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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 7 FEBRUARI 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. 31-01-2023

1 Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 31-01-2023 vast te stellen
Conform advies.

DIRECTIE
8 Brief aan het DOP-bestuur

Het college besluit:
1 Bijgevoegde brief vast te stellen en toe te sturen aan het DOP-bestuur.
Conform advies met wijzigingen. Het college verwacht dat een afschrift van deze brief aan het 
DOP Bestuur wordt aangeboden aan de Dorpsraad Petten en de gemeenteraad.

Publiekssamenvatting:
Het college stuurt een brief naar het bestuur van Dorpsontmoetingspunt Petten (DOP) met een 
procesupdate tot definitieve huisvesting. Op korte termijn wordt de ontwikkelvisie Petten met het 
dorp gedeeld. Samen met de eerder door de gemeenteraad vastgestelde huisvestingskaders is 
de ontwikkelvisie een belangrijk document in het bepalen waar het DOP uiteindelijk wordt 
gehuisvest. De ontwikkelvisie is nodig om verdere stappen te zetten. Het DOP-bestuur heeft hier 
eerder over gesproken met wethouder Quint. Voor de volledigheid heeft het college besloten 
het DOP-bestuur een formele brief te sturen met daarin datgene wat is besproken tussen het 
DOP-bestuur en wethouder Quint. 

FINANCIËN
9 1e Financiële prognose 2023

Het college besluit het volgende voor te leggen aan de raad:
1 De 1e Financiële prognose 2023 vast te stellen. 
2 Het nadelige saldo van € 294.000 (N) op te nemen in de 1e Tussenrapportage 2023. 
3 De begrotingswijziging van de financiële mutaties uit de 1e Financiële prognose 2023 op te 
nemen in de 1e Tussenrapportage 2023.
Conform advies.
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Publiekssamenvatting:
Om de gemeenteraad goed in positie te brengen en uitgaande van het budgetrecht van de 
gemeenteraad (overeenkomstig art 189 van de Gemeentewet), wordt de Planning & Control 
cyclus van de gemeente Schagen uitgebreid. Hierdoor wordt de raad beter in positie gebracht 
en kan zij beter vorm geven aan haar controlerende rol. 

HR & COMMUNICATIE
11 Sociaal Statuut en Sociaal Plan 2023-2026

Het college besluit:
1 Het Sociaal Statuut 2023-2026, zoals bijgevoegd ‘bijlage 1’, voorlopig vast te stellen.
2 Het Sociaal Plan 2023-2026, zoals bijgevoegd ‘bijlage 2’, voorlopig vast te stellen.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Uit de onderhandelingen tussen werkgever en het LO zijn bijgevoegd sociaal statuut & plan 
voortgekomen. Het sociaal statuut heeft als doel om de uitgangspunten en de rechtspositionele 
waarborgen vast te leggen, die nodig zijn om de personele gevolgen van een wijziging of 
inkrimping van de organisatie op een sociaal verantwoorde manier te regelen. In het verlengde 
hiervan kunnen onderdelen van het sociaal statuut worden toegepast om in- en externe 
mobiliteit te bevorderen.
 In het  Sociaal Plan zijn de nadere afspraken vastgelegd ten opzichte van  het Sociaal Statuut 
Gemeente Schagen 2023-2026. Het biedt een ruimer vangnet voor de werknemers die de 
rechtspositionele gevolgen ondervinden van een wijziging van de organisatie.

INFORMATIE & ADVIES
12 Definitief rapport Radboud Universiteit over de onteigeningen van het Joods vastgoed

1 Kennis te nemen van de rapportage.
2 De rapportage ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
Conform advies met wijziging. Het college biedt het rapport aan met een raadsinformatiememo 
(RIM). Voor deze RIM hebben burgemeester Van Kampen-Nouwen en gemeentesecretaris 
Meijer het mandaat.

Publiekssamenvatting:
De gemeente Alkmaar heeft naar aanleiding van publicaties en raadsvragen( 2020) opdracht 
gegeven onderzoek te verrichten naar de onteigening en rechtsherstel van Joods vastgoed in 
de gemeente Alkmaar en zijn rechtsvoorgangers. Dat heeft in 2020 geresulteerd in een 
verkennend onderzoek van de Directeur van het Regionaal Archief hierover. Dit is voor het 
college van Alkmaar aanleiding geweest opdracht te geven tot verder onderzoek door de 
Radboud Universiteit. Gemeenten uit het werkgebied van het Regionaal Archief hebben zich 
hierbij aangesloten (2021). Het resultaat is er nu in de vorm van 3 rapporten over resp. Alkmaar, 
Den Helder en de overige NH-gemeenten aangesloten bij het samenwerkingsverband van het 
Regionaal Archief. 

