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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 17 JANUARI 2023
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. 10-01-2023

1 De openbare BenW besluitenlijst d.d. 10-01-2023 vast te stellen.
Conform advies.

DIRECTIE
4 Beantwoording nog openstaande vragen 2de Financiële Prognose 2022

1 De beantwoording van nog openstaande vragen 2de Financiële prognose 2022 vast te stellen 
en aan te bieden aan de gemeenteraad. 
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Tijdens de behandeling van de 2de Financiële Prognose 2022 in de raadsvergadering van 20 
december 2022 heeft wethouder Quint toegezegd schriftelijk terug te komen op enkele nog 
openstaande vragen. Middels bijgevoegde Raadsinformatiememo (RIM) wordt aan deze 
toezegging voldaan en worden de nog openstaande vragen beantwoord. 

5 Toezegging mbt beantwoording artikel 43 vragen VVD-fractie inzake RvS-uitspraak 
bouwvrijstelling stikstof

1 De brief met beantwoording van de gestelde art 43 vragen vast te stellen en aan te bieden 
aan de gemeenteraad.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op 23 november 2022 heeft het college een Raadsinformatiememo met de gemeenteraad 
gedeeld over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de 
bouwvrijstelling stikstof. Gelijktijdig zijn ook de artikel 43 vragen van de VVD-fractie beantwoord 
over de RvS-uitspraak en de aankoop van grond door Stichting Landschap Noord-Hollland. De 
door VVD-fractie gestelde vragen over de RvS-uitspraak inzake de bouwvrijstelling stikstof zijn 
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beantwoord in de RIM. In de beantwoording van 2 artikel 43 vragen is daarom verwezen naar 
de RIM. Tijdens de raadsvergadering van 20 december 2022 heeft de VVD-fractie het college 
gevraagd de 2 artikel 43 vragen zonder verwijzing naar de RIM te beantwoorden. Middels deze 
brief voldoet het college aan deze vraag. De informatie is identiek aan de informatie die reeds 
met u is gedeeld in de RIM op 23 november 2022. 

FINANCIËN
10 Treasury jaarplan gemeente Schagen

Het college besluit:
1 Het Treasury jaarplan 2023 vast te stellen en deze te behandelen in de Auditcommissie.
2 Een 100-tal investeringen af te sluiten bij de jaarrekening 2022.
3 De vrijval van de middelen te betrekken bij de Kadernota 2023, voor de begroting 2024.
Conform advies met wijzigingen met mandaat wethouder Quint en gemeentesecretaris Meijer.

Publiekssamenvatting:
Het Treasury jaarplan van de gemeente Schagen moet er toe leiden dat er een betere grip 
ontstaat op de kasstromen van de gemeente. Door een actuele liquiditeitsprognose kan er 
beter worden ingespeeld op de benodigde middelen die door de gemeente moet worden 
aangetrokken voor de uitvoering van kapitaalinvesteringen en kan kan er behoedzaam worden 
ingespeeld op de actuele financieringsbehoefte.

OPENBARE RUIMTE
11 Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater

Het college besluit het volgende voor te leggen aan de raad:
1 De Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater vast te stellen.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Met deze verordening kan het college in aan te wijzen gebieden een verbod instellen om 
afvloeiend hemelwater en grondwater te lozen in het openbare vuilwaterriool (en/of het 
openbare hemelwaterstelsel). Deze bevoegdheid dient als uiterste middel om in te zetten als 
andere routes niet tot een oplossing hebben geleid. Allereerst wordt altijd ingezet op 
communicatie en stimuleren van perceeleigenaren. Ook kan het college nadere regels 
opstellen over de berging van hemel- en grondwater. Deze verordening vormt een invulling van 
beleidsdoelen en ambities uit het Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2027 (PSWR). Het 
PSWR is kaderstellend voor inzet van de bevoegdheden uit deze verordening. 

13 Regionale werkagenda mobiliteit en verdeling restbudget
Het college besluit:
1 In te stemmen met de "Werkagenda Mobiliteit 2022-2024 Kop van Noord-Holland".
2 Het restbudget van het verlopen programma "De Kop Werkt!" in te zetten ten behoeve van 
deze werkagenda conform de voorgestelde verdeling.
3 De werkagenda ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad, begeleid door de 
bijgevoegde raadsinformatiememo.
Conform met wijzigingen.

Publiekssamenvatting:
De gemeenten in de Kop van Noord-Holland en de provincie Noord-Holland hebben een 
gezamenlijke werkagenda mobiliteit 2022-2024 opgesteld. Het restbudget van het programma 
"De Kop Werkt!" wordt ingezet ten behoeve van deze nieuwe agenda.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
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15 Jaarschijf 2023 Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties
Het college besluit:
1 In te stemmen met de Jaarschijf 2023: het activiteitenoverzicht en onderdeel van de 
Meerjarige Prestatieafspraken 2022-2026 
Aangehouden. Bijlage is niet leesbaar.

