
Gemeenteraad
Agenda

Datum 15-09-2020
Aanvang 19:30
Locatie Raadzaal gemeentehuis te Schagen

Wilt u de vergadering bijwonen? Dit is vanwege de coronamaatregelen in beperkte mate mogelijk. U kunt zich hiervoor
aanmelden bij de griffie t/m 14 september via griffie@schagen.nl

Uiteraard kunt u de vergadering altijd volgen via de live-stream.

1 Opening

2 Bepalen stemvolgorde

3 Inspreekrecht inwoners

mevr. M. van Dongen inzake Ouderenvervoer

mevr. Bak inzake ontwikkelingen en maatregelen Corona

Mevr. C. Verbeek, VN Ambassadeur inzake aanpassen gemeentelijke website voor mensen met
minder zicht

Dhr. Pels inzake nieuwbouw Sint Maartenszee

4 Vragenuur raadsleden

5 Mededelingen

6 Vaststellen agenda

7 Ingediende moties en amendementen

8 Besluitenlijst d.d. 30 juni 2020

9 Ingekomen post en vragen

a Ingekomen post

mailto:griffie@schagen.nl


b Artikel 43 vragen

10 Benoeming nieuw steunfractielid

De fractie van JESS draagt de heer M. Streefkerk voor als nieuw steunfractielid. De heer P.J. Don stopt
als steunfractielid van JESS. Voorts hebben de steunfractieleden J. Bart (fractie Duurzaam Schagen)
en W.J. Steijvers van Orselen (fractie GroenLinks) laten weten hun steunfractielidmaatschap te willen
beëindigen.

Hamerstukken 

11 Coördinatiebesluit Gedempte Gracht 54, Schagen

12 Coördinatiebesluit Achterweg 17, Callantsoog

Door toepassing van de coördinatieregeling in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan de
voorbereiding voor de verschillende procedures voor het realiseren van 1 woning op perceel Achterweg 17 in
Callantsoog (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) worden
gecoördineerd waardoor versnelling van besluitvorming kan plaatsvinden. Het toepassen van deze regeling vraagt
een raadsbesluit.

13 Meerjarenprognose Grondexploitaties 2020

Via de Meerjarenprognose Grondexploitaties actualiseren wij jaarlijks onze grondexploitaties en geven wij inzicht
in de toekomstige ontwikkeling van de projecten, de reserve grondexploitatie en het risicoprofiel.

14 vaststellen fractievergoedingen 2019

De raadsfracties ontvangen jaarlijks een vergoeding voor fractieondersteuning. De fracties leggen

jaarlijks verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van een boekjaar. Het vaststellen van de

fractievergoeding is een bevoegdheid van de raad.

 

Hamerstuk met stemverklaring

15 Vaststellen bestemmingsplan Langevliet 17 en 18 Callantsoog (stemverklaring GroenLinks)



Op het adres Langevliet 17, 18 wil initiatiefnemer een zelf service autowasgelegenheid oprichten.
Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerp bestemmingsplan heeft zes weken ter
inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend tegen dit plan. Deze zijn beantwoord in de Nota beantwoording van
zienswijzen en ambtshalve voorstellen. De raad wordt voorgesteld om niet
in te stemmen met de zienswijzen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

16 Renovatie civiele kunstwerken (stemverklaring D66)

Met de inzichten uit 'Basis op Orde' en de dientengevolge onderhoudsinspecties is gebleken dat binnen de
gemeente Schagen enkele civiele kunstwerken, veelal de houten constructies, inmiddels in slechte en onveilige
staat van onderhoud verkeren. Het is belangrijk deze brugdekken, damwanden, leuningen en/of draagconstructies
tijdig te renoveren of geheel te vervangen. De geïnventariseerde
civiele kunstwerken behelzen een begrote totaalsom ad € 500.000,-. Dekking Reserve Maatschappelijk Nut.

Ter bespreking 

17 Vaststellen bestemmingsplan Andries Dekkerweg 21, Waarland

De initiatiefnemer heeft een wijngaard aan de Andries Dekkerweg 21 in Waarland. De initiatiefnemer
wil graag bij zijn wijngaard wonen. Het bestemmingsplan staat nieuwe bedrijfswoningen echter niet toe. Er is een
nieuw bestemmingsplan gemaakt, waarmee de bedrijfswoning gerealiseerd kan worden.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen
zienswijzen ingediend.

18 Concept Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Noord

Op 24 september 2019 heeft de gemeenteraad besloten het college van B&W opdracht te geven tot

het opstellen van de regionale energiestrategie Noord-Holland Noord. De concept-RES NHN is

opgesteld volgens de kaders in de Startnotitie. Nadat de raad hier eventuele wensen en

bedenkingen op heeft gegeven kan deze worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES.

 

19 Toeristenbelasting

De gemeenteraad heeft de verordening toeristenbelasting 2021 vastgesteld. De gemeenteraad vindt het belangrijk
dat ook de recreatiesector deze periode zo goed mogelijk doorkomt. Om deze reden wordt het tarief de komende
twee jaar alleen verhoogd met het inflatiecijfer. Dit geeft duidelijkheid aan de ondernemers en maakt het tarief
voorspelbaar. Voor 2021 stijgt het tarief daarmee van € 1,30 naar € 1,32. Het tarief voor 2022 kan pas in mei
2021 berekend worden als het inflatiecijfer bekend is.

20 Urgentieverordening Schagen 2020



In de afgelopen jaren is urgentiebeleid en de uitvoering hiervan door de woningcorporaties gedaan. De corporaties
hebben de gemeente verzocht deze verantwoordelijkheid op te pakken, hiervoor moet de gemeenteraad een
urgentieverordening vaststellen. Om uitvoering te kunnen geven aan de verordening zijn ook beleidsregels
opgesteld die, evenals de verordening, tot stand zijn gekomen in
samenwerking met gemeente Hollands Kroon, woningbouwcorporaties en uurdersverenigingen.

21 Moties vreemd aan de orde van de dag

22 Sluiting
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