Oordeelsvormende vergadering
Agenda
Datum
Aanvang
Locatie
Griffier
Voorzitter
14

16-10-2018
19:30
Laan 19
L. Hooghiemstra
De heer S.M. Lensink

Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties (2)

Ter bespreking

3

Insprekers (2)

1

Opening

De vergadering duurt tot uiterlijk 22.30 uur. Agendapunten welke nog niet behandeld zijn schuiven door naar
woensdag 17 oktober.

2

Mededelingen

3

Insprekers

4

Vaststellen van de agenda

Stukken die rechtstreeks naar de raad kunnen

5

Vaststelling Bestemmingsplan Korfwaterweg 13a in Petten

Staatsbosbeheer wil het perceel Korfwaterweg 13a in Petten als woning in gebruik (laten) nemen. Het perceel
heeft conform het geldende bestemmingsplan 'Petten, 't Zand, Callantsoog, Groote Keeten' de bestemmingen
Bedrijf en Natuur. Binnen de bestemmingen Bedrijf en Natuur is het niet toegestaan te wonen.

6

Vaststelling Bestemmingsplan 't Zand - Noord, fase 1

De ontwikkelaar van de nieuwbouwwijk 't Zand Noord heeft voor fase 1 een ontwerpbestemmingsplan ingediend
bij de gemeente. De gemeenteraad van Schagen heeft besloten om in te stemmen met het Stedenbouwkundig- en
Beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan, en deze vast te stellen.

7

Vaststellen bestemmingsplan De Akker 28B te Oudesluis

Voor het perceel De Akker 28B te Oudesluis is gevraagd de bestemming te wijzigen zodat daar 1 woning kan
worden gerealiseerd. Volgens het geldende bestemmingsplan heeft de locatie een agrarische bestemming zonder
bouwmogelijkheden. Het bouwen van de woning zorgt voor een organische afronding van het bebouwingslint ter
plaatse.

8

Vaststellen archiefverordening Schagen 2018

De zorgplicht (bestuurlijke verantwoordelijkheid) voor het archiefbeheer ligt bij het college van burgemeester en
wethouders. De raad legt in de Archiefverordening de kaders vast hoe het college deze zorgplicht dient uit te
voeren. Het VNG-model van de Archiefverordening is herzien. Belangrijk uitgangspunt was dat hogere wetgeving
niet in lagere wordt herhaald. Dit heeft geleid tot een zwaar gedereguleerde en ingekorte verordening. Het
voorliggende concept is afgestemd op de GR RHCA1 .

Ter advisering

9

Invoeren Starterslening

De Starterslening wordt ingevoerd. Hiervoor worden de gelden ingezet die bij het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (SVn) zijn terugbetaald aan aflossing en rente uit eerder verstrekte leningen van
inwoners uit Schagen.

10

Tweede termijn
Invoeren Duurzaamheidslening

De Duurzaamheidslening wordt ingevoerd. Hiervoor worden de gelden ingezet die bij het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) zijn terugbetaald aan aflossing en rente uit eerder verstrekte
leningen van inwoners uit Schagen.

11

Tweede termijn
Integraal Veiligheidsplan

Tenminste eens per vier jaar stellen de burgemeesters en hoofdofficier van justitie het beleidsplan voor
de eenheid vast. Voorafgaand aan het vaststellen van het beleidsplan, hoort de burgemeester de
gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. In dit IMV zijn vier prioriteiten opgenomen. Dit met als
doel een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de inwoners van de gemeenten in de eenheid
Noord-Holland.

Tweede termijn
Ter bespreking

12

Besluitenlijst en toezeggingenlijst

a

Besluitenlijst d.d. 4 september 2018

Reageren op de besluitenlijst dient schriftelijk via de griffie te gebeuren. De schriftelijk ingediende
wijzigingen worden gemeld door de voorzitter.

b

13

14

Toezeggingenlijst

Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht

a

Mededelingen portefeuillehouders

b

Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen

Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties

a

18 09 11 Gehandicaptenplatform Schagen iz grasbetontegels

Geagendeerd op verzoek van de Seniorenpartij.

b

18 09 14 Nieuwsbrief VN-verdrag Handicap

Geagendeerd op verzoek van Duurzaam Schagen.

c
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15

Rondvraag

16

Sluiting

Raadsinformatiememo 61 aanpassing strandopgang Petten

