswijze af te
geven. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen.

15

Discussienota Moreel appel Wmo
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes; de heer Cor Quint

1. Het college besluit de discussie nota "moreel appel Wmo" aan de raad aan te bieden.
Conform met wijziging. Het college wenst beslispunt 1 te wijzigen in:
"Het college besluit de discussienota moreel appel Wmo aan de raad aan te bieden."
Publiekssamenvatting:
Tijdens de raadsinformatieavond op 11 juni 2022 is er gesproken over het moreel appel in de
Wmo. Hiervoor hebben we nu 4 mogelijke scenario’s uitgewerkt. De verschillende scenario’s
hebben allemaal andere gevolgen. Deze hebben we op een rij gezet. Om met één van de
scenario’s verder te kunnen is er een raadsbesluit nodig.

17

Vaststellen nadere regels en Gedragdscode Adviesraad Sociaal Domein
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes; de heer Cor Quint
Het college besluit:
1. Gelet op het participatieve traject dat is bewandeld met de Adviesraad Wmo en Jeugd en
de Cliëntenraad Participatie heeft het college het volgende besloten:
Beslispunt 1
De nadere regels bij de integrale verordening met betrekking tot de procedure gevraagd en
ongevraagd advies, hoogte vrijwilligersvergoeding en overleggen werkgroepen en algemene
vergadering Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen.
Beslispunt 2
De gedragscode voor leden van de Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen.
Conform vastgesteld.
Publiekssamenvatting:
Het college stelt de nadere regels voor de samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein
die horen bij de integrale verordening sociaal domein gemeente Schagen vast. Ook stelt het
college de gedragscode voor vrijwilligers van de Adviesraad Sociaal Domein vast. Dankzij het
vaststellen van deze regels blijven de regels aansluiten op de dagelijkse uitvoeringspraktijk.
Bovendien zijn de nadere regels in feite nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de Adviesraad
Sociaal Domein (nu nog: Cliëntenraad Participatie en Adviesraad Wmo en Jeugd) en het
college. Deze samenwerkingsafspraken zijn voortgekomen uit een intensief participatief traject.
Dit traject heeft de gemeente doorlopen met de toekomstige leden van de Adviesraad Sociaal
Domein. De overleggen die onderdeel waren van dit traject waren intensief en vruchtbaar.
Hierdoor voldoen deze nieuwe samenwerkingsafspraken zowel aan de behoeften van de
toekomstige leden van de Adviesraad Sociaal Domein, als aan de behoeften van het college.
Voor beide partijen is dit een mooi succes. Deze samenwerkingsafspraken gaan naar
verwachting leiden tot een duurzame en prettige samenwerking tussen het college en de
Adviesraad Sociaal Domein.
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Aanpassen integrale verordening sociaal domein in verband met adviesraad sociaal domein en
studietoeslag
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes; de heer Cor Quint

