
1/6

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 24 JANUARI 2023
Tijdstip 09:00
Locatie ntb

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

Afwezig:
mevrouw Marjan van Kampen; de heer Hans Heddes; de heer Peter Jager

BENW BESLUITENLIJST
1 Vaststellen openbare besluitenlijst College BenW d.d. 17-01-2023

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen; de heer Hans Heddes

1 De openbare BenW besluitenlijst d.d. 17-01-2023 vast te stellen.
Conform advies.

BESTUURLIJKE & JURIDISCHE ZAKEN
3 Raadsinformatiememo Wet Open Overheid (Woo)

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen; de heer Hans Heddes
Het college besluit:
1 In te stemmen met de bijgevoegde Raadsinformatiememo over de Wet open overheid (Woo) 
en deze aan te bieden aan de gemeenteraad.
Conform advies met tekstuele wijzigingen met mandaat van burgemeester Van Kampen-
Nouwen en gemeentesecretaris Meijer.

Publiekssamenvatting:
Naar aanleiding van het onderzoek van de RKC "van Wob naar Woo" is afgesproken dat de 
raad geïnformeerd wordt over de stand van zaken omtrent de invoering van de Woo. In de 
bijgevoegde RIM wordt die stand van zaken gegeven.

DIRECTIE

FINANCIËN
10 Decembercirculaire algemene uitkering Gemeentefonds 2022

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen; de heer Hans Heddes
Het college besluit:
1 De raadsinformatiememo Decembercirculaire 2022 Gemeentefonds vast te stellen en aan te 
bieden aan de gemeenteraad.
2 De financiële mutaties uit de decembercirculaire 2022 mee te nemen in de jaarrekening 2022.
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3 De financiële mutaties in de jaarschijf 2023 verwerken in de 1e financiële prognose 2023.
Conform met wijzigingen met mandaat van wethouder Quint en gemeentesecretaris Meijer.

Publiekssamenvatting:
Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de Decembercirculaire 2022 
Gemeentefonds ontvangen. In de raadsinformatiememo zijn de financiële gevolgen van deze 
circulaire voor de jaren 2022 tot en met 2026 toegelicht. 

FYSIEKE LEEFOMGEVING
11 Toepassen Coördinatieregeling Groteweg 25A 't Zand 

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen; de heer Hans Heddes
Het college besluit het volgende voor te leggen aan de raad:
1 Het aanwijzen van de bestemmingsplan wijziging en bouwontwikkeling aan Groteweg 25A 't 
Zand als initiatief waarbij het coördinatiebesluit overeenkomstig artikel 3.30 lid 1 Wet Ruimtelijke 
Ordening wordt aangegeven als geval waarin de voorbereiding en bekendmaking van een 
bestemmingsplan wordt gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van de 
volgende besluiten:
- de vaststelling van het bestemmingsplan ex artikel 3.1. Wet ruimtelijke ordening;
- het verlenen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, waarbij het college van burgemeester en wethouders het 
coördinerend bestuursorgaan is.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Met het toepassen van de coördinatieregeling kunnen de verschillende procedures voor het 
oprichten van een particuliere woning en een logeerhuis voor kinderen en jongeren met een 
meervoudige handicap aan Groteweg 25A 't Zand worden gecoordineerd. Doel hiervan is het 
versnellen van de besluitvorming. Om deze regeling te kunnen toepassen is een raadsbesluit 
nodig. 

PROJECTBUREAU

RUIMTELIJK BEHEER
13 Antwoordbrief motie trein

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen; de heer Hans Heddes
Het college besluit:
1 In stemmen met de antwoordbrief en deze aan te bieden aan de gemeenteraad.
Conform advies met wijzigingen met mandaat van wethouder Heddes en gemeentesecretaris 
Meijer.

Publiekssamenvatting:
Voorgesteld wordt de motie over het treinverkeer van Groenlinks te beantwoorden door middel 
van de antwoordbrief.

14 Antwoordbrief motie busvervoer
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen; de heer Hans Heddes
Het college besluit:
1 In te stemmen met de antwoordbrief en deze aan te bieden aan de gemeenteraad.
Conform advies met wijzigingen met mandaat van wethouder Heddes en gemeentesecretaris 
Meijer.
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Publiekssamenvatting:
Voorgesteld wordt de motie over het busvervoer van SP te beantwoorden door middel van de 
antwoordbrief. 

15 Informeren en adviseren aanleg schoolzones
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Marjan van Kampen; de heer Hans Heddes
Het college besluit:
1 In de komende jaren nog vier schoolzones aan te leggen bij de St. Barbaraschool in 
Tuitjenhorn, de St. Aloysiusschool in Schagen, De Regenboog in Stroet en bij de fusiescholen in 
Waldervaart te Schagen.
Conform advies. Het college vraagt of het aanleggen van schoolzones niet bij alle scholen kan 
worden gerealiseerd. Gemeentesecretaris Meijer laat dit nagaan via Teamleider Van 
Deutekom.

