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Griffier E. Zwagerman
Voorzitter M.J.P van Kampen-Nouwen

1 Opening

2 Bepalen stemvolgorde

3 Inspreekrecht inwoners

4 Vragenuur raadsleden

5 Mededelingen

6 Aangekondigde moties en amendementen

7 Vaststellen agenda

8 Besluitenlijst en toezeggingenlijst

b Besluitenlijst raadsvergadering 25 september 2018

a Toezeggingenlijst

9 Ingekomen post en vragen

b Ingekomen post

a Artikel 43 vragen

Hamerstukken

10 Veilig publieke Taak voor politieke ambtsdragers



11 Vaststellen protocol accountantscontrole 2018 -2021

Ten behoeve van de controle op de jaarrekening stel de raad het controleprotocol vast. Dit protocol bevat de
uitgangspunten voor de controle door de accountant over de jaren 2018 – 2021.

 

12 Vaststelling Bestemmingsplan Korfwaterweg 13a in Petten

Staatsbosbeheer wil het perceel Korfwaterweg 13a in Petten als woning in gebruik (laten) nemen. Het perceel
heeft conform het geldende bestemmingsplan 'Petten, 't Zand, Callantsoog, Groote Keeten' de bestemmingen
Bedrijf en Natuur. Binnen de bestemmingen Bedrijf en Natuur is het niet toegestaan te wonen.

13 Vaststelling Bestemmingsplan 't Zand - Noord, fase 1

De ontwikkelaar van de nieuwbouwwijk 't Zand Noord heeft voor fase 1 een ontwerpbestemmingsplan ingediend
bij de gemeente. De gemeenteraad van Schagen heeft besloten om in te stemmen met het Stedenbouwkundig- en
Beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan, en deze vast te stellen.

14 Integraal Veiligheidsplan

Tenminste eens per vier jaar stellen de burgemeesters en hoofdofficier van justitie het beleidsplan voor
de eenheid vast. Voorafgaand aan het vaststellen van het beleidsplan, hoort de burgemeester de
gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. In dit IMV zijn vier prioriteiten opgenomen. Dit met als
doel een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de inwoners van de gemeenten in de eenheid
Noord-Holland.

Hamerstuk met stemverklaring

15 Vaststellen bestemmingsplan De Akker 28B te Oudesluis

Voor het perceel De Akker 28B te Oudesluis is gevraagd de bestemming te wijzigen zodat daar 1 woning kan
worden gerealiseerd. Volgens het geldende bestemmingsplan heeft de locatie een agrarische bestemming zonder
bouwmogelijkheden. Het bouwen van de woning zorgt voor een organische afronding van het bebouwingslint ter
plaatse.

Duurzaam Schagen en D66 leggen een stemverklaring af.

16 Invoeren Duurzaamheidslening

De Duurzaamheidslening wordt ingevoerd. Hiervoor worden de gelden ingezet die bij het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) zijn terugbetaald aan aflossing en rente uit eerder verstrekte leningen
van inwoners uit Schagen.

De SP legt een stemverklaring af.



17 Vaststellen nadere nota van beantwoording zienswijze Pallas reactor

De raad heeft op 5 en 6 september hoorzittingen gehouden. De vragen en nadere opmerkingen die
tijdens deze hoorzitting naar voren zijn gekomen zijn in de nadere nota van beantwoording
Pallasreactorbeantwoord. Ook is van de zitting een verslag gemaakt.

Duurzaam Schagen legt een stemverklaring af.

Bespreekstukken

18 Invoeren Starterslening

De Starterslening wordt ingevoerd. Hiervoor worden de gelden ingezet die bij het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (SVn) zijn terugbetaald aan aflossing en rente uit eerder verstrekte leningen van
inwoners uit Schagen.

19 Herinrichting raadszaal, foyer en vernieuwen audio-visuele installatie

We willen als gemeente Schagen efficiënter vergaderen, werken en samenwerken. In 2017 is de gemeentelijke
organisatie verhuisd van 4 locaties naar 2 locatie en is het gemeentehuis in Schagen intern verbouwd met
uitzondering van de raadzaal. Voorgesteld wordt om de raadzaal aan te passen naar het flexibele
organisatieconcept door deze in te richten als een multifunctioneel inzetbare ruimte, waar medewerkers goed
kunnen werken en de raad kan vergaderen.

  Tweede termijn  
20 Moties vreemd aan de orde van de dag

21 Sluiting
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