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01

BENW BESLUITENLIJST

01.01

Openbare Besluitenlijst College 9 oktober 2018
Het College van B&W stelt de openbare besluitenlijst van 9 oktober 2018 vast.

01.04

Openbare Besluitenlijst College 16 oktober 2018
Het College van B&W stelt de openbare besluitenlijst van 16 oktober 2018 vast.

01.05

Openbare Besluitenlijst College 23 oktober 2018
Het College van B&W stelt de openbare besluitenlijst van 23 oktober 2018 vast.

02

RUIMTE

02.01

Zondagsrust
Publiekssamenvatting: Aandacht voor het meewegen van de Zondagswet in de
beoordeling bij het verlenen van evenementenvergunningen.

02.04

Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Jewelweg 12a, Callantsoog voor zienswijzen
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Jewelweg 12a,
Callantsoog"(NL.IMRO.0441.COOGJEWELWEG12A-ON01);
2. Het ontwerpbestemmingsplan "Jewelweg 12a, Callantsoog
(NL.IMRO.0441.COOGJEWELWEG12A.ON01) ter inzage te leggen.

Publiekssamenvatting: Op een braakliggend terrein tussen de adressen Jewelweg 12 en 14
in Callantsoog wil een initiatiefnemer een woning bouwen. Omdat het geldende
bestemmingsplan de bouw van een woning op dit terrein uitsluit, is een nieuw
bestemmingsplan nodig. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor
zienswijzen.
02.05

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan "Herziening uitbreiding Makado Schagen"
De gemeenteraad voor te stellen om:
1.
De ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan "Herziening uitbreiding
Makado Schagen", ontvankelijk te verklaren;
2.
In te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders gegeven
beoordeling van de naar voren gebrachte zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan "Herziening uitbreiding Makado Schagen", zoals
uiteengezet in de "Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Herziening
uitbreiding Makado Schagen", welke deel uitmaakt van dit besluit;
3.
Het bestemmingsplan "Herziening uitbreiding Makado Schagen", bestaande uit de
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
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NL.IMRO.0441.BPCTMakadoherz-VA01, met de bijbehorende bestanden vast te
stellen;
Geen exploitatieplan voor de in het bestemmingsplan “Herziening uitbreiding
Makado Schagen” begrepen gronden vast te stellen.

Publiekssamenvatting: Er wordt voorgesteld dat het college het bestemmingsplan
"Herziening uitbreiding Makado Schagen" ter vaststelling aanbiedt aan de gemeenteraad.
Met dit bestemmingsplan wordt een verschuiving van de beoogde nieuwe supermarkt naar
het nieuwe gedeelte geregeld.
02.06

Vestiging horeca op begane grond Dorpsplein 38 in Callantsoog en aanleg van een terras
Instemmen met het gebruik van de begane grond van het pand Dorpsplein 38 in
Callantsoog voor horeca en de aanleg van een terras voor dit pand mits er voldoende
ruimte beschikbaar blijft voor doorloop voetgangers en calamiteitenroute en voldaan
wordt aan de Parkeernormen Schagen 2016.
Publiekssamenvatting: De initiatiefnemer wil de begane grond van het Dorpsplein 38
gebruiken voor horeca. Voor het pand wil hij een terras aanleggen. Het college is bereid
om hier, onder voorwaarden, aan mee te werken. Een van die voorwaarden is het voldoen
aan de Parkeernormen Schagen 2016.

02.07

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Natuurpark De Bongerd
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het bestemmingsplan "Natuurpark De Bongerd", bestaande uit geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPREC2009BONGERD-VA01,
met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan;
2. Geen exploitatieplan voor de in het bestemmingsplan "Natuurpark De Bongerd"
begrepen gronden vast te stellen, omdat dit bestemmingsplan geen betrekking heeft
op een op grond van artikel 6.12, lid 1 Wro aangewezen bouwplan waarvoor een
exploitatieplan is voorgeschreven.
Publiekssamenvatting: Er wordt voorgesteld dat het college het bestemmingsplan
"Natuurpark De Bongerd" ter vaststelling aanbiedt aan de gemeenteraad. Met dit
bestemmingsplan wordt het mogelijk om naast de bestaande recreatie met tenten ook
recreatie met vaste kampeermiddelen mogelijk te maken op Natuurpark De Bongerd. Er
wordt ook voorgesteld om geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal
verzekerd is via een anterieure overeenkomst.

02.08

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Sint Maartensbrug Ruigeweg 28
De gemeenteraad voor te stellen om:
1.
het bestemmingsplan "Sint Maartensbrug, Ruigeweg 28", bestaande uit geometrisch
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0441.BPSTBRuigeweg28-VA01, met bijbehorende bestanden ongewijzigd vast
te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
2.
geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen,
omdat dit bestemmingsplan geen betrekking heeft op een op grond van artikel 6.12,
lid 1 Wro aangewezen bouwplan waarvoor een exploitatieplan is voorgeschreven.
Publiekssamenvatting: Er wordt voorgesteld dat het college het bestemmingsplan "Sint
Maartensbrug Ruigeweg 28" ter vaststelling aanbiedt aan de gemeenteraad. Door dit
nieuwe bestemmingsplan kan de initiatiefnemer een loods bouwen voor biologische
compostering op een terrein gelegen tussen de adressen Ruigeweg 26 en 28 In Sint
Maartensbrug. Ook wordt een deel van het agrarisch bouwvlak op het adres Ruigeweg 28
gewijzigd naar wonen.

