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02

RUIMTE

02.01

Verzoek uitstel sloop agrarische bebouwing Grote Sloot 108 en 118
Het college besluit:
1. In te stemmen met uitstel van de sloopverplichting voor voormalige agrarische
bedrijfsbebouwing op perceel Grote Sloot 118 te Burgerbrug, omdat vervangende
nieuwbouw aan de Burgerweg nog niet gerealiseerd is;
2. In een aanvullende overeenkomst de nieuwe slooptermijn vast te leggen.
Publiekssamenvatting: Het college heeft besloten om aan de eigenaar van perceel Grote
Sloot 118 te Burgerbrug tot medio 2019 uitstel te verlenen om voormalige agrarische
bedrijfsbebouwing op het perceel te slopen, omdat vervangende nieuwbouw aan de
Burgerweg nog niet gerealiseerd is.

02.02

Terinzageleggen van ontwerp bestemmingsplan Vloedlijn 15
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Vloedlijn 15’ Callantsoog kenmerk
NL.IMRO.0441.BPCOOGVLIJN15-ON01;
2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter visie te leggen voor indienen
van zienswijzen.
Publiekssamenvatting: Het college stemt in met het verzoek tot wijziging van de
bestemming van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen’ voor het perceel Vloedlijn 15 in
Callantsoog. Dit is een passende en realistische bestemming voor het leegstaande pand.

02.03

Regionale samenwerking De Kop Werkt! voortgangsrapportage 2018 en jaarprogramma
2019
Het college besluit in te stemmen met conceptraadsvoorstel en de stukken op 8 november
2018 om advies voorleggen aan de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN).
Publiekssamenvatting: Op 8 november 2018 is er een vergadering van de RRN. Op de
agenda staan de voortgangsrapportage 2018 en het jaarprogramma 2019 van De Kop
Werkt! De voortgangsrapportage informeert over de stand van zaken met betrekking tot de
diverse projecten die in 2017 en 2018 zijn gestart. Het jaarprogramma 2019 geeft aan welke
projecten nog doorlopen in 2019 en welke projecten vanaf 2019 gaan starten. Dit alles in de
grotere context van de door raden vastgestelde Investeringslijst 2017-2020.
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SAMENLEVING

04.01

Veilig Thuis
Het college besluit:
1. De bijgestelde begroting 2018 voor Veilig Thuis vast te stellen, inhoudende dat de 18
gemeenten in Noord-Holland Noord een aanvullende bijdrage beschikbaar stellen van
€ 1.177.000,- en daarnaast geen nadere bijstellingen voor 2018 accepteren;
2. de GGD opdracht te geven om een stappenplan ter goedkeuring aan de
Bovenregionale Stuurgroep Specialistische Jeugdhulp aan te leveren waarin wordt
weergegeven hoe Veilig Thuis de nieuwe wettelijke taken gaat uitvoeren.
3. De evaluatie van de huidige dienstverleningsovereenkomst (dvo) met Veilig Thuis in
maart 2019 af te wachten alvorens een besluit te nemen over andere opties
4. De raad informeren door middel van een raadsinformatiememo.
Publiekssamenvatting: De GGD Hollands Noorden heeft op 8 juni 2018 bij de 18 gemeenten
in het werkgebied van Veilig Thuis Noord-Holland Noord een verzoek ingediend om de
begroting 2018 van Veilig Thuis bij te stellen en een aanvullende bijdrage te verstrekken. De
bijstelling komt voort uit diverse maatregelen die zijn genomen om de wachtlijsten weg te
werken en de bedrijfsvoering te verbeteren. De maatregelen zijn genomen nadat de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Veilig Thuis onder verscherpt toezicht heeft gesteld.