PROJECTBUREAU
13 Verweerschrift beroepszaak omgevingsvergunning onderzoeksreactor Pallas

Het college besluit:
1 Het verweerschrift inzake het beroep tegen de omgevingsvergunning voor het bouwen van 
de onderzoeksreactor en bijbehorende gebouwen (bijlage 1) vast te stellen en te verzenden 
naar de Raad van State.
Conform advies.
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Publiekssamenvatting:
Op 25 oktober 2022 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren 
van een nieuwe onderzoeksreactor en een aantal bijbehorende bouwwerken in Petten. Tegen 
dit besluit is beroep aangetekend bij de Raad van State. Er is een verweerschrift opgesteld. Na 
vaststelling door het college kan dit naar de Raad van State verstuurd worden.

14 Urgentie en maatschappelijke noodzaak Schagen Oost
Het college besluit:
1 In te stemmen met concept-brief aan provincie.
Conform advies met wijzigingen onder mandaat van burgemeester Van Kampen-Nouwen en 
gemeentesecretaris Meijer. De brief aan het College van Gedeputeerde Staten wordt in 
afschrift aangeboden aan de gemeenteraad.

Publiekssamenvatting:
Namens het college vraagt de burgemeester aan het college van GS om het standpunt 
omtrent urgentie en maatschappelijke noodzaak voor tijdelijke woningen Schagen Oost te 
onderschrijven.

PUBLIEKE DIENSTVERLENING
16 Vaststellen  stembureaus en aanwijzen  stembureauleden en tellers

Het college besluit:
1 25 stembureaus aan te wijzen voor de aankomende verkiezingen van de leden van de 
Provinciale Staten en het Waterschap op 15 maart 2023.
2 De teamleider Publieke Dienstverlening te mandateren de bezetting van de stembureaus 
zelfstandig aan te wijzen.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op woensdag 15 maart 2023 vinden er gelijktijdig verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten 
en het Waterschap. Hiervoor dient het college van Burgemeester en Wethouders stembureaus 
aan te wijzen en (reserve) stembureauleden en tellers te benoemen. De coronamaatregelen zijn 
niet meer van toepassing. Wel gaan we 2 stembureaus volgens de coronamaatregelen 
inrichten. Kwetsbare kiezers kunnen zo nog veilig hun stem uitbrengen. Alle stembureaus zijn 
rolstoelvriendelijk. Eén stembureau richten we in om voor de visueel beperkte kiezer te kunnen 
stemmen.

17 Raadsinformatiememo Stand van zaken verkiezingen leden van de Provinciale staten en het 
Waterschap
Het college besluit:
1 Bijgevoegd raadsinformatiememo vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Stand van zaken over de organisatie van de verkiezingen van de leden van de Provinciale 
staten en het Waterschap.

RUIMTELIJK BEHEER
18 Verstoring broedende Slechtvalken toren Grote Kerk Schagen

Het college besluit:
1 Van februari tot eind maart niet te vlaggen vanuit de top van de toren van de Grote Kerk in 
Schagen en op de toren alleen bevoegde personen toe te laten die mogen controleren op 
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nesten van slechtvalken (of andere vogels).
2 Van eind maart tot half juli alleen te vlaggen vanuit de top van de toren van de Grote Kerk in 
Schagen en mensen op de toren toe te laten als er geen nesten van slechtvalken (of andere 
vogels) zijn.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
In het kader van de Wet natuurbescherming moet zorgvuldig omgegaan worden met 
(broedplaatsen van) vogels. Het vlaggen vanuit de toren van de Grote Kerk in Schagen op 
feestdagen of bijvoorbeeld werkzaamheden of rondleidingen, kunnen ervoor zorgen dat de 
Slechtvalken op de kerktoren hun eieren of jongen verlaten. Om dit te voorkomen wordt er 
voorafgaand aan dit soort activiteiten door de gemeente een check gedaan. Hieruit kan 
volgen dat er tijdelijk niet gevlagd kan worden of dat de rondleiding of werkzaamheden 
uitgesteld moeten worden. Mocht blijken dat er niet gevlagd kan worden in verband met 
broedende valken, dan wordt er naar een oplossing gezocht om in de toekomst alsnog van een 
lager punt op de kerk te kunnen vlaggen.

