
Oordeelsvormende vergadering
Agenda

Datum 21-01-2020
Aanvang 19:30
Locatie Laan 19
Griffier G.E.P. Meijer
Voorzitter F. Teerink

Ter advisering

1 Opening

2 Mededelingen

3 Insprekers

4 Vaststellen van de agenda

Stukken die rechtstreeks naar de raad kunnen

5 Wmo-verordening 2020

In de begrotingsraad van 5 november is besloten de eigen bijdrage weer in te voeren voor

dagbesteding en begeleiding. Tevens wordt het abonnementstarief ingevoerd per 1 januari 2020. Dit

is in de Verordening Wmo 2020 vastgelegd.

 

6 Vaststellen bestemmingsplan Delftweg 20 Tuitjenhorn

Voor het perceel Delftweg 20 Tuitjenhorn is een bestemmingsplan opgesteld. Het plan heeft tot doel

om op het perceel de bedrijfswoning te wijzigen naar een burgerwoning. De bestaande woning ligt

binnen het dierenpark van Blanckendaell park. Binnen de bestemming van het dierenpark ligt een

geluid- en een geurcirkel die afgestemd is op de directe woonbebouwing aan de Delftweg

(overzijde). De bedrijfswoning is hierin niet meegenomen, maar door deze wijziging zullen de strengere

randvoorwaarden rondom het park ook van toepassing zijn voor de bestaande woning.

 



7 Vaststellen bestemmingsplan Waarlandsweg 3a

Ten behoeve van ontwikkelingen op het perceel Waarlandsweg 3a Waarland is een

bestemmingsplan opgesteld. Het plan heeft tot doel om op het perceel bedrijfsruimte uit te breiden,

parkeerruimte aan de achterzijde aan te leggen en een nieuwe ontsluiting vanaf de Karspelweg te

realiseren. De bedrijfsbestemming aan de zuidzijde wordt verkleind en het perceel wordt

landschappelijk ingepast.

 

Ter advisering

8 Rekenkameronderzoek over de verkoop van Tafelzilver van gemeente Schagen

De Rekenkamercommissie Schagen heeft een onderzoek uitgevoerd naar de verkoop van

snippergroen en van gebouwen en gronden in het bezit van de gemeente, ook wel genoemd de

verkoop van tafelzilver.

 

9 Rekenkameronderzoek naar Toezicht en Handhaving

De Rekenkamercommissie Schagen heeft onderzoek gedaan naar het toezicht- en

handhavingsbeleid van de gemeente. De aanleiding voor het onderzoek is dat raadsleden en inwoners van
Schagen, tijdens een inventarisatie van onderzoeksonderwerpen, de voorkeur gaven

aan een onderzoek naar dit onderwerp. Toezicht en handhaving is immers een gemeentelijke taak en de impact
van handhaving voor inwoners en bedrijven kan groot zijn.

 

10 Decentralisatie-uitkering Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten verantwoordelijk worden voor extra taken, waaronder het
Energieloket, de Transitievisie Warmte en de Wijkaanpak. Hiervoor is vanuit het Rijk in december 2019 een extra
decentralisatie-uitkering van € 250.725,- ontvangen. Voorgesteld wordt dit geld over te hevelen naar het
investeringsbudget Milieu en Duurzaamheid zodat het besteed kan worden aan het duurzaamheidsprogramma
2020-2050, dat in maart aan de raad wordt aangeboden.

11 Plaatsen kunst op rotondes en overzicht kunst openbare ruimte



Er zijn een aantal wensen voor het plaatsen van kunst in de openbare ruimte. Een van de wensen is het realiseren
van kunst op rotondes (gemeentelijk eigendom). Tevens wordt er inzicht gegeven over de stand van zaken met
betrekking tot kunst in de openbare ruimte.

12 Aanpassing Algemene plaatselijke verordening Schagen 2016 (APV)

De raad besluit de Algemene plaatselijke verordening Schagen 2016 (APV) op een aantal punten te wijzigen.

13 Subsidieplafond starters- en duurzaamheidslening

Het subsidieplafond voor startersleningen is (bijna) bereikt. Er is nog steeds veel vraag naar
startersleningen, omdat starters moeite hebben met het vinden van betaalbare woonruimte. Het
gereserveerde bedrag voor blijversleningen kan worden ingezet om de mogelijkheid van
startersleningen op korte termijn te behouden.

Ter bespreking

Agendapunten 14, 15 en 17 worden behandeld tijdens de Oordeelsvormende vergadering van 22
januari 2020.

14 Besluitenlijst en toezeggingenlijst

a Besluitenlijst d.d. 26 en 27 november 2019

b Toezeggingenlijst

15 Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht

a Mededelingen portefeuillehouders

b Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen

16 Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties

a Parkeeroverlast Berkenweg

Geagendeerd op verzoek van de VVD.

17 Rondvraag



18 Sluiting
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