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01

BENW BESLUITENLIJST

01.02

Openbare Besluitenlijst College 2 oktober 2018
Het college stelt de openbare B&W besluitenlijst van 2 oktober 2018 vast.

02

RUIMTE

02.01

AB vergadering RUD NHN 18 oktober 2018
Het college besluit de in dit voorstel opgenomen standpunten in te nemen.
Publiekssamenvatting: Op 18 oktober 2018 komt het Algemeen Bestuur van de Regionale
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord bijeen. De heer Heddes heeft hierin zitting namens
Schagen. Op de agenda staan ter besluitvorming onder meer de benoeming van een
nieuwe voorzitter, de tweede begrotingswijziging 2018 en de visie van de RUD NHN.

02.02

Voorgenomen verkoop van 12 woningen in Schagen
Het college besluit akkoord te gaan met de voorgenomen verkoop door Woonzorg
Nederland.
Publiekssamenvatting: In het kader van de Woningwet worden wij gevraagd onze zienswijze
te geven bij de voorgenomen verkoop van 12 woningen in Schagen door Woonzorg
Nederland.

02.03

Aanvraag grondgebonden zon Fluwel (Belkmerweg 27)
1. Het college is voornemens om geen medewerking te verlenen aan de vergunningverlening voor een zonneweide van de initiatiefnemer op het perceel aan de
Belkmerweg 27 te Burgerbrug.
2. Het college besluit de raad via een raadsinformatiememo over het voorgenomen
besluit tot geen medewerking te infomeren.
3. Het college besluit aan de raad in november een voorstel voor te leggen met een
voorbereidingsbesluit om in afwachting van vastgesteld gemeentelijk beleid voor
zonneweides geen medewerking te verlenen aan aanvragen voor grondgebonden
zonneweides.
Publiekssamenvatting: Op 2 augustus 2018 heeft het bedrijf Fluwel een aanvraag ingediend
voor een zonneweide op het perceel aan de Belkmerweg 27 te Burgerbrug. Het college
wordt gevraagd om een principe uitspraak te doen om geen medewerking te verlenen
aan de vergunning verlening.

02.04

Besluit snippergroen
Het college besluit tot vaststellen van de spelregels voor verkoop en verhuur van
snippergroen, conform het voorgenomen besluit van 10 juli 2018.
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Publiekssamenvatting: Het college heeft besloten de spelregels voor verkoop en verhuur
van snippergroen vast te stellen, nadat de raad geen wensen en bedenkingen kenbaar
heeft gemaakt over het voorgenomen voorstel.

02.05

Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan Westerpark
Het college besluit:
1.
In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Westerpark’ Schagen kenmerk
NL.IMRO.0441.BPSCHWESTERPARK-ON01;
2.
Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter visie te leggen voor indienen
van zienswijzen;
3.
Het ontwerp besluit vaststelling hogere grenswaarde wegverkeerslawaai ingevolge
de Wet geluidshinder voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.
Publiekssamenvatting: De Wooncompagnie heeft aan het Westerpark een stuk grond in
eigendom welke ze wil gebruiken voor de ontwikkeling van 35 sociale huurwoningen. De
realisatie van de sociale huurwoningen moet er voor zorgen dat de druk op de sociale
huursector afneemt.

02.08

Bouw opslagloods en kantoor op 1e verdieping
Het college besluit de initiatiefnemer mee te delen dat kan worden meegewerkt aan zijn
verzoek om op een perceel aan het Noordpad in Schagen een opslagloods met
kantoorruimte op de verdieping te realiseren.
Publiekssamenvatting: Het college gaat akkoord met het verzoek van een initiatiefnemer
om een opslagloods met kantoorruimte op de verdieping te realiseren op een perceel aan
het Noordpad in Schagen. Het beoogde gebruik en de bebouwing passen binnen de
stedenbouwkundige uitgangspunten voor deze locatie.

