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1 Opening

2 Bepalen stemvolgorde

3 Inspreekrecht inwoners

Dhr. Philipsen spreekt in over de Thorbeckestraat

Dhr. Van Houten spreekt in over de Thorbeckestraat

Mevr. G. Stam spreekt in over Tiny Houses

4 Vragenuur raadsleden

5 Mededelingen

6 Aangekondigde moties en amendementen

7 Vaststellen agenda

8 Besluitenlijst

a a. Vaststellen besluitenlijst raadsvergaderingen 9 en 11 februari 2021

9 Ingekomen post en vragen

a Ingekomen post

b Artikel 43 vragen



Hamerstukken

10 Coördinatiebesluit Hotel Corfwater Petten

11 Coördinatiebesluit woningbouwplan Zuiderweg 6 te Schagen

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 woningen op perceel
Zuiderweg 6 in Schagen (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) worden gecoördineerd
waardoor versnelling van besluitvorming kan plaatsvinden. Het toepassen van deze regeling vraagt
een raadsbesluit.

12 Coördinatiebesluit herinrichting Voorzieningencentrum de Bongerd (Kalverdijk 18, Tuitjenhorn)

Voor de realisering van 2 woningen op de voormalige locatie van het voorzieningencentrum van
Camping de Bongerd is het wenselijk om de bestemmingsplanprocedure en procedure voor de
omgevingsvergunning gelijk op te laten lopen. Om dit planologisch mogelijk te maken is een
zogenaamd coördinatiebesluit nodig.

Hamerstuk met stemverklaring

13 Herstelbesluit bestemmingsplan Langevliet 17 en 18, Callantsoog (stemverklaring D66 en GroenLinks)

Naar aanleiding van ingediend beroep tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Langevliet 17 – 18
te Callantsoog’ heeft overleg plaatsgevonden tussen initiatiefnemer en de indieners van beroep. Indieners hebben
toegezegd hun beroep in te trekken wanneer in de
planregels en verbeelding een voorwaardelijke verplichting wordt opgenomen voor de aanleg van een
groenblijvende haag op de erfscheiding. Voorgestelde aanpassing voorziet hierin.

Ter bespreking

14 Benoeming nieuw steunfractieleden

De fractie van de SP draagt mevrouw U.L.M. Smit-Kiekebos voor als nieuw steunfractielid. Mevrouw N.
Loeve stopt als steuntractielid van de SP. Verder draagt de Seniorenpartij Schagen de heer C.H.J.
Quint voor als nieuw steunfractielid. De heer L.G.M. Roozendaal stopt als steunfractielid van de
Seniorenpartij Schagen.

Een nieuw steuntractielid wordt benoemd, nadat eerst het onderzoek geloofsbrieven heeft
plaatsgevonden.

15 Implementatieplan Rechtmatigheidsverantwoording



Vanaf boekjaar 2021 moet het college van B&W een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de
jaarrekening. De wetswijziging is nog niet vastgesteld, maar de planning is dat de Tweede Kamer de
wet nog voor de verkiezingen behandelt. Om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe wet is het
Implementatieplan Rechtmatigheidsverantwoording 2021 opgesteld. In het plan wordt aan de
gemeenteraad gevraagd om de verantwoordingsgrens en de rapporteringstolerantie vast te stellen.

16 Ontheffingen verlenen voor te hoge landbouwvoertuigen

In de gemeente zijn naar verwachting enkele tientallen landbouwvoertuigen die hoger zijn dan 4 meter. Dit is
volgens de wet niet toegestaan. Tot 1 april 2020 werd dit gedoogd door de politie, maar nu niet meer. De
landbouw is in Schagen een belangrijke economische activiteit. En het risico op ongevallen is onder voorwaarden
erg beperkt. Om deze redenen worden eenmalig voor deze
landbouwvoertuigen ontheffingen verstrekt. Met dit besluit worden regionaal zoveel mogelijk dezelfde
regels gehanteerd.

17 Moties vreemd aan de orde van de dag

18 Sluiting
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