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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 31 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. 24-01-2023

1 De openbare BenW besluitenlijst d.d. 24-01-2023 vast te stellen.
Conform advies.

DIRECTIE
10 Motie Seniorenpartij Mantelzorg en respijtzorg

Het college besluit:
1 In te stemmen met de beantwoording van de door de Seniorenpartij op 8 november 2022 
ingediende motie Mantelzorg en respijtzorg. 
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op 8 november 2022 heeft de Seniorenpartij een motie ingediend over mantelzorg en 
respijtzorg. Na een wijziging is de motie overgenomen door het college. Voor het college voelt 
de motie van de Seniorenpartij als een steun in de rug. Gezamenlijk, ook met partners als onder 
meer het Mantelzorgcentrum, werken aan een zo goed en effectief mogelijk 
ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Middels een brief aan de gemeenteraad wordt 
toegelicht hoe de motie wordt uitgevoerd. 

FINANCIËN
12 Opdracht 213a onderzoek inkoop 2023

Het college besluit:
1 Het 213a onderzoek naar inkoop uit te voeren.
2 Ook rechtmatigheid in het onderzoek te betrekken.
3 Het onderzoek uit te besteden aan een onderzoeksbureau.
4 De dekking voor de kosten te regelen in de financiële prognose.
5 De bijgevoegde opdrachtbeschrijving vast te stellen.
Conform advies.
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Publiekssamenvatting:
De raad heeft opdracht gegeven om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
inkoopproces te onderzoeken. Het college heeft de opdrachtbeschrijving voor het 213a 
onderzoek naar inkoop 2023 vastgesteld. Naast de doelmatigheid en doeltreffendheid wordt 
ook de rechtmatigheid van het inkoopproces getoetst. Het onderzoek wordt uitbesteed aan 
een onderzoeksbureau. 

OPENBARE ORDE & VEILIGHEID
13 Beantwoording art 43-vragen Groen Links m.b.t. Onderzoek vuurwerkverbod

Het college besluit:
1 In te stemmen met de beantwoording van de vragen van Groen Links met betrekking tot 
Onderzoek naar vuurwerkverbod.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De raad wordt door middel van de beantwoording van de vragen van Groen Links 
geïnformeerd over het onderzoek naar een vuurwerkverbod in de gemeente Schagen. 

PUBLIEKE DIENSTVERLENING

RUIMTELIJK BEHEER
15 Aanvullen Lijst cultuurhistorisch waardevolle graven met 121 graven

Het college besluit:
1 De Lijst cultuurhistorisch waardevolle graven (zoals bedoeld in artikel 31 van de 
Beheerverordening gemeentelijke gedenkparken Schagen 2022) aan te vullen met 121 graven 
en vervolgens vast te stellen.
2 Eenmalig een bedrag van € 10.000,- op te nemen in de tussenrapportage van 2023 voor het 
op het gewenste beeldkwaliteitsniveau brengen van de 121 graven.
3 Het beheerbudget van de gedenkparken structureel te verhogen met € 6655,- voor het jaarlijks 
onderhoud van de graven door dit in de kadernota 2024 op te nemen.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Er is door twee lokale werkgroepen, bestaande uit vrijwilligers, biografisch onderzoek verricht 
naar overledenen op de gemeentelijke gedenkparken van respectievelijk Petten en Sint 
Maartensbrug. De werkgroepen hebben op grond van dit onderzoek in totaal 121 graven 
aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol. Met dit collegebesluit worden deze graven 
toegevoegd aan de Lijst cultuurhistorisch waardevolle graven. Het gevolg daarvan is dat deze 
graven niet zullen worden geruimd zo lang deze graven op de Lijst cultuurhistorisch waardevolle 
graven blijven staan. De gemeente zorgt voor het onderhoud en de instandhouding van deze 
graven.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
16 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 
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
In 2021 heeft de gemeente samen met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties de 
Meerjarige Prestatieafspraken 2022-2026 opgesteld en ondertekend. Om deze afspraken 
concreet te maken wordt er elk jaar een activiteitenoverzicht uitgewerkt waarin precies wordt 
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aangegeven welke partij wat gaat realiseren om zo bij te dragen aan deze volkshuisvestelijke 
afspraken. Voor u ligt het activiteitenoverzicht van het jaar 2023, de Jaarschijf 2023. Het college 
wordt verzocht in te stemmen met de Jaarschijf 2023, zodat er kan worden gewerkt aan de 
activiteiten en de gemeente een bijdrage levert aan de volkshuisvestelijke en wettelijke taak.

SLUITING


