
1/3

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 7 MAART 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. 21-02-2023 

1 Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. 21-02-2023 vast te stellen
Conform advies.

DIRECTIE

FYSIEKE LEEFOMGEVING
8 Beantwoording artikel 43 vragen Wens4U inzake mantelzorgwoning

Het college besluit:
1 In te stemmen met bijgaande beantwoording van de artikel 43 vragen van de fractie Wens4U 
inzake de mantelzorgwoning in Sint Maarten. 
Conform advies met wijzigingen. College vraagt om i.p.v. het woord 'klagers' bezwaarmakers te 
gebruiken.. 

Publiekssamenvatting:
Het college stemt  in met de beantwoording van de artikel 43 vragen zoals deze zijn gesteld 
door de fractie van Wens4U inzake de mantelzorgwoning in Sint Maarten. 

OPENBARE ORDE & VEILIGHEID
9 Beantwoording art 43-vragen Seniorenpartij m.b.t. beperkte opleidingsmogelijkheden aspirant 

brandweer vrijwilligers
Het college besluit:
1 In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de Seniorenpartij met betrekking tot 
de beperkte opleidingsmogelijkheden voor aspirant brandweer vrijwilligers.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De raad wordt door middel van bijgevoegde brief geïnformeerd over de beantwoording van 
de vragen van de Seniorenpartij. De vragen hebben betrekking op de 
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beperkte opleidingsmogelijkheden voor aspirant brandweer vrijwilligers.

10 Beantwoording art 43-vragen Groen Links m.b.t. statiegeldbekers
Het college besluit:
1 In te stemmen met de beantwoording van de vragen van Groen Links met betrekking tot het 
gebruiken van statiegeldbekers  tijdens evenementen.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De raad wordt door middel van bijgevoegde brief geïnformeerd over  de beantwoording van 
de vragen van Groen Links. De vragen hebben betrekking op het gebruik van statiegeld bekers 
tijdens evenementen.

RUIMTELIJK BEHEER
11 Beantwoording art. 43 vragen VVD over Fietsenrekken en bankjes  centrum Schagen

Het college besluit:
1 In te stemmen met de beantwoording van de op 10 februari 2023 door de VVD gestelde 
raadsvragen over Fietsenrekken en bankjes centrum Schagen. 
Conform advies. Het college vraagt aandacht voor de toezegging om te onderzoeken in 
hoeverre de terrassen in Schagen vergroot kunnen worden voor de komende twee jaar. Deze 
termijn sluit aan bij de herinrichting van het centrum van Schagen. Deze herinrichting van het 
centrum is weer afhankelijk van het beschikbaar stellen van budget door de gemeenteraad in 
de Kadernota 2025 (juni 2024).

Publiekssamenvatting:
De fractie van de VVD heeft op 10 februari 2023 art. 43 vragen gesteld over fietsenrekken en 
bankjes in het centrum van Schagen. Dit voorstel is een reactie op deze vragen.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
14 Regionaal portefeuillehoudersoverleg Fysieke Leefomgeving d.d. 9 maart 2023

Het college besluit:
1 Kennis te nemen van de agenda, bijlagen en annotatie (zie agenda) van de vergadering van 
het Portefeuillehoudersoverleg PO Fysiek d.d.9 maart 2023.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Op 9 maart 2023 is de vergadering van het Portefeuillehoudersoverleg Fysiek. Afgesproken is de 
stukken voor de vergadering ter kennisname aan de colleges voor te leggen. Naast de agenda 
en bijbehorende stukken is tevens een regionaal voorbereide annotatie toegevoegd.

15 Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland Noord
Het college besluit:
1 De Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland Noord vast te stellen.
2 Wethouder Kruijer te machtigen om namens de gemeente Schagen de Woondeal te 
ondertekenen onder voorbehoud dat het aan de gemeenteraad is om de daadwerkelijke 
kaders van de kwalitatieve opgaven in lokaal beleid op te nemen.
3 In te stemmen met de begeleidende brief waarin de randvoorwaarden zijn opgesomd.
4 De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de Woondeal 2.0.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
Als onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda is de regio Noord-Holland Noord (NHN) 
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gevraagd te werken aan een nieuwe Woondeal. Hierin worden de woningbouwafspraken 
geconcretiseerd die eerder in het najaar van 2022 zijn gemaakt tussen de provincie en het Rijk. 
Het Addendum op de Woondeal NHN van oktober 2022 is voor de regio NHN de basis om te 
komen tot afspraken met het Rijk in de nieuwe Woondeal. In het BO wonen NHN op 7 februari 
2023 is gebleken dat de partijen (Rijk, provincie en gemeenten) overeenstemming hebben 
gevonden over de teksten. De Woondeal 2.0 Regio NHN wordt ter besluitvorming aangeboden 
aan de minister, de provincie en de gemeenten in de regio NHN.

SOCIALE ONTWIKKELING
17 Toegankelijk en inclusief Schagen 

Het college besluit:
1 In te stemmen met de 'Resultaten Lokale Inclusie Agenda 2021-2022'.
2 Structureel voor ‘toegankelijk en inclusief Schagen’ via de kadernota €90.000 per jaar op te 
nemen.
3 Opdracht geven om - vooruitlopend op informatiebijeenkomst van de raad op  11 april as –
  te starten met voorbereiden participatietraject nieuwe LIA.
Conform advies.

Publiekssamenvatting:
In december 2020 heeft de raad besloten dat we inzetten op een meer toegankelijk en 
inclusieve samenleving in Schagen. De Lokale Inclusieagenda 2021-2022 is na de zomer 2021 
vastgesteld door het college. De resultaten van de LIA 2021-2022 worden gepresenteerd en 
vastgesteld. Daarnaast worden processtappen afgesproken om te komen tot een nieuwe LIA. 
Voor de uitvoering wordt voorgesteld structureel in de kadernota een bedrag van € 90.000 op te 
nemen. 

SLUITING