19 Beantwoording art. 43 vragen Seniorenpartij over Thorbeckestraat
Het college besluit:
1 De beantwoording van de art 43 vragen van de Seniorenpartij vast te stellen.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Beantwoording van de vragen van de Seniorenpartij over de Thorbeckestraat.

20 Aanvullende vraag Seniorenpartij over Thorbeckestraat
Het college besluit:
1 De aanvullende vraag van de Seniorenpartij te beantwoorden middels de bijgevoegde 
antwoordbrief.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Beantwoording van de aanvullende vraag van de Seniorenpartij over de Thorbeckestraat. 

21 Antwoordbrief gestelde vragen VVD 17 januari 2023 over de Thorbeckestraat
Het college besluit:
1 De gestelde vragen van de VVD tijdens de raadsvergadering van 17 januari 2023 te 
beantwoorden middels de bijgevoegde antwoordbrief.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Beantwoording van de gestelde vragen van de VVD over de Thorbeckestraat op 17 januari 
2023 tijdens de raadsvergadering.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
22 Plan van Aanpak en Beleidsregels Tiny Houses

Het college besluit:
1 In te stemmen met het plan van aanpak en de concept beleidsregels Tiny Houses zoals 
omschreven in bijlage 1 en bijlage 2.
2 In te stemmen met de ter inzagelegging van het plan van aanpak en de beleidsregels Tiny 
Houses zoals omschreven in bijlage 1 en bijlage 2.
3 De raadsinformatiememo vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad.
4 In te stemmen met het per direct toepassen van de beleidsregels, behalve voor lopende 
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projecten. Het enige lopende project met Tiny Houses is het project op het Nes Noord C-Veld in 
Schagen.
conform met wijziging

Publiekssamenvatting:
Naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie op 30 maart 2021 is een plan van 
aanpak opgesteld voor het ontwikkelen van Tiny Houses in de gemeente Schagen. Het doel van 
dit plan van aanpak is om duidelijkheid te verschaffen aan initiatiefnemers die Tiny Houses willen 
ontwikkelen door middel van het opstellen van beleidsregels en daarmee trage en langdurige 
ontwikkelingsprocessen te voorkomen. Hiermee speelt de gemeente Schagen in op een 
toenemende vraag naar Tiny Houses.

23 Oplegging gedoogplicht Belemmeringenwet Privaatrecht
Het college besluit:
1 Kennis te nemen van de uitvoeringsprocedure starten van de voorgenomen oplegging van 
gedoogplicht conform Belemmeringenwet Privaatrecht namens het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat op twee locaties binnen gemeente Schagen.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het college heeft kennisgenomen van de uitvoeringsprocedure van de voorgenomen 
oplegging van gedoogplicht conform Belemmeringenwet Privaatrecht op twee locaties binnen 
gemeente Schagen. 

SOCIALE ONTWIKKELING
24 Start programma Nu Niet Zwanger 2023

Het college besluit:
1 Om in 2023 mee te doen met het programma Nu Niet Zwanger van de GGD, als onderdeel 
van het actieprogramma Kansrijke Start.
2 De deelname aan het programma te dekken met de extra gelden die zijn ontvangen voor 
Kansrijke Start uit de decembercirculaire 2022.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De gemeente wil in begin 2023 samen met de KOP gemeenten en GGD meedoen met Nu Niet 
Zwanger als onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start. Nu Niet Zwanger is gericht op 
het bespreekbaar maken van de kinderwens, seksualiteit en anticonceptie van mensen uit 
kwetsbare doelgroepen. 
Door mee te doen met Nu Niet Zwanger worden betrokken professionals die omgaan met 
kwetsbare doelgroepen getraind in het bespreekbaar maken van de eerder genoemde zaken. 
Hierdoor kan het aantal ongewenste en ongeplande zwangerschappen van mensen uit 
kwetsbare doelgroepen afnemen, waardoor zij weer meer grip krijgen op hun eigen leven. 
Tevens wordt hiermee ook toekomstige problematiek als gevolg van ongeplande en 
ongewenste zwangerschappen voorkomen.

SLUITING


