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Agenda

Datum 19-12-2017
Aanvang 19:30
Locatie Raadzaal gemeentehuis te Schagen
Griffier E. Zwagerman
Voorzitter M.J.P van Kampen-Nouwen

1 Opening en Mededelingen

2 Toelating raadslid W. Rijnders

De heer J.P. Komen heeft aangegeven te stoppen als raadslid. Het voorstel is de heer W.P. Rijnders toe te laten
als nieuw raadslid. 

3 Bepalen stemvolgorde

4 Inspreekrecht inwoners

5 Vragenuur raadsleden

6 Aangekondigde moties en amendementen

7 Vaststellen agenda

8 Besluitenlijst en toezeggingenlijst

a Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 7 november 2017

b Toezeggingenlijst raadsvergadering gemeente Schagen

9 Ingekomen post en vragen

a Ingekomen post

b Artikel 41 vragen

Beantwoording art. 41 vragen over Plein 1945 Petten van Jess wordt vastgesteld in het college van
12 december a.s. en daarna toegevoegd.



Hamerstukken

10 Rapport Rekenkamercommissie onderzoek Doorwerking

De aanbevelingen uit het rapport over te nemen en deze onder de aandacht te brengen van het college van
burgemeester en wethouders.

11 Herbenoeming leden Rekenkamercommissie

De heer P.J.J. van der Kruit en mevrouw M. van der Meer zijn op 16 december 2014 door de raad met ingang van
1 januari 2015 benoemd tot lid van De Rekenkamercommissie Schagen voor een periode van 3 jaar. Beide leden
zijn beschikbaar voor herbenoeming. Aan de raad wordt gevraagd de heer Van der Kruit en mevrouw Van der
Meer opnieuw voor een periode van 3 jaar te benoemen. 

12 Benoeming medewerker Griffie

De personele invulling van de functie griffiemedewerker van de griffie wordt nu via detachering verzorgd door een
medewerkster uit de gemeentelijke organisatie. Dit betekent dat de personele invulling van de functie
griffiemedewerker formeel niet bij de griffie is ondergebracht. Door nu de personele invulling van deze functie bij
de griffie onder te brengen, ontstaat er een formele relatie met de werkgeverscommissie en de griffier. 

13 Evaluatie subsidiebeleid

In december 2014 is het subsidiebeleid vastgesteld. Afgesproken is dit te evalueren, zodra de effecten van het
subsidiebeleid zichtbaar zijn. 2017 is het laatste jaar dat de afbouwregeling van toepassing is: een goed moment
om te evalueren.

14 Subsidieverordening

De evaluatie van het subsidiebeleid is aanleiding geweest om de Algemene Subsidieverordening Schagen 2015
op een aantal onderdelen aan te passen

15 Voorstel Integraal Huisvestingsprogramma 2019-2023 gemeente Schagen

Het integraal huisvestingsplan (IHP) 2019-2023 bestaat uit de meerjarenraming voor de nieuwbouw van scholen
in het primair onderwijs. Het IHP geeft inzicht in de uitgangspunten die wij toepassen bij nieuwbouw. Deze
uitgangspunten en de geplande scholen zijn besproken en overeengekomen met de onderwijsbesturen van het
primair onderwijs: Surplus, Kopwerk, Sarkon, Flore, Viertaal en Aloyisiusstichting.

16 Aanbesteding accountantsdiensten 2018 en 2019



Op basis van de Gemeentewet stelt de raad voor de controle van de jaarrekening een accountant aan. Het
contract met de huidige accountant loopt dit jaar af. Er moet daarom opnieuw een accountant aangesteld worden.
Hiertoe wordt een aanbestedingsprocedure gevolgd op basis van een programma van eisen. Nu wordt gevraagd
aan de raad om het programma van eisen vast te stellen.

17 Wijziging verordening ex artikel 213 Gemeentewet

De accountantsdiensten worden aanbesteed voor een periode van twee jaar met een optie van nog twee jaar.
Daarom wordt artikel 2 van de Controleverordening gemeente Schagen aangepast.

18 De Kop Werkt Jaarprogramma 2018

Het college van B&W van de gemeente Schagen legt het jaarprogramma 2018 en de wijzigingen binnen de
Bestuursopdracht Havens in het kader van wensen en bedenkingen voor aan de gemeenteraad. De
voortgangsrapportages jaarprogramma 2017 worden ter kennisname voorgelegd. Tijdens de behandeling van de
stukken in de Regionale Raadscommissie Noordkop op 19 oktober 2017 zijn door de fracties van het CDA tegen
de wijzigingen binnen de Bestuursopdracht Havens wensen en bedenkingen ingediend. 

18 a Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VR NHN

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord stelt een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor. De
wijziging is nodig vanwege de aanpassing van de stemverhouding, een geschillenregeling en aanpassingen
vanwege wijzigingen van hogere wetgeving. De agendacommissie van de Regionale Raadscommissie Noordkop
(RRN) heeft op 22 november 2017 besloten het voorstel niet te agenderen voor de RNN vanwege het feit dat het
technische aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling betreft. 

Hamerstuk met stemverklaring

19 Verordeningen toeristen- en forensenbelasting 2018

JESS en de VVD leggen een stemverklaring af.

In de begroting 2018 gaan we er van uit dat de gemeente toeristen- en forensenbelasting heft. Om dit te kunnen
doen moeten de verordeningen toeristenbelasting 2018 en forensenbelasting 2018 worden vastgesteld.

Ter bespreking

20 Evaluatie mantelzorgbeleid

Bij het vaststellen van het mantelzorgbeleid in 2015 is opgenomen dat er in 2017 een evaluatie plaatsvindt. De
evaluatie geeft aan dat de gemeente Schagen gelegd naast de landelijke cijfers over mantelzorg zeker niet uit de
pas loopt. Het fundament is gelegd, maar er zijn verbeteringen mogelijk. Hierop wordt in de toekomst ingezet.

21 Kaders beeldende kunst



Als gemeente willen we dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het geluk van onze inwoners. Ook ons beleid
ten aanzien van kunst en cultuur kan hierin een belangrijke rol spelen. Talloze wetenschappelijke onderzoeken
tonen aan dat kunst in al haar verschijningsvormen een positief effect heeft op de gezondheid, de persoonlijke
ontwikkeling en het geluk van mensen. Kunst maken, maar ook naar kunst kijken, heeft aantoonbaar gunstige
effecten. Bovendien draagt kunst in de openbare ruimte bij aan de beeldkwaliteit en daarmee aan de mate waarin
mensen trots zijn op hun leefomgeving, één van de twaalf vastgestelde geluksfactoren die de basis vormen voor
onze begroting 2018 en al ons beleid. De gemeenteraad bepaalt de kaders voor de beeldende kunst. Deze zijn
omschreven in het document ‘Kaders beeldende kunst’, opgesteld naar aanleiding van adviezen van de Kunst- en
Cultuur Adviesraad Schagen/Werkgroep Beeldende Kunst. Hierin zijn de uitgangspunten uitgewerkt. Naast een
inhoudelijk kader, schetst het ook het financiële kader waarbinnen het beleid wordt uitgevoerd.

22 Belastingverordeningen 2018

Bespreekpunten zijn de OZB, afvalstoffenheffing en lijkbezorgingsrechten. Op de overige punten komt mogelijk de
VVD met een stemverklaring. De overige fracties zijn akkoord.

Het vaststellen van belastingverordeningen 2018.

23 Moties vreemd aan de orde van de dag

24 Sluiting
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