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  Raadsvergadering van 29 oktober 2013 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Onderwerp 

Programma 

Registratienr. 

 College / registratienr.:  

29 oktober 2013 

 

Slot Schagen 

Domein Burger en Bestuur 

CONCEPT 

 

   

Samenvatting

Naar aanleiding van de discussie over het Slot Schagen in de vergadering van de 

gemeenteraad gehouden op 24 september jl is een Commissie van Wijzen ingesteld. Aan de 

commissie is gevraagd advies uit te brengen over het genomen collegebesluit van 10 

september.  

 

Voorgesteld besluit 

 

1.  Een bedrag van € 20.000,- beschikbaar te stellen voor de inhuur 

 van de Commissie van Wijzen. 

2.  Een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor de kosten 

 die zijn verbonden aan de werkzaamheden van de begeleider om 

3.  (in december) tot finale besluitvorming te komen. 

 Genoemde lasten ad totaal € 70.000 ,- ten laste  brengen van de post onvoorzien. 

 

Financiële gevolgen

Voor de inhuur van de Commissie van Wijzen wordt uitgegaan van een budget van € 20.000,-  Uit 

dit budget worden de kosten van de gemaakte uren en de reis en verblijfkosten betaald. 

De commissie geeft in  haar rapport aan om voor het vervolg het traject te laten begeleiden 

door een onafhankelijke, deskundige en communicatief vaardige begeleider. De kosten hiervoor 

worden geraamd op € 50.000,- 

 

Advies raadscommissie

 N.v.t. 

 

 

 

Raadsvoorstel 
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1 Aanleiding

Naar aanleiding van de discussie in de vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 24 

september jl., heeft het college besloten een commissie in te stellen die hem binnen 2 weken 

adviseert over zijn besluit van 10 september jl. inzake het Slot Schagen. De commissie heeft 

bestaan uit leden die buiten de gemeente Schagen woonachtig zijn en die geen binding 

hadden of hebben met de gemeente of haar organisatie. 

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

De ontwikkelingen rond Slot Schagen hebben geleid tot maatschappelijke onrust. Zorgvuldigheid 

is van belang voor een stabiele situatie rond het Slot  

 

3 Argumenten

De beoordeling van het besluit van het college door een externe commissie biedt de waarborg 

dat ‘op afstand’ nog eens alle aspecten zijn beoordeeld die samenhangen met een verzoek als 

door de stichtingen is gedaan.  

 

4 Financiën

Voor de inhuur van de commissie van Wijzen wordt uitgegaan van een budget van € 20.000,-  Uit 

dit budget worden de kosten van de gemaakte uren en de reis en verblijfkosten betaald. 

De commissie geeft in  haar rapport aan om voor het vervolg het traject te laten begeleiden 

door een onafhankelijke, deskundige en communicatief vaardige begeleider. De kosten hiervoor 

worden geraamd op € 50.000,- 

 

5 Risico's

Er kunnen zich financiële risico’s op lange termijn voordoen zoals aflossing geldlening en betaling 

jaarlijkse rente. 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeentesecretaris    burgemeester 

 

 

 

 

N.H. Swellengrebel   Mevrouw M.J.P. van Kampen
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