1. Gelet op het bepaalde in artikel 2.1.3 lid 3 (WMO), artikel 36b en artikel 47 van de
Participatiewet wordt de gemeenteraad het volgende voorgesteld:
De volgende bepalingen uit de integrale verordening sociaal domein gemeente Schagen
(bepalingen omtrent cliënten- en inwonersparticipatie) in te trekken:
•
9.3 en de artikelen 9.3.1 t/ m 9.3.8
•
9.4 en de artikelen 9.4.1 t/ m 9.4.7
2. Gelet op het bepaalde in artikel 2.1.3 lid 3 (WMO), artikel 36b en artikel 47 van de
Participatiewet wordt de gemeenteraad het volgende voorgesteld:
De volgende bepalingen uit de integrale verordening sociaal domein gemeente Schagen
(bepaling omtrent de studietoeslag) in te trekken:
•
7.3 en de artikelen 7.3.1 t/ m 7.3.3
3. Gelet op het bepaalde in artikel 2.1.3 lid 3 (WMO), artikel 36b en artikel 47 van de
Participatiewet wordt de gemeenteraad het volgende voorgesteld:
De volgende bepalingen uit de integrale verordening sociaal domein gemeente Schagen
(bepalingen omtrent cliënten- en inwonersparticipatie) op te nemen:
•
9.3 en de artikelen 9.3.1 t/ m 9.3.12
4. Gelet op het bepaalde in artikel 2.1.3 lid 3 (WMO), artikel 36b en artikel 47 van de
Participatiewet wordt de gemeenteraad het volgende voorgesteld:
De volgende bepalingen uit de integrale verordening sociaal domein gemeente Schagen
(bepalingen omtrent cliënten- en inwonersparticipatie) te wijzigen:
•
Artikel 9.1 lid 3 wijzigen in die zin dat de zinsnede "via de adviesraad Wmo Schagen" en
de zinsnede "via de Cliëntenraad Participatiewet Schagen" schrappen en in plaats
daarvan de navolgende zinsnede op te nemen: "via de Adviesraad Sociaal Domein
gemeente Schagen".
5. Gelet op het bepaalde in artikel 2.1.3 lid 3 (WMO), artikel 36b en artikel 47 van de
Participatiewet wordt de gemeenteraad het volgende voorgesteld:
De volgende bepalingen uit de integrale verordening sociaal domein gemeente Schagen
(bepalingen omtrent cliënten- en inwonersparticipatie) te wijzigen:
•
Artikel 9.1 lid 4 de zinsnede "de Cliëntenraad Participatiewet Schagen en de Adviesraad
Wmo en Jeugd" schrappen en in plaats daarvan de navolgende zinsnede op te
nemen: "via de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Schagen".
6. Gelet op het bepaalde in artikel 2.1.3 lid 3 (WMO), artikel 36b en artikel 47 van de
Participatiewet wordt de gemeenteraad het volgende voorgesteld:
De volgende bepalingen uit de integrale verordening sociaal domein gemeente Schagen
(bepaling omtrent de studietoeslag) op te nemen:
•
Artikelen 7.3. en 7.3.1
conform vastgesteld.
Publiekssamenvatting:
De gemeenteraad wijzigt de integrale verordening sociaal domein gemeente Schagen binnen
twee thema's. Dit zijn het thema cliënten- en inwonersparticipatie en het thema studietoeslag.
Dankzij het doorvoeren van deze wijzigingen blijven de thema’s aansluiten op de dagelijkse
uitvoeringspraktijk en de nationale wetgeving. Bovendien zijn de voorgestelde wijzigingen in het
thema cliënten- en inwonersparticipatie in feite nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de
Adviesraad Sociaal Domein (nu nog: Cliëntenraad Participatie en Adviesraad Wmo en Jeugd)
en het college. Deze samenwerkingsafspraken zijn voortgekomen uit een intensief participatief
traject. Dit traject heeft de gemeente doorlopen met de toekomstige leden van de Adviesraad
Sociaal Domein. De overleggen die onderdeel waren van dit traject waren intensief en
vruchtbaar. Hierdoor voldoen deze nieuwe samenwerkingsafspraken zowel aan de behoeften
van de toekomstige leden van de Adviesraad Sociaal Domein, als aan de behoeften van het
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college. Voor beide partijen is dit een mooi succes. Deze samenwerkingsafspraken gaan naar
verwachting leiden tot een duurzame en prettige samenwerking tussen het college en de
Adviesraad Sociaal Domein.

19

Beleidsregels inzake de nieuwe studietoeslag
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes; de heer Cor Quint
Het college besluit:
1. In te stemmen met de minimumbedragen voor de studietoeslag.
2. Wel een overgangsregeling te treffen voor inwoners die onder gelding van de oude regeling
een hogere studietoeslag ontvingen. Zij blijven dit hogere bedrag ontvangen tot het moment
waarop zij geen recht meer hebben op studietoeslag.
3. De administratieve uitvoeringsregels die betrekking hebben op de ingangsdatum en
beëindigingsdatum van de studietoeslag en het al dan niet opvragen van een medisch advies
vast te stellen.
4. De nieuwe beleidsregels, in casu de artikelen 7.2.1 t/m 7.2.9, vast te stellen en op de
gebruikelijke wijze bekend te maken en deze terug te laten werken tot 1 april 2022.
5. De oude beleidsregels, in casu de artikelen 7.2.1 t/m 7.2.4, met terugwerkende kracht per 1
april 2022 in te trekken.
6. In te stemmen met RIM studietoeslag en deze te verzenden aan de raad
Conform vastgesteld.
Publiekssamenvatting:
Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie omdat zij kampen met een medische
beperking, hebben recht op een studietoeslag. Zij kunnen deze toeslag bij de gemeente
aanvragen. De wetgeving met betrekking tot de studietoeslag is veranderd. Vanaf 1 april 2022
heeft de regering de hoogte van de studietoeslag voor scholieren en studenten met een
beperking aangepast. Studenten van 21 jaar en ouder krijgen een studieslag van minimaal €
300 netto per maand. Scholieren van 15 tot 21 jaar hebben ook recht op deze studietoeslag.
Maar zij ontvangen een lager bedrag. Het vermogen van de student of de ouders heeft geen
invloed op de nieuwe studietoeslag. De studietoeslag is een minimumbedrag dat alle
gemeenten moeten uitkeren aan studenten met een medische beperking. Gemeenten mogen
ook een hoger bedrag betalen. De gemeente Schagen heeft in navolging van de gemeenten
in de regio Noordkop (de gemeenten Den Helder, Texel en Hollands Kroon) besloten de
minimumbedragen voor de studietoeslag niet te verhogen. Echter, inwoners die onder gelding
van de oude regeling een hogere studietoeslag ontvingen, blijven dit hogere bedrag
ontvangen tot het moment waarop zij geen recht meer hebben op studietoeslag.

