
Gemeenteraad
Agenda

Datum 19-02-2019
Aanvang 19:30
Locatie Laan 19
Griffier E. Zwagerman
Voorzitter M.J.P van Kampen-Nouwen

1 Opening

2 Bepalen stemvolgorde

3 Inspreekrecht inwoners: Insprekers: Bij agendapunt 22: Versoepeling welstandsadvisering Bij agendapunt 25:
Motie treinstation

4 Vragenuur raadsleden

5 Mededelingen

6 Aangekondigde moties en amendementen

7 Vaststellen agenda

8 Besluitenlijst en toezeggingenlijst

a Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 18 december 2018

b Toezeggingenlijst raadsvergadering gemeente Schagen

9 Ingekomen post en vragen

a Ingekomen post

b Artikel 43 vragen

10 Benoeming en ontslag steunfractieleden

De steunfractieleden A. Martinius (D66) en R. Maarschall (Groenlinks) hebben aangegeven terug te
treden als steunfractielid. De fractie van D66 draagt de heer C. Veenvliet voor als opvolger en de
fractie van GroenLinks de heer G. Rot.



Hamerstukken

11 Coördinatiebesluit Langevliet 18 te Callantsoog

Met toepassing van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) kunnen de
verschillende procedures voor het oprichten van een self service autowasgelegenheid aan de Langevliet 18 in
Callantsoog worden gecoördineerd. Doel hiervan is een versnelling van de besluitvorming. Om deze regeling te
kunnen toepassen is een raadsbesluit nodig.

12 Vaststellen verordening vertrouwenscommissie.

Uit de Gemeentewet vloeit de verplichting voort ter voorbereiding op de aanbeveling voor de benoeming of
herbenoeming van de burgemeester een vertrouwenscommissie in te stellen. Daartoe is een gemeentelijke
verordening op de vertrouwenscommissie noodzakelijk.

13 Vaststellen archiefverordening Schagen 2018

De zorgplicht (bestuurlijke verantwoordelijkheid) voor het archiefbeheer ligt bij het college van burgemeester en
wethouders. De raad legt in de Archiefverordening de kaders vast hoe het college deze zorgplicht dient uit te
voeren. Het VNG-model van de Archiefverordening is herzien. Belangrijk uitgangspunt was dat hogere wetgeving
niet in lagere wordt herhaald. Dit heeft geleid tot een zwaar gedereguleerde en ingekorte verordening. Het
voorliggende concept is afgestemd op de GR RHCA.

14 Vaststellen bestemmingsplan Verplaatsing bouwvlak Volleringweg te Waarland

Voor een perceel gelegen naast Volleringweg 26 te Waarland 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 draagt bij aan de ontwikkeling van een bebouwingslint ter plaatse.

15 Vaststellen bestemmingsplan Natuurpark De Bongerd

Het ontwerpbestemmingsplan "Natuurpark De Bongerd" heeft ter inzage gelegen voor zienswijzen, er zijn geen
zienswijzen ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om naast de bestaande recreatie met tenten ook recreatie met vaste
kampeermiddelen mogelijk te maken op Natuurpark De Bongerd. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld.

16 Zienswijze kadernota GGD

De GGD Hollands Noorden heeft haar kadernota 2020 gepresenteerd. Gemeenteraden mogen daarop voor 1
maart a.s. hun zienswijzen kenbaar maken. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een positieve
zienswijze af te geven, met de kanttekening dat de GGD de gemeenten betrekt bij de inhoudelijke kaders die in
het eerste kwartaal van 2019 zullen worden opgesteld.

De Regionale Raadscommissie Noordkop heeft op 14 februari jl. een positief advies uitgebracht over het voorstel.



17 Zienswijze kadernota Veiligheidsregio NHN

Gemeenten participeren in gemeenschappelijke regelingen. Vanuit de raden is verzocht om te komen tot een set
van maatregelen die bijdragen om de informatievoorziening door de gemeenschappelijke regelingen aan te raden
te verbeteren. Eén van de maatregelen is het sturen op de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van
GR-en. In dat kader is de kadernota begroting 2020 van het Veiligheidsregio NHN ontvangen waarop zienswijzen
geuit kunnen worden. Deze zienswijzen worden door het AB betrokken bij het opstellen van de begroting.

De Regionale Raadscommissie Noordkop heeft op 14 februari jl. een positief advies uitgebracht over het voorstel.

