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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 26 juni, 3 juli en 4 september 2018

b Toezeggingenlijst raadsvergadering gemeente Schagen

9 Ingekomen post en vragen

a Ingekomen post

b Artikel 43 vragen

Hamerstukken 

10 Benoeming raadsadviseur



Door het vertrek van een raadsadviseur is in december 2014 een vacature ontstaan. In goed overleg
met de Werkgeverscommissie is deze vacature niet opengesteld, maar gekozen voor een traject
waarbinnen een medewerker van de griffie de gelegenheid heeft gekregen door te groeien van
junior raadsadviseur naar raadsadviseur. De Werkgeverscommissie en de griffier zijn unaniem van
mening dat zij aan de eisen gesteld aan raadsadviseur voldoet en stellen voor mevrouw M.C.P.
Teijema - Merts te benoemen.

10a Benoeming nieuw steunfractielid VVD

11 Vaststellen fractievergoedingen 2017

De raadsfracties ontvangen jaarlijks een vergoeding voor fractieondersteuning. De fracties leggen
jaarlijks verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van een boekjaar. Het vaststellen van de
fractievergoeding is een bevoegdheid van de raad.

12 Actualisatie nota grond exploitatie

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

13 Nota bodembeheer

Hergebruik van grond en baggerspecie is geregeld in het Besluit bodemkwaliteit en in de Regeling
bodemkwaliteit. Het Besluit kent een landelijk beleidskader en geeft de mogelijkheid aan gemeenten
om lokaal gebiedsgericht beleid voor grondverzet vast te stellen. Dit gebiedsgerichte beleid is voor de
gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen neergelegd in bijgevoegde Nota Bodembeheer.
Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk hergebruik van grond en baggerspecie, zodat minder
materiaal hoeft te worden gestort en minder primaire grondstoffen nodig zijn.

14 Vaststelling bestemmingsplan Slikvenpolder

De eigenaar van gronden in de Slikvenpolder wil een aanpassing van de kavelindeling in verband
met een efficiëntere exploitatie van zijn melkveebedrijf. Hiervoor moet hij de lopen van een aantal
sloten veranderen. Om dit voor elkaar te krijgen, is een bestemmingsplanwijziging nodig.
Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Ter bespreking 

15 Wensen en bedenkingen Molenweg 1

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken
bij het voornemen van openbare verkoop van de woonboerderij aan de Molenweg 1 te Schagen
met de vigerende bestemming ´wonen´. De naastgelegen weide maakt geen deel uit van de
verkoop, deze blijft in eigendom van gemeente Schagen en behoudt zijn functie.



16 Wensen en bedenkingen snippergroen

Burgemeester en wethouders hebben zich voorgenomen spelregels voor verkoop en verhuur van
snippergroen vast te stellen. De gemeenteraad wordt gevraagd zich over dit voornemen uit te
spreken.

17 Koop locatie Stationsweg

In het centrum van Schagen is blijvend aandacht nodig voor de parkeermogelijkheden voor de auto
direct aan de hoofd(winkel)assen. De kans doet zich nu voor om de locatie Stationsweg in eigendom
te krijgen en hier 20 extra parkeerplaatsen te realiseren. De ontwikkelaar en de gemeente zijn
overeengekomen de locatie Buiskoolstraat te verkopen en de locatie Stationsweg te kopen. De te
kopen locatie Stationsweg wordt betaald met de hogere opbrengsten van de te verkopen locatie
Buiskoolstraat.

18 Moties vreemd aan de orde van de dag

19 Sluiting
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