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Onderstaand treft u aan een rapportage over de voortgang van de actiepunten  zoals deze zijn opgenomen in 
het coalitieakkoord. De stand van zaken wordt aangegeven met een middels een korte omschrijving en wordt 
ondersteund door een smiley met een groene, gele of rode kleur.  
 
De betekenis van de smiley is als volgt: 
 

 
Activiteit is opgepakt en afgerond of is dusdanig weggezet dat hiermee structureel rekening wordt 
gehouden. 

 
Activiteit is opgepakt maar nog niet afgerond of er wordt nog niet structureel rekening mee 
gehouden. 

 
Activiteit moet nog worden opgepakt. 

 Activiteit is wel opgepakt maar heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. 
 

 

Dichtbij de inwoners, instellingen en bedrijven 

Actiepunt opgenomen in 
coalitieakkoord 

Stand van zaken  

1. Het maken van werkafspraken 
met dorpsraden en wijkpanels: het 
college gaat jaarlijks met hen in 
gesprek. 

Werkafspraken zijn in 2014 gemaakt. 
 

2. Het realiseren van één 
ondernemersloket waarin de 
bedrijfscontactfunctionarissen 
bemiddelen 

In onze dienstverlening moet de 
informatievoorziening aan de voorkant goed op orde 
zijn(KCC). En voor meer complexe vragen van 
ondernemers zorgen wij voor een duidelijk 
aanspreekpunt in onze organisatie: de 
bedrijfscontactfunctionaris(sen). 
Op 16 april 2015 is het Bewijs van Goede Dienst 
afgegeven en heeft de gemeente Schagen voor norm 
8 (dienstverlening met de menselijke maat)een 7,8 
gescoord. Hiermee voldoet de gemeente aan het 
minimale beoordelingscijfer 7. 

 

3. in de ambtelijke organisatie 
voor de ondernemers en 
verbindingen leggen tussen 
verschillende lokale ondernemers 
om de economie te versterken. 

Zie punt 2 ( deze horen bij elkaar) 

 
4. Waar mogelijk afschaffen van 
vergunningen of vervangen door 
een meldingsplicht. 

Dit onderwerp wordt meegenomen in onze proces-
aanpak en in de herziening van de APV dit najaar. 

 

 

5. Aanvragen worden zo snel 
mogelijk afgehandeld. 

We hebben een aantal processen versneld en waar 
mogelijk handelen we aanvragen af binnen zeven 
dagen. 

 

6. Op huisbezoek bij inwoners die 
vanwege dringende redenen, 
bijvoorbeeld gezondheidsredenen, 
niet naar het gemeentehuis kunnen 

Gerealiseerd per 1-1-2013 
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komen. 

7. Uitbreiden van de 
dienstverlening door middel  van 
digitale communicatie. 

in toenemende mate worden producten en diensten 
digitaal aangeboden. Verder worden de online 
producten ontdaan van onnodige indieningsvereisten 
en worden aanvragen vooringevuld met de bij ons 
reeds bekende gegevens. 

 

8. Gebruik maken van (nieuwe) 
digitale mogelijkheden bij 
participatie van belanghebbenden, 
waaronder het online 
inwonerspanel 

Voor participatie van belanghebbenden wordt via de 
website permanent reactiemogelijkheid geboden bij 
Producten en Diensten>woonwijk, wens of idee 
melden.  Regelmatig zijn er ook stellingen en 
discussies met reactiemogelijkheid op de site. 
Het inwonerspanel bestaat sinds 2013 en telt 
momenteel ruim 1000 deelnemers. Wij vragen 
regelmatig om hun mening, ongeveer vijf maal per 
jaar. Onlangs nog bij het onderzoek naar 
afvalscheiding, waarop 437 leden van het 
inwonerspanel reageerden en het onderzoek over de 
toekomst van de gemeente, waar 359 leden op 
reageerden. 
De social media die we inzetten, zijn twitter en 
facebook. Vooral via facebook is het aantal reacties 
sterk, dus ook de dialoog met deze inwoners. Het 
bereik van de berichten op Facebook kan oplopen tot 
ruim 3500 gebruikers. Op twitter verschijnen ook 
reacties en lezen 1595 volgers onze tweets. 
 

