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01

BENW BESLUITENLIJST

01.01

Openbare Besluitenlijst College 20 november 2018
Het college stelt de openbare B&W besluitenlijst van 20 november 2018 vast.

02

RUIMTE

02.01

Heroverwegingsbesluiten Boskerpark
Het college besluit:
1. de door Holiday Investments B.V. ingediende bezwaren ontvankelijk en gegrond te
verklaren;
2. de bestreden besluiten te herroepen;
3. alsnog de gevraagde omgevingsvergunningen voor het oprichten van 15 resp. 18
recreatiewoningen te verlenen.
4. de proceskosten te vergoeden;
een en ander conform bijgevoegde conceptbesluiten.
Publiekssamenvatting: Droomparken heeft twee omgevingsvergunningen aangevraagd
voor het bouwen van 15 resp. 18 recreatiewoningen op het (nog te realiseren)
recreatiepark Boskerpark te Groote Keeten. Op 9 oktober 2018 heeft het college deze
aanvragen afgewezen. Droomparken heeft bezwaar gemaakt tegen de afwijzingen. De
bezwaarschriften geven aanleiding de primaire besluiten te heroverwegen. Het college
wordt geadviseerd de gevraagde omgevingsvergunningen alsnog te verlenen.

02.02

Provinciale ontheffing t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning installatie zonne-energie
Belkmerweg 67
Het college besluit:
1. In te stemmen met de brief (het verzoek om ontheffing) in bijlage 1;
2. Anton Noorman te mandateren om deze brief namens het college te ondertekenen;
3. In te stemmen met de raadsinformatiememo in bijlage 2.
Publiekssamenvatting: Het college van burgemeester en wethouders verzoekt het college
van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland om ontheffing te verlenen van
de Provinciale Ruimtelijke Verordening ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor een grondgebonden zonne-installatie aan de Belkmerweg 67, Sint
Maartensvlotbrug. Het betreft een aanvraag voor een innovatief project waarin in de
samenwerking gezocht is met ECN onderdeel van TNO.

02.03

Bezwaar watervergunning Duinweg te Groote Keeten
Het college besluit:
1. mede namens de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Schagen bezwaar
maken tegen het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier d.d. 26 oktober 2018 waarbij een
watervergunning is verleend voor het realiseren van een dam op het perceel nabij
Duinweg 13 te Groote Keeten;
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2.

de strategisch juridisch adviseur RO machtigen om het college en de gemeente
Schagen te vertegenwoordigen in de bezwaarprocedure en eventuele (hoger)
beroepsprocedure met betrekking tot de onder punt 1 genoemde watervergunning.

Publiekssamenvatting: Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft zonder
overleg aan een bedrijf een watervergunning verleend voor het realiseren van een dam op
gronden die in eigendom zijn van de gemeente. De gemeente heeft geen toestemming
verleend voor de aanleg van de dam. Het college wordt geadviseerd bij het
Hoogheemraadschap bezwaar in te dienen tegen de watervergunning.
03

OPENBAAR GEBIED

03.01

Aanwijzing 12 locaties ondergrondse afvalcontainers
Het college besluit middels het aanwijsbesluit 12 locaties in Muggenburg aan te wijzen als
een locatie waar een ondergrondse verzamelcontainer wordt geplaatst voor de inzameling
van huishoudelijk afval.
Publiekssamenvatting: Ter uitvoering van het raadsbesluit (15 september 2015) en
collegebesluit (31 juli 2018) worden in Muggenburg 12 ondergrondse afvalcontainers
verspreid over de wijk geplaatst. Bewoners zijn middels een huis-aan-huisinformatiebrief d.d.
2 november 2018 en informatieavond d.d. 14 november 2018 in de gelegenheid gesteld om
op de concept locaties te reageren. Er zijn op de 12 conceptlocaties geen zienswijzen
ingediend. Middels het aanwijsbesluit worden de 12 conceptlocaties nu definitief gemaakt.

04

SAMENLEVING

04.01

Herijking beleidsregels terugvordering en verhaal
Het college besluit:
1. vast te stellen de beleidsregels Terugvordering, Verhaal en Invordering Schagen 2019.
2. deze beleidsregels via DROP bekend te maken (overheid.nl).
Publiekssamenvatting: Er heeft een herijking van de beleidsregels terugvordering,
invordering en verhaal plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een nieuw terugvorderings- en
verhaalsbeleid, waarin een goede balans is gevonden tussen streng handhaven en het
bieden van financieel perspectief aan burgers met een schuldenproblematiek.

04.02

Ab/Db GrGa 29 11 2018
Agendapunt 5 – Ab – Voorstel winstbesteding Noorderkwartier 2017
Het college besluit:
a. in te stemmen met het voorstel van de directeur om de winst 2017 toe te voegen aan
de algemene reserve van Noorderkwartier N.V.
b. in de statuten van de N.V. op te nemen dat de aandeelhouder permanent afziet van
uitkering van dividend ter vermijding van het opleggen van vennootschapsbelasting
c. dat de besteding van de reserve wordt aangegeven in de begeleidende brief bij de
begroting 2019
d. de aandeelhouder dringt aan op het inzetten van de reserve op het verbreden van de
mogelijkheden om mensen uit de doelgroep werk aan te bieden en re-integratie
trajecten aan te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om hen
werkfit te maken
Agendapunt 6 Ab – Begroting 2019 Noorderkwartier N.V.
Het college besluit:
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•

de begroting 2019 Noorderkwartier N.V. als Aandeelhouder te bespreken in de
vergadering van het Ab GrGa op 29 november 2018 en in de Algemene Vergadering
van Aandeelhouder op 6 december 2018 vast te stellen.

Agendapunt 7 – Db/Ab – Voorstel rapportage 3e kwartaal 2018 GrGa
Het college besluit:
•
in te stemmen met verhoging van budget voor advieskosten en controller tot een
bedrag van € 9.000. Overigens de rapportage voor kennisgeving aangenomen.
Agendapunt 8 – Db/Ab – Brief Belastingdienst 25 oktober 2018 inzake aangifte Vpb
Voor kennisgeving aangenomen.
Agendapunt 9 Db/Ab – Voorstel Beschut werk – consequenties financiering in de komende
jaren (mondelinge toelichting dhr. J. de Moel – secr. GrGa)
College besluit: n.v.t.
Agendapunt 10 – Db/Ab – Wsw-panel: verzoek tot het vaststellen van het budget 2019 op
basis van ingediende begroting
Het college besluit:
•
in te stemmen met de begroting en budget beschikbaar stellen
Publiekssamenvatting: Op 29 november 2018 is de vergadering van Algemeen en Dagelijks
bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid.
Het College kan zijn standpunten op de agendapunten kenbaar maken via de
portefeuillehouder Sociaal Domein.
10

RONDVRAAG OPENBAAR
•
De laatste collegevergadering van 2018 is op 18 december. De eerste van het nieuwe
jaar is op 8 januari.