20

Grga Nieuwpand Probedrijven Den Helder
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes; de heer Cor Quint
Afvoeren. Voorstel staat dubbel op de agenda (nr. 14).

21

Jeugd ontbijt
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes; de heer Cor Quint
Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaand raadsinformatiememo, waarin de raad wordt geïnformeerd over
de start van de pilot Jeugdontbijt.
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Conform vastgesteld.
Publiekssamenvatting:
Het Jeugdontbijt voorziet kinderen die opgroeien in armoede en momenteel zonder ontbijt naar
school gaan van een dagelijks ontbijt: 52 weken per jaar, 7 dagen in de week. Daarnaast
krijgen ze maandelijks één tube tandpasta en eens per kwartaal een nieuwe tandenborstel. De
voedselpakketten worden iedere maandag op bestelling bij een lokale supermarkt
samengesteld en door een vrijwilliger bij de gezinnen thuis bezorgd.
De gemeente heeft besloten om te starten met de pilot, omdat kinderen die niet genoeg
dagelijkse voeding binnen krijgen een verhoogd risico lopen op de ontwikkeling van een
sociale-, cognitieve-, en/of motorische achterstand. Het zorgt voor een oneerlijke start die van
invloed kan zijn op het verloop van de rest van het leven van een kind. Dit sluit niet aan op de
waarden van de gemeente, en daarom vinden wij het van groot belang dat het Jeugdontbijt
ook in gemeente Schagen van start gaat.

VEILIGHEID PLUS
22

Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 2022
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes; de heer Cor Quint
Het college besluit:
1. in te stemmen met het raadsinformatiememo 'Uitvoeringsprgramma Omgevingsdienst NoordHolland Noord 2022' en deze aan te bieden aan de raad.
Het college besluit:
2. het Uitvoeringsprogramma 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord vast te stellen
Conform met wijziging. College wenst de bijlage Uitvoeringsprogramma 2022 deel 2 aangepast
te hebben. Document bevat een reeds achterhaalde visie van de gemeente Schagen die niet
meer van toepassing is. Verder wenst het college te spreken van "land- en tuinbouw" i.p.v. de
door de OD gebruikte term "kolenbouw" en is Petten reeds vele jaren al een badplaats.
Publiekssamenvatting:
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voert de wettelijke (basis)taken op het gebied van
milieu uit ten behoeve van de dienstverlening van onze gemeente. Jaarlijks wordt dit vertaald in
een uitvoeringsprogramma die door het college wordt vastgesteld.
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Aanschaf trekker Reddingsbrigade Petten
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes; de heer Cor Quint
Het college besluit:
Het college besluit:
1. Eenmalig in de 2de financiële rapportage een ophoging van het budget plaats te laten
vinden voor een bedrag van € 10.587,50 op kostenplaats 6120011 voor de aanschaf van een
trekker voor Reddingsbrigade Petten.
Conform vastgesteld.
Publiekssamenvatting:
Vanwege de hoge huurprijs voor een trekker voor het badseizoen 2022, heeft Reddingsbrigade
Petten een verzoek gedaan bij de gemeente Schagen om tot aanschaf van een trekker over te
gaan. De trekker vervult op het strand een belangrijke rol in de lancering van de boten en
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waterscooters om de waterhulpverlening te kunnen waarborgen. In eerste instantie was het
huren van een trekker een goedkoper alternatief, na de huurverhoging blijkt dat aanschaf van
een trekker een goedkoper alternatief is.
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Uitvoeringsevaluatie Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Schagen 2021
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes; de heer Cor Quint
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Uitvoeringsevaluatie Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving Schagen 2021.
2. Kennis te nemen van de kwartaalrapportage Uitvoeringsprogramma VTH Schagen van de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 2021.
Conform vastgesteld. Naar aanleiding van dit voorstel vraagt het college om via een
raadsinformatiememo de raad te infomeren over de stand van zaken met betrekking tot
oneigenlijk gebruik.
Publiekssamenvatting:
Op 16 februari 2021 stelde het college het uitvoeringsprogramma Veiligheid,
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2021 en het uitvoeringsprogramma voor de
Omgevingsdienst vast. Ingevolge het Besluit omgevingsrecht dient hierover gerapporteerd te
worden.

SLUITING
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