
Oordeelsvormende vergadering
Agenda

Datum 15-10-2019
Aanvang 19:30
Locatie Laan 19
Griffier Mw. M. Teijema
Voorzitter dhr. H. Kröger

1 Opening

2 Mededelingen

3 Insprekers

4 Vaststellen van de agenda

Stukken die rechtstreeks naar de raad kunnen

5 Vaststellen bestemmingsplan Rijperweg 58A te Sint Maarten

In het kader van de regeling "Ruimte voor ruimte" zullen op perceel Rijperweg 58A te Sint Maarten
agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt om plaats te maken voor 1 nieuwe woning. In verband
hiermee is gevraagd de bestemming te wijzigen van Agrarisch naar Wonen.

6 Vaststellen bestemmingsplan voor Westfriesedijk 48, Warmenhuizen

De aanvrager heeft verzocht om de bestemming van zijn perceel te wijzigen van 'wonen' naar
'agrarisch'. Bij de vorige bestemmingsplanherziening is dit perceel per ongeluk bestemd als 'wonen', terwijl het
perceel agrarisch gebruikt wordt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Gedurende
deze periode zijn er
geen zienswijzen ingediend.

Ter advisering

7 Bestuursopdracht 'De 3-decentralisaties, Vijf jaar later: evaluatie en herijking en Integrale Verordening

In opdracht van uw raad worden de 3 decentralisaties Sociaal Domein (Jeugdwet, Wet
maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet) de komende periode geëvalueerd en herijkt. Parallel daaraan
wordt de Integrale Verordening geïmplementeerd.

8 Instellen Bedrijven Investeringszone (BIZ) binnenstad Schagen



In 2019 is het plan Marketing Schagen Marktstad van start gegaan. Wij hebben daarvoor voor 2019 een
bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld. Om de financiële continuïteit te waarborgen heeft de BIZ
vereniging Schagen Binnenstad een voorstel tot een Bedrijven Investerings Zone ingediend en een
proefstemming gehouden. De uitslag van de proefstemming geeft aanleiding om vervolgstappen te
zetten om te kunnen beoordelen of de BIZ daadwerkelijk kan worden ingevoerd.

 

 

9 Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark ECN

Op het perceel achter de Belkmerweg 67, ter hoogte van het ECN part of TNO terrein wil de initiatiefnemer in
samenwerking met ECN part of TNO, een grondgebonden zonne-installatie (een zonnepark) realiseren. Op 0,5
hectare zal geëxperimenteerd worden met verschillende opstellingen, op de overige 2,9 hectare veranderd de
opstelling van de zonnepanelen niet. De gemeenteraad van Schagen wordt gevraagd een ontwerp verklaring van
geen bedenkingen af te gegeven zodat uiteindelijk vergunning verleend kan worden.

 

Ter bespreking

10 Bespreeknotitie Speelautomatenhallen

Toezegging raadsvergadering 27 juni.

11 Woonvisie

Woonvisie CDA en JESS, ingebracht door Bram Broersen (CDA) en Simco Kruijer (JESS).

Motie D66 fonds sociale woningbouw

12 Besluitenlijst en toezeggingenlijst

a Besluitenlijst d.d. 3 en 4 september 2019

b Toezeggingenlijst

13 Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht

a Mededelingen portefeuillehouders

b Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen



14 Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties

a Raadsinformatiememo Groene idylles (op verzoek van VVD)

De wethouder heeft op 13 november 2018 naar aanleiding de motie “Omvormen braakliggende
terreinen naar groene idylles” aangegeven hierop terug te komen. Hierop is de motie ingetrokken.
De VVD wil graag weten wat de verdere acties van de wethouder zijn geweest”.

b Raadsinformatiememo Projectopdracht Menisweg (op verzoek van CDA)

Het CDA wil de wenselijkheid van dit project bespreken.

15 Rondvraag

16 Sluiting
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