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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 14 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. 07-02-2023

1 De openbare BenW besluitenlijst d.d. 07-02-2023 vast te stellen.
Conform advies.

DIRECTIE

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
11 Evaluatie initiatief  De Ondernemerscentrale Tuitjenhorn

Het college besluit:
1 Bijgevoegde brief vast te stellen. 
Conform advies met wijzigingen. Het college besluit de evaluatie vast te stellen en de brief te 
laten ondertekenen door burgemeester Van Kampen-Nouwen en gemeentesecretaris Meijer. 
De brief wordt in afschrift aangeboden aan de gemeenteraad.

Publiekssamenvatting:
Bij de verkoop in 2017 is in de acte van levering een evaluatie overeengekomen. Met deze brief 
wordt deze evaluatie afgerond. 

SOCIALE ONTWIKKELING
12 Raadsinformatiememo met betrekking tot motie Welzijn Jeugd

Het college besluit:
1 De raadsinformatiememo met betrekking tot de motie Welzijn Jeugd vast te stellen en aan te 
bieden aan de gemeenteraad.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De motie Welzijn Jeugd (29-06-2021) wordt formeel afgerond.
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14 Nadere indexering van de Jaarlijkse indexering peuteropvang
Het college besluit:
1 De nieuwe nadere regels 'Tegemoetkoming kosten kinderopvang' voor 2023 vast te stellen.
2 Deze hogere 'Tegemoetkoming kosten kinderopvang' te dekken vanuit de daarvoor 
beschikbare budgetten uit de begroting 2023.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De gemeente wijzigt de tarieven van de tegemoetkomingen kinderopvangplaatsen, conform 
de adviestabel ouderbijdrage peuteropvang van de VNG versie januari 2023.

15 Financieel besluit Wmo 2023
Het college besluit:
1 Het "Financieel besluit Wmo 2023" vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023.
2  Het “Financieel besluit Wmo 2022" per 31 december 2022 in te trekken.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Het Financieel besluit Wmo hoort bij de beleidsregels Wmo. In het Financieel besluit staan alle 
financiële afspraken die er voor de Wmo gemaakt zijn. In verband met de indexatie van 
tarieven dient deze jaarlijks aangepast en opnieuw vastgesteld te worden. 

16 Verzoek plaatsen beeld in park aan de Laan
Het college besluit:
1 In te stemmen met het plaatsen van de buste van de heer Vlaming als kunstwerk in het park 
aan de Laan te Schagen (tegenover het gemeentehuis).
2 De kosten van het kunstwerk ad. € 10.000,- (excl. B.T.W.) te dekken uit de reserve aankoop 
kunstwerken.
Conform advies. Het college vraagt of de werkgroep beeldende kunst hun mondelinge 
gegeven positieve advies schriftelijk kunnen bevestigen. Gemeentesecretaris Meijer vraagt dit 
aan teamleider De Goede om te organiseren.

Publiekssamenvatting:
Stadsgids van de Historische Vereniging van Schagen heeft een verzoek ingediend om over te 
gaan tot het plaatsen van de buste van de heer Vlaming, oud stadsarchitect van Schagen, in 
het gemeentepark aan de Laan tegenover het gemeentehuis. 

SLUITING


