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Raadsvergadering van 28 mei 2013 

AMENDEMENT 
 
Aan de Raad 
 
Agendapunt: 11.  
Onderwerp: Zienswijze verkoop gemeentehuis Zijpe. 
 
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 
 
Overwegende dat het college van B&W om een zienswijze heeft gevraagd, op de keuzes op 
voorgenomen verkoop van het voormalig gemeentehuis van Zijpe, 
 
Overwegende de toezegging, de raad om haar zienswijze te vragen,gebaseerd op grond van art.169 
lid 4 van de Gemeentewet.  
Dat het geven van een zienswijze op generlei wijze inhoudt dat ook aan verdere planologische 
ontwikkelingen medewerking gegeven gaat worden, 
 
Overwegende dat de bevoegdheid voor het besluit van privaatrechtelijke handelingen van de 
gemeenten op grond van Art. 160 lid 1. Onder e van de Gemeentewet aan het college toekomt, 
 
Overwegende dat de raad reeds gehouden is de wet in acht te nemen, 
 
Ondergetekende stellen de volgende wijziging voor: 
 
Punt 1. Te wijzigen in; Uw zienswijze geven op [A] migrantenhuisvesting of verkoop tbv een 
supermarkt, ook andere opties, waaronder verplaatsen van de ISD niet is uitgesloten. [B] de komst 
van eventuele detailhandel moet passen bij de kleinschaligheid van Schagerbrug.   
Punt 2. Een knip te maken; en hiermee de verkoop van de gemeentewerf, of een deel hiervan, aan 
de bewoners van Hollands Hoen mogelijk te maken. 
Punt 3. Wordt geschrapt. De nummering wordt hierop aangepast. 
Punt 4. Aanpassen naar; Netto opbrengst vanuit eventuele verkoop ten gunste brengen van de 
algemene reserve. 
Punt 5. Toevoegen;  Het college opdracht geven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden, 
belemmeringen en effecten van de verkoop van het voormalige gemeentehuis van Zijpe, en daarbij 
ook te onderzoeken of verplaatsing van gemeentelijke diensten (als bijvoorbeeld de ISD) tot de 
mogelijkheden behoort; 
 
 
 
Toelichting: 
Gezien het belang wat wij hechten aan draagvlak onder de inwoners van Schagerbrug dienen alle 
opties zorgvuldig onderzocht en gewogen te worden.  
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