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01

BENW BESLUITENLIJST

01.01

Openbare Besluitenlijst College 30 oktober 2018
Het College van B&W stelt de openbare B&W besluitenlijst van 30 oktober vast.

02

RUIMTE

02.02

Glasvezel
De overeenkomst met E-Fiber niet te verlengen en de geëindigde overeenkomst af te
wikkelen.
E-Fiber informeren middels een samen met wethouders Heddes op te stellen brief.
De gemeenteraad en steunfractieleden informeren. De bijgevoegde
raadsinformatiememo aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.
Een persbericht opstellen en uit laten gaan.
Nagaan wat er gebeurt met de gegevens van inwoners en zeker stellen dat de AVG
goed wordt toegepast.
Publiekssamenvatting: De gemeente Schagen heeft de afgelopen drie jaar de campagne
van het bedrijf E-Fiber om glasvezel aan te leggen in de gemeente ondersteund. Het is niet
gelukt om voldoende deelnemers te werven. Daarom eindigt de overeenkomst met E-Fiber
op 23 oktober 2018. De gemeente blijft voorstander van aanleg van glasvezel in de
gemeente Schagen en hoopt dat toekomstige initiatieven wel slagen.

02.04

Vergunning grondgebonden zon Fluwel
Wethouder Van der Veek verlaat de vergadering.
Het college handhaaft unaniem haar standpunt om in principe geen medewerking te
geven aan het realiseren van de zonneweide. De weigering zal worden voorbereid met
de uitgebreide procedure.
Het college mandateert het afdelingshoofd het definitieve besluit te ondertekenen.
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 medewerking te verlenen aan de
vergunning verlening.

03

OPENBAAR GEBIED

03.01

Beantwoording raadsvragen Groenlinks inzake Kermis Schagen 2019
Middels bijgaande brief fractie Groenlinks (en de gehele gemeenteraad) antwoord geven
op de raadsvragen (art. 43 RvO) van Groenlinks inzake kermis Schagen 2019.
Publiekssamenvatting: Fractie Groenlinks heeft raadsvragen (art. 43 RvO) gesteld over
kermis Schagen 2019. Middels bijgaande brief wordt antwoord gegeven op deze
raadsvragen.
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03.02

Watertappunten
1) In te stemmen met bijgaande raadsinformatiememo watertappunten;
2) Bijgaande raadsinformatiememo ter kennisname aan de raad zenden.
Publiekssamenvatting: De afgelopen warme zomer beschouwt het college niet als reden
om watertappunten te gaan plaatsen. Wel zal dit onderwerp terugkomen in de keuzes die
te maken hebben met gezondheid, bijvoorbeeld 'Jongeren Op Gezond Gewicht'.

03.03

Regionale energie strategie (RES)
Kennis te nemen van de stand van zaken zoals beschreven in de bijlage.
Publiekssamenvatting: De 18 gemeenten in Noord Holland Noord gaan in 2018 gezamenlijk
een regionale energiestrategie opstellen. Hiervoor zijn een tweetal programmamanagers
aangesteld en worden een bestuurlijke stuurgroep en een ambtelijke opdrachtgeversgroep
ingesteld.

10

RONDVRAAG OPENBAAR
Het college stemt in met de kandidatuur van burgemeester Van Kampen voor het DB
van het regionaal archief.