04

SAMENLEVING
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04.01

Bekostiging Schagen FM
1.
Het bezwaar van Schagen FM gegrond en ontvankelijk te verklaren en de bestreden
besluiten van 29 mei 2018 en 5 juni 2018 te herroepen;
2.
Het bekostigingsbudget van € 85.682,00 met ingang van 2018 te verhogen met €
3.000,- zijnde 50% van de extra kosten van de distributie via kabelnetten en de extra
kosten BUMA/Sena.
3.
Een eenmalige bijdrage te verstrekken van € 18.000,00 voor de aanschaf van
technische investeringen.
Publiekssamenvatting: Schagen FM heeft bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van
verhoging van de structurele subsidie en een eenmalige bijdrage. De Mediawet 2008 regelt
dat de gemeente een zorgplicht heeft voor de bekostiging van de lokale omroep. Wij willen
dat Schagen FM invulling geeft aan deze zorgplicht en hebben besloten om het
bekostigingsbudget met ingang van 2018 te verhogen met € 3.000,00

04.02

Advies nieuwbouw locatie basisschool de Ark en de gymzaal
Nieuwbouw van de school de Ark vindt plaats aan de Van Goghlaan.
Nieuwbouw van de gymzaal voor de scholen de Ark en de Aloysius vindt plaats aan de
Jozef Israëlsstraat en wordt geïntegreerd met woningbouw. Daarbij vraagt het college
aandacht voor de architectuur.
Publiekssamenvatting: De gemeente heeft tot taak om de huisvesting voor onderwijs en
bewegingsonderwijs beschikbaar te stellen. Dit doen we in nauw overleg met de
schoolbesturen van het primair onderwijs. In het stuk worden de voorkeurslocaties gegeven
voor de nieuw te bouwen gymzaal (Jozef Israëlsstraat) en een bevestiging op de locatie
van de nieuw te bouwen basisschool De Ark (Vincent van Goghlaan).

05

DIENSTVERLENING

05.01

Vaststelling Verordening- en Regeling gegevensverstrekking BRP Schagen 2018
1. De Verordening- en Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Schagen
2018 vast te stellen;
2. De Verordening- en Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Schagen
2014 in te trekken, gelijktijdig met de vaststelling van de nieuwe Verordening- en
Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Schagen 2018
Publiekssamenvatting: Sinds 25 mei 2018 moeten overheden voldoen aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt binnen de hele
Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG vervangt de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen
aan de AVG. Organisaties moeten hun systemen, processen en interne organisatie op deze
(nieuwe) rechten inrichten.

05.02

Deelname experiment centraal tellen bij de gecombineerde verkiezingen op 20 maart 2019
(Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen)
Deelnemen aan het experiment centraal tellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties bij de gecombineerde verkiezingen op 20 maart 2019 (Provinciale
Staten- en Waterschapsverkiezingen).
Publiekssamenvatting: Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de leden Provinciale
Staten en Waterschappen. Er wordt met het rode potlood gestemd en de stembiljetten
worden handmatig geteld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
probeert het verkiezingsproces te verbeteren. Zij heeft het initiatief genomen voor een
tijdelijke experimentenwet. Deze wet maakt het mogelijk te experimenteren met een
centrale stemopneming. Gemeenten zijn per brief uitgenodigd om mee te doen aan dit
experiment.
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05.03

Herinrichting raadzaal en foyer en vernieuwen audio- visuele installatie
Voorstel tot aanpassing foyer en raadzaal voor kennisgeving aannemen.
Publiekssamenvatting aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.
Graag aandacht besteden aan de communicatie.
Publiekssamenvatting: We willen als gemeente Schagen efficiënter vergaderen, werken en
samenwerken. In 2017 is de gemeentelijke organisatie verhuisd van 4 locaties naar 2 locatie
en is het gemeentehuis in Schagen intern verbouwd met uitzondering van de raadszaal.
Voorgesteld wordt om de raadszaal aan te passen naar het flexibele organisatieconcept
door deze in te richten als een multifunctioneel inzetbare ruimte, waar medewerkers goed
kunnen werken en de raad kan vergaderen.

06

MIDDELEN

06.01

Belastingverordeningen 2019
De raad voorstellen om de belastingverordeningen 2019 vast te stellen.
Publiekssamenvatting: Belastingverordeningen 2019

06.03

Beantwoording technische vragen begroting 2019
Instemmen met de beantwoording van de technische vragen en deze door laten
zetten naar de raadsleden
Publiekssamenvatting: Door diverse fracties zijn technische vragen gesteld over de
begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. De vragen met beantwoording is
bijgesloten.

