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01

BENW BESLUITENLIJST

01.01

Openbare Besluitenlijst College 6 november 2018
Het College van B&W stelt de openbare B&W besluitenlijst van 6 november vast.

02

RUIMTE

02.01

Aanmelding onder Crisis- en herstelwet
1. In te stemmen met het aanmelden van het gemeentelijke grondgebied, bedrijventerrein
Lagedijk en de Energy & Health Campus onder de Crisis- en herstelwet.
2. De raad via de raadsinformatiememo op de hoogte te brengen.
Publiekssamenvatting: De gemeente Schagen wil in de geest van de omgevingswet
plannen kunnen maken en zich zo optimaal voor te bereiden op de omgevingswet.
Hierdoor kunnen wij zorgen dat de regels voor de hele gemeente eenduidiger worden en
dat initiatieven sneller kunnen worden gerealiseerd.

02.03

Conceptaanvraag voor de verbouw schuur tot 2 appartementen gelegen aan de Grote
Sloot 353-355 in Schagerbrug
Geen medewerking verlenen aan de verbouw van de bovenverdieping van
aangebouwde schuur tot twee appartementen op het perceel Grote Sloot 353-355 in
Schagerbrug.
Publiekssamenvatting: Op het perceel aan de grote Sloot 353-355 staat een woning met
een aangebouwd groot bijgebouw (en een grote loods achter op het perceel). De
initiatiefnemer heeft het college van B&W verzocht of zij mee willen werken aan de
verbouw van de bovenverdieping van de aangebouwde schuur tot 2 appartementen.
Vanuit milieu hygiënische aspecten heeft het college besloten geen medewerking te
verlenen aan dit verzoek.

02.04

Anterieure overeenkomst (tevens zijnde koopovereenkomst) Denneweg
Het aangaan van een anterieure overeenkomst met Wooncompagnie inzake de bouw van
12 sociale huurappartementen en 5 sociale grondgebonden huurwoningen aan de
Denneweg te Callantsoog, conform het concept dat als Bijlage 1 bij dit besluit is
bijgevoegd.
Publiekssamenvatting: In Callantsoog zijn weinig betaalbare woningen. Daardoor vestigen
veel jongeren zich buiten het dorp. De gemeente en Wooncompagnie hebben gekeken
naar de mogelijkheden van het veld tussen de Denneweg en Duinroosweg voor de
ontwikkeling van sociale huurwoningen. Het college wordt voorgesteld om met
Wooncompagnie een anterieure overeenkomst te sluiten voor de ontwikkeling van 17
sociale huurwoningen (12 appartementen, 5 grondgebonden) aan de
Denneweg/Duinroosweg te Callantsoog.
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02.05

Uitstel sloop woning Westfriesedijk 14 te Warmenhuizen
Instemmen met het uiterlijk op 01-07-2019 slopen van de bestaande woning op perceel
Westfriesedijk 14 te Warmenhuizen.
Publiekssamenvatting: In verband met nieuwbouw op het perceel Westfriesedijk 14 te
Warmenhuizen heeft het college besloten om tot 01-07-2019 uitstel te verlenen van de
verplichting om de bestaande woning te slopen.

02.06

Verkoop Molenweg 1 Schagen
Het college besluit in te stemmen met de verkoopprocedure en planning van Molenweg 1
in Schagen.
De raadsinformatiememo aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.
Publiekssamenvatting: Het college stemt in met voorgestelde verkoopprocedure en
planning Molenweg 1 Schagen.

05

DIENSTVERLENING

05.01

Vergadering Algemeen Bestuur RHCA 15 november 2018
Kennis nemen van de agenda van het Algemeen Bestuur van 15 november 2018 van het
RHCA.
Publiekssamenvatting: Op 15 november 2018 vergadert het Algemeen Bestuur van het
RHCA. Om het college op de hoogte te houden over de stand van zaken binnen het
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar worden de stukken u ter kennisname dan wel met en
onderbouwd advies ter besluitvorming aangeboden.

06

MIDDELEN

06.01

Beantwoording openstaande vragen algemene beschouwingen
Instemmen met de beantwoording en deze aan de raad verstrekken.
Publiekssamenvatting: Een aantal vragen vanuit de algemene beschouwingen zijn tijdens
de Begrotingsraad niet beantwoord. De antwoorden zijn alsnog opgesteld in het
bijgevoegde document

