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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 10 JANUARI 2023
Tijdstip 09:00
Locatie ntb

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

Afwezig:
mevrouw Marjan van Kampen; de heer Peter Jager

BENW BESLUITENLIJST
1 Vaststellen openbare besluitenlijsten College BenW d.d. 20-12-2022 en 23-12-2022

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen

1 De openbare BenW besluitenlijsten d.d. 20 en 23 december 2022 vast te stellen.
Conform advies.

DIRECTIE

FINANCIËN
9 Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen
Het college besluit:
1 In te stemmen met het bijgevoegde aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college heeft de heer J.I.C. van Deutekom met ingang van 16 januari 2023 aangewezen als 
heffingsambtenaar.

INFORMATIE & ADVIES
10 Zienswijze Kadernota 2024 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen
Het college besluit het volgende voor te leggen aan de raad:
1 Geen zienswijze in te dienen.
2 In te stemmen met het RRN advies om geen zienswijze in te dienen.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
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Van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) is de kadernota begroting 2024 
ontvangen. De raad kan hierop zienswijzen indienen die meegenomen kunnen worden bij het 
opstellen van de begroting 2024 van het RHCA.

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
14 Uitstel indexatiedatum koopsom 18 vrije kavels project Landsheer te Warmenhuizen

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen
Het college besluit:
1 De indexatiedatum van de koopsom van de 18 vrije kavels in het project Landsheer in 
Warmenhuizen te verschuiven van 1 juni 2023 naar 1 januari 2024.
Conform advies met wijzigingen in de publiekssamenvatting onder mandaat van wethouder 
Quint en gemeentesecretaris Meijer.

Publiekssamenvatting:
Het college besluit t.b.v. het project Landsheer de koopsom-indexatie van de 18 vrije kavels te 
verschuiven van 1 juni 2023 naar 1 januari 2024.

SOCIALE ONTWIKKELING
16 Verzoek investeringsbijdrage Stichting Zinvol Zijpe

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen
Het college besluit:
1 Het subsidieverzoek van de Stichting Zinvol Zijpe en de dorpsraad Schagerbrug voor de 
renovatie en aanschaf van materialen, ten behoeve van het verenigingsgebouw ’t Schoolhuijs 
te Schagerbrug, af te wijzen.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Wij hebben van de Stichting Zinvol Zijpe en de dorpsraad Schagerbrug een subsidieverzoek 
ontvangen voor de renovatie en aanschaf van materialen ten behoeve van het 
verenigingsgebouw ’t Schoolhuijs te Schagerbrug. Wij hebben dit verzoek afgewezen, omdat 
het niet past binnen het huidige accommodatiebeleid.

17 Provinciale subsidieaanvraag Maatschappelijke sector, na corona
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen
Het college besluit:
1 In te stemmen met de uitvoering van een viertal activiteiten van lokale instellingen op basis 
van de uitvoeringsregeling versterken maatschappelijke sector  van de Provincie Noord-Holland 
voor een totaal bedrag van € 193.590,00 waarvan door de Provincie maximaal€ 121.069,00 
beschikbaar stelt.
2 In te stemmen met de co financiering van de gemeente voor een totaal bedrag van€ 
72.521,00. Deze kosten kunnen ten laste worden gebracht van de kostenpost Voorzieningen 
Ouderenwerk 2022, (6610000/442500) voor een  bedrag van € 50.000,00 en voor het jaar 2023 
voor een bedrag van € 22.521,00.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Wij hebben bij de Provincie Noord-Holland een subsidieaanvraag ingediend voor de 
Uitvoeringsregeling versterken maatschappelijke sector na corona voor een viertal activiteiten 
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van lokale instellingen. De totale kosten van deze vier activiteiten bedragen € 193.590,00. De 
provinciale regeling gaat uit van een maximale subsidie van € 121.069,00 voor onze gemeente. 
Hierover hebben we een positieve beschikking ontvangen van de Provincie. Naast de 
ontvangen subsidie moet de gemeente zelf ook voor co financiering zorgdragen. Dit is in het 
voortraject niet geregeld en wordt nu achteraf gerepareerd. Gekoppeld aan de subsidie moet 
de gemeente zorgdragen voor een co financiering van € 72.521,00 voor de aangevraagde 
activiteiten.

18 Zienswijze Kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA) Kop 
van Noord-Holland
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen
Het college besluit het volgende voor te leggen aan de raad:
1  Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA).
2 Kennis te nemen van de evaluatie van de GRGA over de regeling 'Duurzaam aan het werk 
met loonkostensubsidie'.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA) Kop van Noord-Holland heeft 
voor 2024 een Kadernota opgesteld. De Kadernota geeft richting aan de uitwerking van de 
begroting 2024. Gemeenteraden mogen  hun zienswijzen op de kadernota kenbaar maken. 
Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de Regionale Raadscommissie 
Noordkop (RRN).  De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de kadernota stelt de 
raden in de gelegenheid te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor in de 
begroting van de GRGA  die later in het jaar door de GRGA voor zienswijzen aan de raden 
wordt aangeboden. 

19 Zienswijze Financieel Herstelplan GGiD 2023
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen
Het college besluit het volgende voor te leggen aan de raad:
1 In te stemmen met de midden variant die GGD HN voorstelt in het Financieel Herstelplan GGiD 
2023, wat inhoudt:

a. de deelnemersbijdrage 2023 naar rato van het aantal inwoners per 1 januari 2022 
éénmalig te verhogen met een bedrag van € 3.549.790,- en dit bedrag te storten in de 
algemene reserve;
b. deelnemers in staat te stellen de éénmalige bijdrage in 4-jaarlijkse termijnen te voldoen en 
hier zo nodig nadere afspraken over te maken;
c. de bestemmingsreserve corona op te heffen en het saldo ad € 284.000,- toe te voegen 
aan de algemene reserve;
d. de onttrekking ad € 123.000,- t.b.v. infectiepreventie uit de algemene reserve in 2023 via 
BURAP 1 2023 ongedaan te maken, onder verrekening met een extra rijksbijdrage.

Conform advies met wijziging. In het besluit wordt de voorziene concrete bijdrage van 
gemeente Schagen op. (dit bedrag nog toevoegen!)

Publiekssamenvatting:
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD HN heeft haar Financieel Herstelplan GGiD 2023 
gepresenteerd. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om 
dat gezamenlijk te doen via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). Er wordt 
voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven op het Financieel Herstelplan GGiD 2023, 
omdat de beleidsmatige en financiële uitgangspunten uit het Financieel Herstelplan GGiD 2023 
in belangrijke mate aansluiten bij eerdere zienswijzen van de raad en ontwikkelingen in de 
samenleving. 
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VEILIGHEID PLUS
20 Zienswijze Kadernota 2024 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen
Het college besluit het volgende voor te leggen aan de raad:
1 In te stemmen met het RRN advies en bijgevoegde gezamenlijke zienswijze op de Kadernota 
2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) af te geven.
2 De zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door 
middel van bijgevoegde brief kenbaar te maken. 
Conform advies met wijziging. 

Publiekssamenvatting:
De veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft op 12 december 2022 de Kadernota 
2024 bij de gemeenten aangeleverd. Op 17 maart 2023 worden deze stukken behandeld in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRNHN. De gemeenten kunnen een zienswijze 
afgeven op de genoemde stukken. De financiële stukken van de VRNHN worden besproken in 
de Regionale Raadscommissie Noordkop. Op basis van het regionale advies wordt door de 
gemeenteraden een besluit genomen over de financiële stukken. De zienswijze is opgesteld 
door en voor de vier gemeente in de Kop van Noord-Holland. 

SLUITING