02.10

Boskerpark
Het college gaat niet akkoord omdat zij geen gebruik wenst te maken van haar
bevoegdheid om af te wijken van de in het bestemmingsplan gehanteerde bouwhoogtes
met betrekking tot de aangevraagde omgevingsvergunningen met kenmerk O-18-0221 en
O-18-0222.
Publiekssamenvatting: Voor de ontwikkeling van het recreatiepark Boskerpark zijn voor de
eerste fase 5 afzonderlijke omgevingsvergunningen ingediend. Deze omgevingsvergunningen gaan over het realiseren van in totaal 15 + 18 recreatiewoningen, een
tijdelijke verkoopunit, een centrumgebouw en twee woningen. De omgevingsvergunningen voor 33 recreatiewoningen worden door ons verleend. De andere
omgevingsvergunningen zijn vanwege ontbrekende gegevens buiten behandeling gesteld.

02.11

Aanvraag financiële bijdrage 2019 OFS en LTO
Het college besluit:
1. De begrotingen 2019 van de OFS en LTO goed te keuren;
2. Conform de door de OFS ingediende begroting, onder voorbehoud van de vaststelling
van de begroting 2019, een gemeentelijke bijdrage te verstrekken van €102.422,50;
3. Conform de door de LTO ingediende begroting, onder voorbehoud van de vaststelling
van de begroting 2019, een gemeentelijke bijdrage te verstrekken van €15.375,--;
4. Onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting 2019 €3690 over te boeken
naar de post accommodatiebeleid;
5. De raadsinformatiebrief met stukken ter informatie door te sturen naar de
gemeenteraad en steun fractieleden.
Publiekssamenvatting: Ondernemers Federatie Schagen (OFS) en Land en
tuinbouworganisatie Noord afdeling Heerhugowaard-Langedijk-Schagen (LTO) dienen
jaarlijks bij het college een schriftelijk verzoek in voor een financiële bijdrage ten behoeve
van het ondernemersfonds. De aanvraag wordt onderbouwd met een meerjaren- of
jaarplan. Voor het jaar 2019 zijn de begrotingen c.q.. jaarplannen van OFS en LTO

BesluitenlijstOpenbare Besluitenlijst College 9 oktober 2018E0000001189bbslvCollege

Registratienummer:18.083276

18.083276
ontvangen. De begrotingen geven een beeld van de voorgenomen activiteiten en kunnen
door uw college worden goedgekeurd.
02.13

Het wijzigen van de bestemming en het aangaan van de onderhandelingen over de
verkoop van grond
Het college besluit in principe bereid te zijn planologisch medewerking te verlenen aan de
wijziging van het bestemmingsplan en in onderhandeling te treden over de verkoop van
grond.
Publiekssamenvatting: Een bedrijf in Warmenhuizen wil uitbreiden. Hiervoor is de aankoop
van een strook grond van de gemeente nodig. Deze grond heeft de bestemming Groen en
moet de bestemming Industrie krijgen.

03

OPENBAAR GEBIED

03.01

Kermis Schagen 2019
Het college besluit:
1. Het voornemen te hebben kermis Schagen 2019 qua omvang met plusminus 35
attracties te continueren en (daarmee noodzakelijkerwijs) Loet en Rensgars in het
kermisterrein te betrekken;
2. Kermis Schagen 2019 op de Markt – Loet - Rensgars bij wijze van proef 1 jaar te ervaren
en de organisatie hiervan onderhands 1op1 te gunnen aan de huidige
kermisorganisatie;
3. De gemeenteraad middels bijgaand raadsinformatiememo op de hoogte te stellen
van het voorgenomen besluit om kermis Schagen 2019 qua omvang te continueren en
wel op de Markt, Rensgars en Loet.
4. De directe aanwonenden, horecaondernemers en winkeliers te informeren over het
voorgenomen besluit om kermis Schagen 2019 qua omvang te continueren en wel op
de Markt, Rensgars en Loet.
Publiekssamenvatting: Kermis Schagen wordt traditioneel gehouden op de Markt,
Nieuwstraat en bijbehorend parkeerterrein. Door de uitbreiding en de nieuwe entree van
het Makadocentrum, de herinrichting van de Nieuwstraat en het nog te bouwen
appartementengebouw kan de kermis hier echter niet plaatsvinden. Na afweging van alle
belangen is (in voornemen) besloten de grootte van de kermis (35 attracties) onveranderd
te houden en de kermis rondom de kerk op Markt, Rensgars en Loet bij wijze van proef (1
jaar) te vieren.