Publiekssamenvatting:
In 2024 zal er nog een schoolzone worden aangelegd bij de St. Barbaraschool aan de 
Bogtmanweg in Tuitjenhorn en de St. Aloysiusschool aan de Langestraat in Schagen. Bij De 
Regenboog aan de Stroet in Stroet wordt een nieuwe schoolzone aangelegd op het moment 
dat de openbare ruimte in 2024 wordt gereconstrueerd. Op de Spreeuwenlaan in Schagen zal 
in 2025 een schoolzone worden aangelegd, ten behoeve van het nieuwe schoolgebouw voor 
meerdere scholen dat hier gebouwd zal worden.
Het beoogd resultaat van deze schoolzones is dat er bij deze scholen geen verkeersongelukken 
meer plaatsvinden waarbij scholieren zijn betrokken.

16 Aanvullende financiering projecten Schagerbrug, Waarland , Dirkshorn en Schagen
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes
Het college besluit het volgende voor te leggen aan de raad:
1 In te stemmen met de aanvullende financiële dekking van € 2.465.000 voor het project 
Schagerweg, waarbij € 1.935.000 wordt gedekt uit het rioleringstarief en € 530.000 uit 
Maatschappelijk nut.
2 In te stemmen met een aanvullende financiële dekking voor het project Rotonde 
Speketersweg van € 237.000 uit de reserve Maatschappelijk nut.
3 In te stemmen met de financiële dekking van 850.000 voor het project Jonkerstraat – 
Hoebelaan,  waarbij € 650.000 wordt gedekt uit het rioleringstarief en € 200.000 uit 
Maatschappelijk nut.
4 In te stemmen met de financiële dekking voor het project Kanaalstraat à € 948.000, waarbij € 
600.000 wordt gedekt uit het rioleringstarief en € 348.000 uit Maatschappelijk nut.
5 In te stemmen met het tijdelijk gebruik maken van een gedeelte van het budget Wegen à € 
428.000  voor de financiële dekking van de Rotonde Speketersweg.
6 In te stemmen met het terugstorten van € 428.000 zodra de provinciale subsidie is ontvangen 
naar het budget Wegen.
7 Om het resterende gedeelte van de provinciale subsidie in de reserve Maatschappelijk nut te 
storten.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op 24 oktober 2022 is er een raadsinformatieavond geweest waarin de raad over aan aantal 
zaken is geïnformeerd. Tijdens deze raadsinformatieavond is de raad ook geïnformeerd over vier 
lopende projecten waar onvoldoende financiële dekking voor is om ze te kunnen realiseren. Op 
deze avond is aangegeven begin 2023 met een voorstel tot financiële dekking te komen voor 
alle vier de projecten in één raadsvoorstel. 
Dit financiële tekort is het gevolg van hogere kosten, ontstaan door forse prijsstijgingen van 
materiaal en personeel en extra maatregelen voor verkeersveiligheid en riolering. 
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Dit raadsvoorstel is bedoeld om de extra financiële dekking te borgen zodat de projecten hun 
doorgang kunnen vinden. Bij een positief raadsbesluit op de financiële dekking kan direct 
aangevangen worden met de aanbesteding en uitvoering van deze projecten.

Het gaat om de volgende vier projecten, te weten: 
- Schagerweg; 
- Rotonde Speketersweg;
- Jonkerstraat – Hoebelaan; 
- Kanaalstraat e.o;

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
17 Erfgoedverordening Schagen 

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes
Het college besluit het volgende voor te leggen aan de raad:
1 1. De Erfgoedverordening Schagen 2023 vast te stellen, waarvan de kernpunten zijn:

1. de verordening conform de modelverordening van de VNG aan te passen.
2. de mogelijkheid om ook een deel van een zaak, object of terrein aan te wijzen als 

gemeentelijk monument of beeldbepalend pand;
3. de mogelijkheid om een beschermd cultuurgoed naast beschermde gezichten aan te 

wijzen.
Niet akkoord, omdat de Omgevingswet nog in werking moet treden. Wanneer straks de 
omgevingswet in werking treedt, treedt ook de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) in 
werking. Deze verordening bevat allerlei bepalingen uit de huidige erfgoedverordening 2013.

Publiekssamenvatting:
Door de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2023 moeten de Erfgoedverordeningen van 
gemeentes worden aangepast. De VNG heeft hiervoor een modelverordening opgesteld. Deze 
modelverordening diende als basis. Nieuw in deze verordening is o.a. het opnemen van de 
mogelijkheid om een zaak, object of terrein niet alleen in zijn geheel maar indien nodig ook 
gedeeltelijk als gemeentelijk monument of beeldbepalend pand aan te wijzen. In die gevallen 
beschermen we alleen de onderdelen die monumentale waarden bevatten en beperken we 
burgers niet onnodig bij plannen rondom niet-monumentale onderdelen van hun 
eigendommen. Nieuw is ook de mogelijkheid voor het aanwijzen van cultuurgoederen, naast 
beschermde gezichten.