16 Compensatievoorstel pachter De Lepelaar
Het college besluit:
1 Het perceel kadastraal bekend MTN E 432 langjarig in erfpacht uit te geven aan pachter De 
Lepelaar.  
2 Het perceel kadastraal bekend WMH 570 (ged.) te verkopen aan pachter De Lepelaar.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De gemeente heeft besloten over te gaan tot erfpachtuitgifte en grondverkoop. In ruil daarvoor 
krijgt de gemeente de vrije beschikking over andere reeds verpachte percelen. Op deze 
percelen zal tijdelijke woningbouw gerealiseerd worden voor onder andere opvang van 
Oekraïense vluchtelingen. 

SOCIALE ONTWIKKELING
17 Raadsinformatiememo Verlenging contract Jeugdzorgplus 

Het college besluit:
1 De raadsinformatiememo Verlenging contract Jeugdzorgplus vast te stellen en aan te bieden 
aan de gemeenteraad. 
Aangehouden

19 Zienswijze Kadernota 2024 GGD Hollands Noorden
Het college besluit het volgende voor te leggen aan de raad:
1 Een positieve zienswijze af te geven op de verhoging van de deelnemersbijdrage met ingang 
van 2024 met € 0,06 per inwoner in verband met de structureel hogere lasten door de Wet open 
overheid (Woo).
2 Een positieve zienswijze af te geven op de verhoging van de deelnemersbijdrage met ingang 
van 2024 met € 0,79 per inwoner voor informatiebeveiliging en privacybescherming, onder 
voorwaarde dat samenwerking met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) wordt 
onderzocht en in het geval van financiële voordelen een samenwerking wordt aangegaan.
3 De extra kosten op te laten nemen in de begroting van de GGD en de extra bijdrage van € 
40.350,- voor de gemeente Schagen mee te nemen bij het opstellen van de kadernota 2024.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD HN heeft haar Kadernota 2024 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 de Kadernota 2024, omdat de beleidsmatige en financiële 
uitgangspunten uit de Kadernota 2024 in belangrijke mate aansluiten bij eerdere zienswijzen van 
de raad en ontwikkelingen in de samenleving. 

20 Zienswijze Financieel Herstelplan GGiD 2023
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:



4/5

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 van de GGD HN;
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 van de GGD HN;
d. de onttrekking ad € 123.000,- t.b.v. infectiepreventie uit de algemene reserve van de GGD 
HN in 2023 via BURAP 1 2023 ongedaan te maken, onder verrekening met een extra 
rijksbijdrage.

2 De financiële gevolgen voor gemeente Schagen ad € 248.511,- in één termijn te betalen.
3 De financiële gevolgen mee te nemen bij het opstellen van de jaarrekening en dit te 
betrekken in het jaarrekeningsresultaat van 2022.
Conform advies.

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. 

VEILIGHEID PLUS
21 Plan van aanpak VTH beleid 2023

Het college besluit:
1 In te stemmen met bijgevoegd plan van aanpak VTH beleid 2023 en deze toe te zenden aan 
de Provincie.
2 De raadsinformatiememo vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad.
Conform advies met wijziging met mandaat burgemeester Van Kampen en gemeentesecretaris 
Meijer.

Publiekssamenvatting:
De provincie houdt jaarlijks interbestuurlijk toezicht op adequate uitvoering van VTH-taken door 
gemeenten. In 2022 is geoordeeld dat de taken op het gebied van Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving onvoldoende is uitgevoerd. Er is een plan van aanpak opgesteld om 
de aan de procescriteria te voldoen en verbeterpunten door te voeren zodat de adequate 
uitvoering van VTH taken en een sluitende beleidscyclus aangetoond kan worden.  

22 Zienswijze Kadernota 2024 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Het college besluit het volgende voor te leggen aan de raad:
1 In te stemmen met het RRN advies en bijgevoegde zienswijze op de Kadernota 2024 van  de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN).
2 De zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, door 
middel van bijgevoegde brief, kenbaar te maken. 
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) heeft op 15 december 2022 de Kadernota 
2024 bij de gemeente aangeleverd. Op 22 maart 2023 worden deze stukken behandeld in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODNHN. De gemeente kunnen een zienswijze 
afgeven op de genoemde stukken. De financiële stukken van de ODNHN 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 
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door de vier gemeenten in de kop van Noord-Holland. 

SLUITING


