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Afscheid raadslid S. Elavarasan

9 Ingekomen post en artikel 41 vragen

1 Opening

2 Bepalen stemvolgorde

3 Inspreekrecht inwoners

4 Vragenuur raadsleden

5 Mededelingen

6 Aangekondigde moties en amendementen

7 Vaststellen agenda

8 Besluitenlijst en toezeggingenlijst

a Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 27 juni en 4 juli 2017

b Toezeggingenlijst raadsvergadering gemeente Schagen

a Ingekomen post

b Artikel 41 vragen

Hamerstukken

10 Vaststellen bestemmingsplan "Burgerbrug - Grote Sloot 121"



Het perceel Grote Sloot 121 in Burgerbrug is een voormalig agrarisch perceel. De bestaande bebouwing en
verharding voldoen niet meer aan deze tijd. Met de Ruimte voor Ruimte-regeling wordt beoogd het perceel op te
knappen. Het verzoek omvat het verwijderen van bebouwing en verharding. Ter compensatie mag hiervoor 1 extra
woning terugkomen. Het bestemmingsplan moet hiervoor aangepast worden. Tijdens de ontwerpfase is 1
zienswijze ingediend.

11 Vaststellen bestemmingsplan Belkmerweg 65 in Sint Maartensvlotbrug

Op de Belkmerweg 65 in Sint Maartensvlotbrug bevindt zich Tulpenland, een museum/themapark in het teken van
de bollenteelt. De initiatiefnemer wil het huidige multifunctionele centrum uitbreiden. Hiervoor is een nieuw
bestemmingsplan nodig.

12 Vaststellen bestemmingsplan Belkmerweg 67 in Sint Maartensvlotbrug

Op de Belkmerweg 67 in Sint Maartensvlotbrug wil een initiatiefnemer in het kader van verbreding van zijn
agrarische activiteiten een kleinschalig en exclusief kampeerterrein (minicamping) op eigen perceel, aansluitend
aan het erf realiseren. De beoogde minicamping is gericht op hoogwaardige recreatieve verblijfsvoorzieningen
waarbij onder meer thema's als de bloembollenteelt en duurzaamheid als educatieve en recreatieve elementen
worden ingebracht. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig.

13 Vaststelling bestemmingsplan 'Herbestemming woningbouwlocaties, 2e tranche'

Als sluitstuk van de ‘Aanpak realiseren woningbouwopgave’ zullen bestaande niet gerealiseerde
woningbouwlocaties worden ‘wegbestemd’ zodat er ruimte gaat komen voor kansrijke woningbouwplannen. Voor
drie locaties: Parallelweg, Havenstraat 10 en 29 te Schagen is het bestemmingsplan ‘Herbestemming
woningbouwlocaties, 2e tranche’ opgesteld waarin de bouwrechten voor woningbouw worden wegbestemd. Er
zijn geen zienswijzen ingediend en het bestemmingsplan kan nu worden vastgesteld.

14 Voorbereidingsbesluit perceel Abbestederweg 6 Callantsoog

Er moet op het perceel Abbestederweg 6 in Callantsoog een andere bestemming komen. Totdat er een nieuwe
bestemming is kan er straks weer een vergunning worden aangevraagd voor woningen op basis van de huidige
bestemming. Dit is niet gewenst. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om een
voorbereidingsbesluit te nemen. Met een voorbereidingsbesluit wordt de situatie "bevroren". Zo kan er een nieuwe
bestemming komen zonder dat er in de tussentijd een vergunning voor woningen zou moeten worden verleend.

15 Voorbereidingsbesluit perceel Wengeweg 2-2a in Warmenhuizen

In 2006 is voor het perceel Wengeweg 2-2a in Warmenhuizen een vergunning verleend voor de bouw van een co-
mestvergister. Deze is bij de herziening van het bestemmingsplan ten onrechte niet bestemd. De eigenaar
verzoekt nu om alsnog de co-mestervergister op te nemen in het bestemmingsplan. Voor het perceel zal een apart
bestemmingsplan worden voorbereid. Ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen is een
voorbereidingsbesluit nodig.