SERVICETEAM, TOEZICHT & HANDHAVING
18 Addendum verlenging VTH beleid 2019-2022

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes
Het college besluit:
1 Het beleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019-2022 te verlengen tot de 
datum waarop de Omgevingswet in werking treedt. 
2 Het beleid Veiligheid los te koppelen van het beleid voor Veiligheid, Vergunningen, Toezicht 
en Handhaving 2019-2022. 
3 De raadsinformatiememo vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad.
Conform advies. Het college vraagt gemeentesecretaris Meijer na te gaan bij teamleider 
Postma wanneer de advisering over de besluitvorming van de dubbelbestemming van vier 
recreatieparken aan het college wordt aangeboden.

Publiekssamenvatting:
Het huidige Beleid voor Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019-2022 
wordt verlengd tot de de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt, uitgaande van 
de maximum duur van 1 jaar. In 2023 wordt conform het door het college vastgestelde plan van 
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aanpak nieuw VTH beleid voor 4 jaar opgesteld die voldoet aan de wetgeving en nieuwe 
inzichten. De planning is dit beleid door het college voor de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet vast te laten stellen en ter kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad. 
In 2023 wordt eveneens beleid voor Veiligheid opgesteld die voldoet aan de eisen en wensen 
van een integraal veiligheidsplan. In het tweede kwartaal wordt deze aan de raad ter 
vaststelling aangeboden. 

SOCIALE ONTWIKKELING
19 Nieuwe leefgeldregeling voor vluchtelingen uit Oekraïne

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes
Het college besluit:
1 De nieuwe leefgeld regeling voor Oekraïense vluchtelingen met terugwerkende kracht per 1 
februari 2023 uit te voeren. Daarnaast doet de gemeente Schagen een beroep op de afspraak 
tussen het ministerie van Veiligheid & Justitie en de VNG, waarin gemeenten de mogelijkheid 
wordt geboden om extra implementatietijd te nemen voor het inregelen van de nieuwe 
leefgeldreling tot 1 april 2023. De huidige leefgeldregeling wordt toegepast zolang nodig en per 
1 april 2023 wordt de nieuwe regeling feitelijk gevolgd.
2 Dat de gezinnen waarvan tenminste één ouder werkt en waarbij er nog géén kinderbijslag en 
kind gebonden budget wordt ontvangen waar nodig financieel worden aangevuld tot het 
leefgeldminimum vanuit de nieuwe regeling. Het inkomen uit arbeid wordt verrekend met het 
leefgeldminimum. Dit voor een periode van maximaal 3 maanden.
3 Dat de alleenstaanden en gezinnen die ondanks een arbeidscontract (en evt. 
kinderbijslag/kind gebonden budget) ónder het leefgeld minimum verdienen, per individueel 
geval worden bekeken welke ondersteuning passend is. Daarnaast bepaalt de omvang van 
deze doelgroep of er andere maatregelen nodig zijn.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Per 1 februari 2023 voert de gemeente Schagen met terugwerkende kracht  de herziene 
leefgeldregeling  opvang ontheemden Oekraïne uit. De gemeente doet een beroep de 
afspraak tussen het ministerie van Veiligheid & Justitie en de VNG, waarin gemeenten de 
mogelijkheid wordt geboden om extra implementatietijd te nemen voor het inregelen van de 
nieuwe leefgeldreling tot 1 april 2023. De huidige leefgeldregeling wordt toegepast zolang 
nodig en per 1 april 2023 wordt de nieuwe regeling feitelijk gevolgd. Daarnaast biedt de 
gemeente tijdelijke ondersteuning voor de gezinnen die nog geen kinderbijslag en kind 
gebonden budget hebben aangevraagd. Voorgaande moet leiden tot een kwalitatief juiste 
uitvoering van de nieuwe leefgeld regeling en het voorkomen van een financiële en 
maatschappelijke problemen bij de Oekraïense vluchtelingen. 

20 Verlenging overeenkomst Integrale Crisis Dienst (ICD) -Jeugd
Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Hans Heddes
Het college besluit:
1 De overeenkomst ‘bovenregionale Integrale Crisisdienst Jeugd 0-18 Noord-Holland-Noord’ 
inclusief addendum per 1 juli 2023 voor de duur van maximaal zes maanden te verlengen.
2 De bijgevoegde raadsinformatiememo vast te stellen en aan te bieden aan de 
gemeenteraad.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college wordt gevraagd om de overeenkomst met de bovenregionale Integrale Crisisdienst 
Jeugd (ICD-J) met toegevoegd addendum per 1 juli 2023 voort te zetten voor de duur van zes 
maanden. De verlengingsovereenkomst wordt eerder beëindigd op het moment dat de GGD 
Hollands Noorden over gaat tot uitvoering van de taak de 'crisisfunctie Jeugd', (na toevoeging 
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van de crisisfunctie aan de gemeenschappelijke regeling van de GGD Hollands Noorden). De 
gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd middels bijgaande raadsinformatiebrief.

SLUITING


