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1 Opening

2 Mededelingen

3 Insprekers

4 Vaststellen agenda

Stukken ter advisering

5 Accommodatiebeleid

Het in 2015 vastgestelde accommodatiebeleid is geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat uitvoering
van het beleid grotendeels naar tevredenheid van de verenigingen en exploitanten gebeurt. Er
worden inhoudelijk gezien geringe wijzigingen voorgesteld. In financieel opzicht leiden de
aanpassingen van het beleid tot een verhoging van de uitgaven voor de gemeente.

6 Carrousel Groenoord - Nes Noord

De gemeente heeft toegezegd dat bij fusie van de voetbalverenigingen in de stad Schagen zij
gehuisvest zouden worden op één locatie. Uitgebreid onderzoek, waar de verenigingen ook bij
betrokken zijn, heeft uitgewezen dat huisvesting op sportpark Groenoord de meest relevante optie is.
Daarvoor dient een carrousel plaats te vinden, waarin de Honk- en Softbalvereniging BSC en
Hockeyvereniging Magnus worden verplaatst naar sportpark Nes Noord.

7 VN-verdrag rechten van mensen met een handicap

In 2006 werd in de Verenigde Naties het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap
aangenomen. De Nederlandse regering heeft dit Verdrag in 2016 geratificeerd.
Gemeente Schagen vindt het belangrijk dat mensen met een handicap, beperking, andere leefwijze
of achtergrond volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Daarom gaat de gemeente de
grondbeginselen van dit Verdrag hanteren als leidend principe en gaat zij een lokale
uitvoeringsagenda opstellen en implementeren.

8 Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling



Met de regiovisie Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2023 zetten de gemeenten
en ketenpartners in Noord-Holland Noord een stip aan de horizon voor een gezamenlijke aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling.

Ter bespreking

9 Motie CDA toekennen straatnamen aan vrouwen

10 Besluiten en toezeggingenlijst

a Besluitenlijst d.d. 5 en 7 oktober 2020

b Toezeggingenlijst

11 Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht

a Mededelingen portefeuillehouders

b Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen

12 Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties

a Brief Dorpsraden Tuitjenhorn Dirkshorn inzake wijksteunpunten (op verzoek CDA: het CDA wil dat
de wethouder een heldere reactie geeft op deze brief, omdat het CDA in de veronderstelling was
dat dit onderwerp afgesloten was.)

b 109 Raadsinformatiememo eigen bijdrage CAK (op verzoek van JESS)

13 Rondvraag

14 Sluiting
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