
Oordeelsvormende vergadering
Agenda

Datum 26-11-2019
Aanvang 19:30
Locatie Laan 19
Griffier L. Hooghiemstra
Voorzitter J. van de Beek

1 Opening

2 Mededelingen

3 Insprekers

4 Vaststellen van de agenda

Stukken die rechtstreeks naar de raad kunnen

5 Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Schagen 2019

De Cliëntenraad Participatiewet Schagen heeft tot doel de belangenbehartiging van bewoners die

op grond van de Participatiewet een uitkering van de gemeente ontvangen. Zij doet dit door

gevraagd en ongevraagd advies te geven over gemeentelijk beleid inzake de Participatiewet. In de

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet is vastgelegd op welke wijze de Cliëntenraad,

gefaciliteerd door de gemeente, deze taak uitvoert. De verordening van 2015 is op een aantal

punten aangepast.

 

6 Vaststelling bestemmingsplan Halerweg 11 te Schagen

De gemeenteraad van Schagen heeft besloten in te stemmen het bestemmingsplan "Halerweg 11,

Schagen" en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan en deze vast te stellen. Dit bestemmingsplan is de

planologische regeling voor de realisatie van één extra woning op het perceel aan de Halerweg 11 in

Schagen.

 

7 Vaststelling bestemmingsplan Vloedlijn 15 Callantsoog



Ter advisering

8 Rekenkameronderzoek over de verkoop van Tafelzilver van gemeente Schagen (agendapunt schuift door naar de
oordeelsvormende vergadering van 21 januari 2020)

De Rekenkamercommissie Schagen heeft een onderzoek uitgevoerd naar de verkoop van

snippergroen en van gebouwen en gronden in het bezit van de gemeente, ook wel genoemd de

verkoop van tafelzilver.

 

9 Rekenkameronderzoek naar Toezicht en Handhaving (agendapunt schuift door naar de oordeelsvormende
vergadering van 21 januari 2020)

De Rekenkamercommissie Schagen heeft onderzoek gedaan naar het toezicht- en

handhavingsbeleid van de gemeente. De aanleiding voor het onderzoek is dat raadsleden en

inwoners van Schagen, tijdens een inventarisatie van onderzoeksonderwerpen, de voorkeur gaven

aan een onderzoek naar dit onderwerp. Toezicht en handhaving is immers een gemeentelijke taak en

de impact van handhaving voor inwoners en bedrijven kan groot zijn.

 

10 Vaststellen plan van aanpak evaluatie Accommodatiebeleid

Deze projectopdracht laat zien welke vragen er in de evaluatie accommodatiebeleid worden

beantwoord en op welke wijze ze beantwoord worden. De SARS heeft naar aanleiding hiervan

verzocht om de bijdrage van de clubs aan het solidariteitsfonds, vooruitlopend op het onderzoek,

vast te stellen op het actuele ledental en een bijdrage per lid van € 30,10. Dit wijkt af van de

afgesproken systematiek. De raad wordt gevraagd met dit voorstel in te stemmen.

 

11 Uitbreiding groen Tuitjenhorn



Bewoners in Tuitjenhorn verenigd in de vereniging Roockershuyspark zijn al jaren succesvol in het

beheer van het Roockershuyspark. De afgelopen jaren is door de vereniging gewerkt aan plannen

voor een tweede park, die nu ter besluit wordt aangeboden. Dit raadsvoorstel begeleidt het verzoek

van de bewoners. Het plan bevat 700 bomen, bloeiende borders en grasland. Het wordt geheel door

inwoners ontwikkeld en onderhouden. Er wordt een ruimteclaim gedaan en financiering gevraagd.

 

Ter bespreking

12 Besluitenlijst en toezeggingenlijst

a Besluitenlijst d.d. 15 oktober 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 19.051528 Fietsersbond reconstructie van de Zeeweg in Sint Maartenszee, op verzoek fractie
Wens4U

15 Rondvraag

16 Sluiting
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