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1

Opening

2

Bepalen stemvolgorde

3

Inspreekrecht inwoners

Mevr. Monincx inzake zwemschool de waterdieren

Dhr. Noorman, mede namens dhr. D. de Vries en dhr. De Boer inzake reconstructie Schagerweg te
Schagerbrug

Dhr. Bakker (mede namens dhr. Van Tilburg inzake Sporthal Muggenburg

Mevr. A. Beenhakker inzake agendapunt Helmweg 10

Mevr. C. Hoogeboom inzake agendapunt RES

Dhr. A. Kleimeer inzake agendapunt RES

Dhr. J. Pronk spreekt in over agendapunt RES

Dhr. R. de Boer inzake agendapunt RES

Dhr. Kruijer namens dorpsraad Tuitjenhorn inzake agendapunt RES

Dhr. Boon inzake agendapunt RES

Mevr. M. Tessel inzake agendapunt RES

4

Vragenuur raadsleden

5

Mededelingen

6

Aangekondigde moties en amendementen

7

Vaststellen agenda

8

Besluitenlijst

a

9

10

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 11 en 18 mei 2021

Ingekomen post en vragen

a

Art. 43 vragen

b

Ingekomen post

benoeming nieuw steunfractielid

Hamerstukken

11

Coördinatiebesluit voor spoedzoekerswoningen

12

Strategie Klimaatadaptatie Noordkop

Samen met gemeentes Texel, Den Helder en Hollands Kroon en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
hebben we de krachten gebundeld om te komen tot een regionale aanpak om hevige neerslag, langdurige
droogte, extreme hitte en zeespiegelstijging het hoofd te kunnen (blijven) bieden. Het resultaat van de
samenwerking is de “Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026 ” [SKN] met daaraan gekoppeld een
(concept) uitvoeringsagenda. In de SKN zijn de ambities benoemd voor klimaatrobuustheid van de Noordkop in
2050. De SKN is bedoeld als uitgangspunt voor verdere uitwerking van de instrumenten voor omgevingsbeleid,
zoals
de omgevingsvisie, de programma’s, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning(en) binnen de afzonderlijke
gemeentes. Het doel is om de schadelijke gevolgen van een veranderend klimaat aan economie, gezondheid van
inwoners en de veiligheid in de regio zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Ook de kansen die het biedt
willen we benutten.

13

Bestemmingsplan Buiskoolstraat 29

Het ontwerpbestemmingsplan "Buiskoolstraat 29 Schagen" heeft ter inzage gelegen, gelijktijdig met
ontwerpvergunning met kenmerk O-20-0502. Dit is een plan welke het mogelijk maakt om 6 middeldure
huurappartementen te realiseren op de voormalige locatie van het Scagontheater aan de
Buiskoolstraat. Overeenkomstig artikel 3.30 lid 1 Wro heeft de raad in de vergadering van 12 mei 2020 een
coördinatiebesluit genomen hiervoor. Planologisch betekent dit dat de bestemmingsplanprocedure en
omgevingsvergunningprocedure gelijktijdig doorlopen worden. Er zijn geen zienswijzen ingediend op de
ontwerpen.
Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Ook wordt
voorgesteld om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat kostenverhaal anderszins is
geregeld.

14

Aanbesteding accountantsdiensten 2022, 2023 en 2024

Ter bespreking

15

Toeristenbelasting 2022

Op verzoek van de gemeenteraad is een tariefdifferentiatie voor de toeristenbelasting onderzocht. Hierbij is
gekeken
naar een lager tarief voor campings en een vrijstelling voor kinderen en arbeidsmigranten. Dit onderzoek is
uitgevoerd door Legitiem. Tevens zijn er meerdere digitale bijeenkomsten geweest met de stakeholders (OFS,
LTO en
HISWA-RECRON).
Het college stelt de gemeenteraad voor om de Verordening toeristenbelasting 2022 vast te stellen. De wijziging
betreft slechts een stijging van het tarief door inflatie van € 1,32 naar € 1,34.

16

Vaststelling bestemmingsplan Helmweg 10 te Groote Keeten

Vorig jaar heeft het ontwerp bestemmingsplan ‘Helmweg 10 te Groote Keeten’ ter inzage gelegen. Dit
bestemmingsplan voorziet in de bouw van een hotel met 60 kamers. Er zijn zienswijzen naar voren gebracht tegen
dit
plan. Deze zijn beantwoord in de ‘Nota beantwoording van zienswijzen, bestemmingsplan Helmweg 10 te Groote
Keeten’. De raad wordt voorgesteld om niet in te stemmen met de zienswijzen en het bestemmingsplan
ongewijzigd
vast te stellen.

17

Vaststelling grondexploitatie 'Warmenhuizen Remmerdel'

De grondexploitatie ‘Warmenhuizen Remmerdel’ heeft betrekking op het plangebied gelegen aan de
Dergmeerweg – Remmerdel te Warmenhuizen en in specifiek het bestemmingsplan Remmerdel d.d. 17-12-2020.
De
grondexploitatie ziet toe op de ontwikkeling van minimaal 148 en maximaal 150 woningen, waarvan 40% sociale
huur en goedkope koop. De gemeente maakt na vaststelling van de grondexploitatie zelf de gronden bouwrijp,
geeft de gronden uit en richt de openbare ruimte in.

18

Regionale Energie Strategie 1.0 NHN

Noord-Holland Noord ziet mogelijkheden om meer duurzame energie op te wekken. De regio zet in op een ambitie
van 1,5 TWh voor 2030. Dit komt bij de 2,1 TWh die nu al wordt opgewekt. In een uitgebreid proces is door
gemeenten, provincie, waterschap, netbeheerder, andere belanghebbenden en inwoners gekozen voor
zonnepanelen op daken, geluidschermen en parkeerterreinen. Daarnaast zijn plekken aangewezen voor verder
onderzoek naar kansen voor grootschalige zon en in mindere mate voor grootschalige wind op en bij
bedrijventerreinen en langs wegen. Ook ziet de regio kansen om in het IJsselmeer natuurontwikkeling te
combineren
met zonne-atollen. Belangrijke uitgangspunt bij de realisatie is het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom
per
project.
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19

Moties vreemd aan de orde van de dag

20

Sluiting