16 Aanpassing statuten Regius College



De statuten van het verzelfstandigd openbaar voortgezet onderwijs worden door de gemeenteraad vastgesteld. In
dit raadsvoorstel wordt voorgesteld de bijgaande statutenwijziging vast te stellen. De wijziging verduidelijkt de
tekst rond de voordracht en benoemingsprocedure van de raad van toezichtleden.

17 Beschikbaar stellen krediet renovatie Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt Dirkshorn

Om aanspraak te maken op een provinciale subsidie ter waarde van € 225.000,- wordt de Raad voorgesteld een
krediet beschikbaar te stellen ad. € 2.100.000,- voor de reconstructie van de Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt te
Dirkshorn.

18 Voortgangsrapportage grondexploitaties 2017-2018

Met deze voortgangsrapportage actualiseren wij onze grondexploitaties en geven wij inzicht in de (financiële)
voortgang van onze projecten en daarmee samenhangende (gezamenlijke) grondexploitaties.

19 Afrekening fractievergoedingen 2016

20 Verlenging waarneming mevrouw V.C. van Vuuren

Bespreekpunten

21 Ambitieplan Verkeer in Schagen

Met dit ambitieplan Verkeer in Schagen leggen wij alle functies van alle wegen in onze gemeente vast
(categoriseringsplan). En geven wij aan wat onze ambities tot en met 2026 zijn.

  Tweede termijn  
22 Vaststellen bestemmingplan B-Four Agro aan de Heemtweg 5 te Warmenhuizen

B-Four Agro is een agrarisch bedrijf dat zich verder wil ontwikkelen tot een innovatief en high-tech
agrarisch (gelieerd) bedrijf. Het bedrijf wil gewassen telen op water in kassen en cellen. Ook is een
tweede bedrijfswoning noodzakelijk. Hiervoor is een bestemmingsplan opgesteld. Ook is hiervoor een
anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer.

  Tweede termijn  
23 Inzet overschot sociaal domein 2016 en extra middelen sociaal domein meicirculaire 2017

Bij behandeling van de tweede tussenrapportage 2016 was duidelijk dat het jaar werd afgesloten met een
overschot binnen het Sociaal Domein. De raad heeft het college gevraagd te komen met een voorstel hoe het
overschot in te zetten. Het voorstel is tot stand gekomen in overleg met de raadsfracties, kern- en ketenpartners
die betrokken zijn bij de uitvoering. Dekking voor initiatieven uit het voorstel worden gefinancierd uit het overschot
Sociaal Domein en de extra middelen uit de meicirculaire.



  Tweede termijn  
  Schorsing  

a Hamerstukken na vaststelling agendapunt 23

24 Eigen bijdrage Wmo - dagbesteding en begeleiding

Inwoners betalen voor de maatwerkvoorzieningen begeleiding en dagbesteding (Wmo) een eigen bijdrage. De
eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt geheven door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het blijkt
dat de eigen bijdrage een drempel kan zijn om gebruik te maken van deze voorzieningen. Voorgesteld wordt de
eigen bijdrage voor deze voorzieningen af te schaffen.

25 Ouderenpakket en Kindpakket

Voorgesteld wordt om naast kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen, ook kinderen van 0 tot
4 jaar uit gezinnen met een laag inkomen en gepensioneerden met een laag inkomen in de gelegenheid te stellen
via de webwinkel deel te nemen aan sport-, kunst-, culturele en educatieve activiteiten.

26 Kadernotitie Museumbeleid

Met de Kadernotitie museumbeleid 2017 zet de gemeente de ambitie en koers uit voor de musea in de gemeente
Schagen. Doelstelling hierbij is: het ontwikkelen, behouden en uitdragen van het cultureel erfgoed van de
gemeente, zodat meer inwoners en bezoekers zowel actief als passief daaraan kunnen deelnemen. Hierna maakt
het college afspraken over de invulling met de musea en legt dit vast in een uitvoeringsprogramma.

Ter bespreking

27 Moties vreemd aan de orde van de dag.

28 Sluiting
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