18 Zienswijze kadernota RUD NHN

Gemeenten participeren in gemeenschappelijke regelingen. Vanuit de raden is verzocht om te komen tot een set
van maatregelen die bijdragen om de informatievoorziening door de gemeenschappelijke regelingen aan te raden
te verbeteren. Eén van de maatregelen is het sturen op de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van
GR-en. In dat kader is de kadernota begroting 2020 van de RUD NHN ontvangen waarop zienswijzen geuit
kunnen worden. Deze zienswijzen worden door het AB betrokken bij het opstellen van de begroting.

De Regionale Raadscommissie Noordkop heeft op 14 februari jl. een positief advies uitgebracht over het voorstel.

19 Zienswijze kadernota Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenten participeren in gemeenschappelijke regelingen. Vanuit de raden is verzocht om te komen tot een set
van maatregelen die bijdragen om de informatievoorziening door de gemeenschappelijke regelingen aan te raden
te verbeteren. Eén van de maatregelen is het sturen op de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van
GR-en. In dat kader is de kadernota begroting 2020 van het RHCA ontvangen waarop zienswijzen geuit kunnen
worden. Deze zienswijzen worden door het AB betrokken bij het opstellen van de begroting.

De Regionale Raadscommissie Noordkop heeft op 14 februari een positief advies uitgebracht over het voorstel.

20 Vaststellen financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2019

Actualisatie van de FUGR 2012 is aanleiding voor de vernieuwde Financiële Uitgangspunten
Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR 2019) zoals die samen met een aantal adviseurs van zowel
gemeentes als gemeenschappelijke regelingen zijn opgesteld door de Regietafel gemeenschappelijke regelingen
Noord-Holland Noord.

De Regionale Raadscommissie Noordkop heeft op 14 februari jl. een positief advies uitgebracht over het voorstel.

Hamerstukken met stemverklaring

21 Vaststellen bestemmingsplan Delftweg 16 te Tuitjenhorn



De gemeenteraad van Harenkarspel heeft in 2012 besloten om de bestemming van perceel Delftweg 16 te
Tuitjenhorn te wijzigen van "Agrarisch" naar "Wonen" om zodoende de bouw van 4 woningen mogelijk te maken.

 

D66 legt wellicht een stemverklaring af.

Ter bespreking

22 Versoepelen welstandsadvisering

Door aanpassing van onze Bouwverordening en Reisgids voor Ruimtelijke Kwaliteit is de
welstandsbeoordeling te versoepelen. Advisering sluit daarmee aan op het coalitieprogramma
waarin is opgenomen dat “we Welstandsbeleid zo beperkt mogelijk houden, behalve in de
centrumgebieden, bij historische dorpsgezichten en bij monumenten. Voor andere gebieden worden
initiatiefnemers gevraagd om rekening te houden met de uitstraling en om aan te sluiten bij het
bebouwingsbeeld in de omgeving."

23 Vaststellen bestemmingsplan Buitenvaert in Schagerbrug

In 2009 hebben de vm. Gemeente Zijpe en USP vastgoed afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de
woningbouwlocatie ‘Buitenvaert’ in Schagerbrug. Voorliggend bestemmingsplan 'Buitenvaert'
voorziet in de realisatie van 40 woningen en vormt de uitwerking van de recentelijk gemaakte aanvullende
afspraken met Buitenvaert BV.

23a Stukken beantwoording schriftelijke vragen D66, PvdA en SP

  Tweede termijn  
24 Vaststellen beleid zonneparken

In het Presidium van 5 febr. jl. is afgesproken dat technische vragen tot uiterlijk donderdag 14 februari
2019 22:00 kunnen worden ingediend bij de griffie

De raad heeft in februari 2018 aan het college gevraagd zonnebeleid voor zonneparken in de
gemeente Schagen op te stellen. Het college is hiermee aan de slag gegaan. Na een uitgebreid
participatietraject te hebben gevoerd om de uitgangspunten voor het beleid op te halen uit de
samenleving, is het beleid opgesteld en voorgelegd aan de raad ter vaststelling.

 

24a Schriftelijke vragen vaststellen beleid zonneparken

  Tweede termijn  
  Schorsing  

25 Moties vreemd aan de orde van de dag.

  Tweede termijn  



  Schorsing  
  Schorsing  

26 Sluiting
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