05

DIENSTVERLENING

05.03

Beheersverordening begraafplaatsen
Het college besluit:
1. De bijgevoegde Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen (2018) vast te
stellen. De kernpunten hierin zijn:
•
De opties betreffende algemene urnennissen en urnengraven worden verwijderd.
•
Technische aanpassingen
•
Het verlengingstermijn uitbreiden naar 5, 10, 15 of 20 jaar conform de wet op de
lijkbezorging.
•
De termijnen voor grafrecht worden uitgebreid naar 10, 20 en 30 jaar.
•
De opties betreffende algemene urnennissen en urnengraven worden verwijderd.
2.

De Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2014 in te trekken.
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Publiekssamenvatting: In 2014 is naar aanleiding van de fusie tussen de gemeenten Zijpe,
Harenkarspel en Schagen een nieuwe beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen
opgesteld. Voor deze verordening is de modelverordening van de VNG gebruikt. De
verordening is toentertijd aangevuld met de gegevens uit de drie oude gemeenten.
Inmiddels is deze verordening weer aan hernieuwing toe. De verordening dient
geactualiseerd te worden en voorzien van nieuwe beleidsmatige keuzes.

10

RONDVRAAG OPENBAAR
•
Wethouder Heddes meldt dat de avond in Tuitjenhorn succesvol was vanuit
participatief oogpunt over het zonder plan vooraf in discussie te gaan over de
hoofdassen voor verkeer. Wethouder Kruit merkt op dat zij vanaf nu graag wil worden
aangehaakt i.v.m. de opgedane ervaringen op participatief vlak.
•
Wethouder Heddes vraagt aandacht voor de planning van schrijfweken in de
toekomst. Naar aanleiding van de ervaringen met de 2e TR zou hij graag meer tijd
willen in de schrijfweek voor afstemming en lezen. Overigens vindt hij het fenomeen
schrijfweek op zich een goede aanpak. Beide opmerkingen worden door de andere
leden gedeeld. De heer Jager geeft aan dat het MT en het team Financiën hierover
ook heeft teruggeblikt en daar alvast mee aan de slag is gegaan alsmede wordt
bekeken of de begroting en de 2e TR in dezelfde schrijfweek kunnen vanwege de
interactie tussen beide onderdelen. Aan het team Financiën wordt gevraagd de
komende schrijfweken ruim vooraf te plannen en in de agenda's te laten zetten.
•
Wethouder Heddes meldt dat de PvdA bij bezoek aan de OBS De Zwerm in Sint
Maarten werd geconfronteerd met de mededeling dat er sprake is van schimmel in
een lokaal/ruimte. Aan de afdeling Samenleving wordt gevraagd dit uit te zoeken en
hierop actie te ondernemen.
•
De burgemeester vraagt naar de stand van zaken van het plaatsen van bollen op de
rotondes. Wethouder Heddes meldt dat hij bezig en dat wordt gewerkt aan het starten
daarvan met de rotondes die in beheer zijn van de gemeente.
•
De burgemeester meldt dat zij blij is dat naar aanleiding van een melding op de
facebookpagina actie wordt ondernomen en dat het college en de organisatie daar
alert op zijn. Het college is blij te horen dat structureel invulling gaat worden gegeven
aan webcare.
•
De burgemeester meldt dat zij gisteren bij de voorlichtingsavond was over Pallas. Deze
is prettig verlopen en zij heeft reacties gekregen dat bezoekers aan de avond positief
waren over de openheid en transparantie van aanwezige (landelijke) organisaties
richting de bezoekers.

