Gemeenteraad
Agenda
Datum
Aanvang

09-02-2021
19:30

1

Opening

2

Bepalen stemvolgorde

3

Inspreekrecht inwoners

Sanne over fietspad Sint Maartensbrug

Mevr. D. Goldbach inzake de Zienswijze ingestuurd door de aanwonenden van de Koorndijk in
Tuitjenhorn.

Dhr. S. Kruijer, voorzitter Dorpsraad Tuitjenhorn, inzake de zienswijze ingestuurd door
aanwonenden van de Koorndijk in Tuitjenhorn

Dhr. Groot inzake agendapunt 20 Bp Buitenvaert

Mevr. E. van de Giesen-Ruiter inzake agendapunt 22 begraafplaatsen

Mevr. Schoen inzake agendapunt 22 begraafplaatsen

Mevr. Jong inzake verkoop Oldskoel

4

Vragenuur raadsleden

5

Mededelingen

6

Aangekondigde moties en amendementen

7

Vaststellen agenda

8

Besluitenlijst

a

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 15 en 17 december 2020

9

Ingekomen post en vragen

a

Ingekomen post

b

Artikel 43 vragen

Hamerstukken

11

Bestemmingsplan 'Harmenkaag 10 te Schagen'

Het ontwerpbestemmingsplan “Harmenkaag 10 te Schagen” heeft ter inzage gelegen. Dit
bestemmingsplan maakt het mogelijk om ter plaatse van Harmenkaag 10 te Schagen een bedrijf met
bedrijfswoning te realiseren. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 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.

12

Vaststellen bestemmingsplan Groenedijk naast 1, Sint Maarten

Er is een verzoek ingediend tot wijziging van het vigerende bestemmingsplan en daarmee het
toevoegen van een bouwvlak. Hiermee wordt het mogelijk een woning te bouwen binnen de
bestaande bestemming ‘Wonen-3’ op het perceel Groenedijk naast 1 in Sint Maarten.

13

Kadernota begroting 2022 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

14

Kadernota begroting 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

15

Kadernota begroting 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

16

Kadernota begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid

17

Kadernota begroting 2022 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

18

1e begrotingswijziging Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden 2021

Ter bespreking

19

Rekenkameronderzoek naar de woningbouw in Schagen

20

Vaststelling bestemmingsplan Buitenvaert

In 2009 hebben de vm. Gemeente Zijpe en USP Vastgoed afspraken gemaakt over de ontwikkeling
van de woningbouwlocatie ‘Buitenvaert’ in Schagerbrug. Helaas is het op 19 februari 2019 door de
raad vastgestelde bestemmingsplan op 25 maart 2020 vernietigd door de Raad van State. De reden
van de vernietiging was dat het bestemmingsplan was vastgesteld in strijd met provinciale
regelgeving. Op 17 november 2020 is echter nieuwe provinciale regelgeving in werking getreden. De
strijdigheid die het bestemmingsplan had met de provinciale regelgeving is hiermee opgeheven.
Het bestemmingsplan is na de vaststelling door de raad inhoudelijk niet gewijzigd. Alleen de toelichting
is aangepast aan de veranderde regelgeving van de provincie en andere gewijzigde beleidsstukken.
Voorliggend bestemmingsplan 'Buitenvaert' voorziet in de realisatie van 40 woningen.

21

Voorbereidingskrediet reconstructie Zuiderweg e.o.

De Raad wordt gevraagd een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen opdat voortvarend en
tijdig planvorming kan plaatsvinden om de Zuiderweg inclusief aangrenzend openbaar gebied te
reconstrueren.

22

Begraaftarieven en toekomst gemeentelijke begraafplaatsen

Het aantal begrafenissen op de tien gemeentelijke begraafplaatsen neemt sterk af en daarmee
de kostendekkendheid van de begraaftarieven. Het college wil de begraaftarieven betaalbaar houden.
De raad wordt voorgesteld om begraafplaatsen als gedenkpark te beschouwen en het onderhoud van de
begraafplaatsen voortaan niet meer uit de begraaftarieven te bekostigen, maar uit de begroting. Daarnaast wil het
college nieuwe mogelijkheden voor begraven en asbestemmingen realiseren.
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23

Moties vreemd aan de orde van de dag

24

Sluiting