04.02

Jaarverslag Leerplicht / RMC 2017 / 2018
Het college besluit:
1. Het jaarverslag leerplicht / RMC 2017 / 2018 vast te stellen;
2. Het jaarverslag leerplicht / RMC 2017 / 2018 via aangepaste informatiememo ter
kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.
Publiekssamenvatting: Schooljaar 2017 / 2018 is afgelopen waardoor de cijfers van dit jaar
bekend zijn geworden voor leerplicht en RMC. Daarnaast moet volgens artikel 25 lid 1 van
de leerplichtwet uit 1969 het college jaarlijks verslag uit brengen aan de gemeenteraad
met betrekking tot leerplicht.

04.03

Verzoek tot garantiestelling Noordwest Ziekenhuisgroep
Het college besluit:
1. het verzoek tot garantstelling van de Noordwest Ziekenhuisgroep na toetsing van het
wettelijke en het beleidskader af te wijzen en geen verder onderzoek te starten naar de
financiële positie van de Noordwest Ziekenhuisgroep;
2. het standpunt in mandaat door de portefeuillehouder in te brengen bij de advisering
door de gemeenten van de Kop van Noord-Holland aan de Regionale
Raadscommissie Noordkop met RVO18.00XX en hiervan de tekst vast te stellen;
3. het antwoord op het verzoek aan de Noordwest Ziekenhuisgroep (Bijlage 3) vast te
stellen en in mandaat van de Kop gemeenten te ondertekenen;
4. de gemeenteraad na behandeling in de Regionale Raadscommissie Noordkop van 8
november 2018 informeren met (bijlage 3) en hiervan de tekst vast te stellen.
Overigens worden de bijlagen niet vastgesteld. Het college vraagt aandacht voor een
zorgvuldige communicatie. Het raadsinformatiememo aanpassen in overleg met de
portefeuillehouder.
Publiekssamenvatting: De Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) heeft voor de renovatie van
de locatie Den Helder de Kop gemeenten verzocht om een garantstelling van 15 miljoen
euro van het totale investeringsbudget voor 60 miljoen euro. Het college besluit het verzoek
tot garantstelling van de Noordwest Ziekenhuisgroep na toetsing van het wettelijke en het
beleidskader af te wijzen.
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DIENSTVERLENING

05.01

Vaststellen regeling Cameratoezicht Laan 19
Het college besluit in te stemmen met het bijgevoegde Reglement Cameratoezicht
gemeente Schagen, Laan 19. De belangrijkste kernpunten uit deze regeling zijn:
1. Dat, nadat na instemming met de regeling door het college, cameratoezicht wordt
toegepast.
2. De camera's worden geplaatst in de publiekshal, bij de personeelsingang en de
fietsenstalling aan de achterzijde van het gebouw, en bij de dienstauto's aan de zijkant
(Kerkepad) van het gemeentehuis.
3. Er wordt geen cameratoezicht toegepast op de fietsenstallingen aan de voorzijde van
het gemeentehuis (openbare ruimte).
4. Het cameratoezicht vindt plaats ter bescherming van de veiligheid van medewerkers,
bezoekers en overige personen die zich op enig moment in het gebouw bevinden.
5. Het cameratoezicht dient ook ter bescherming en voorkoming van schade aan de
dienstauto's, het gemeentehuis en alle zich daarin bevindende zaken van zowel de
gemeente Schagen, haar medewerkers en aanwezige personen.
6. Voor de uitvoering van het cameratoezicht wordt een Nest Aware Cam IQ systeem
met zes camera’s voor indoor en outdoor aangeschaft. Het betreft hier een draadloos
camerasysteem.
7. Op de Zijperweg en de loods in Callantsoog vindt geen cameratoezicht plaats.
Publiekssamenvatting: Het is belangrijk dat medewerkers, bezoekers en andere aanwezigen
in het gemeentehuis zich daarin veilig voelen. De laatste twee jaar is een toename
zichtbaar van het aantal agressie-incidenten in het gemeentehuis. Ook worden wij meer
geconfronteerd met vernielingen aan onze zaken. Door de inzet van cameratoezicht kan
het aantal incidenten beperkt worden, en kan de beeldinformatie worden.