 

 
 
 

Een veilige gemeente 

Actiepunt opgenomen in 
coalitieakkoord 

Stand van zaken  

1. Vergroten van de veiligheid 
door (mobiel) cameratoezicht, 
daar waar er specifieke risico’s 
zijn.  

Er wordt tijdens het grootste evenement van de 
gemeente Schagen gebruik gemaakt van mobiel 
cameratoezicht. Voor structureel cameratoezicht is 
nog geen aanleiding. 

 

2. Vergroten van de veiligheid van 
verkeersdeelnemers en van het 
wooncomfort aan doorgaande 
wegen, door de politie te vragen 
meer te handhaven op snelheid 
van het verkeer.   

Het verkeershandhavingsteam  van de politie 
controleert gestructureerd op de doorgaande wegen. 

 

3. Er komt beleid ter voorkoming 
van overlast door hondenpoep. 

Het “oude” beleid is nog van toepassing. Integraal 
beleid wordt meegenomen bij de herziening van de 
APV. 

 

4. Voorwaardenscheppend beleid 
voeren met (preventieve) 
maatregelen ter bevordering van 
de veiligheid op 
bedrijventerreinen. 

Op dit moment heeft geen van de bedrijventerreinen 
binnen de gemeente het KVO-traject toegepast. 
Certificering heeft gezien de kosten weinig draagvlak 
bij ondernemers. Bedrijventerrein Kolksluis was KVO 
gecertificeerd. Op 10 januari 2013 is hercertificering 
gestopt maar men werkt wel volgens de principes van 
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KVO, zonder formele certificering.  De OFS is op dit 
moment aan het onderzoeken of een collectieve vorm 
van parkmanagement mogelijk is voor de 
bedrijventerreinen in de gemeente Schagen. 

5. De gemeente geeeft 
buitengewoon opsportingsamb-
tenaren (boa’s) de bevoegdheied 
om bestuurlijke strafbeschikkingen 
uit te delen. 

De BOA’s hebben deze bevoegdheid. Dit wordt 
gerealiseerd na  aanwijzing als toezichthouder en 
beëdiging.  

 
 

6. Bij opzettelijke vernielingen 
treedt de gemeente streng op 
door het verhalen van de schade 
op vandalen en het voeren van lik-
op-stuk beleid. 

Wanneer de dader bekend is bij de gemeente, wordt 
de schade verhaald. 

 

 

Kennis en persoonlijke ontwikkeling 

Actiepunt opgenomen in 
coalitieakkoord 

Stand van zaken  

1. De opheffingsnorm voor kleine 
scholen wordt generiek op 41 
leerlingen gesteld. 

In 2013 is een raadsbesluit genomen. 
 

2. Schoolzwemmen waar wenselijk 
invoeren.  

Er zijn geen nieuwe verzoeken gekomen. 
 

3. Versterken van het mbo in 
Schagen en zo mogelijk uitbreiden 
met een aanbod. 

Daar waar mogelijk is, wordt samenwerking gezocht 
met VO, MBO en beroepsopleidingen. 

 

4. Nieuwbouw en renovatie van 
scholen uit laten voeren volgens 
het principe ‘frisse scholen’.  

Wordt meegenomen bij aanvragen. 
 

5. Zwembaden in stand houden 
(met vrijwilligers).  

Is onderdeel van het accommodatie beleid. 
 

6. Onderzoek doen naar een nieuw 
schoolgebouw in Callantsoog. 

Is onderdeel van het Masterplan 
Onderwijshuisvesting. 

 

7. Wij spannen ons in om 
laaggeletterdheid te voorkomen 
en op te heffen. 

Wetswijziging 1 januari 2015: Arbeidsmarktregio 
wordt leidend, contactgemeente Alkmaar ontvangt 
Rijksbudget en zorgt voor beleidsplan voor uitvoering. 
De vier Kop gemeenten zijn betrokken bij het 
opstellen van het Beleidsplan Educatie, dat eind 2015 
vastgesteld zal worden. 

 

8. Het uitbreiden van het 
onderwijsaanbod met een HBO 
vestiging waarbij we ons vooral 
richten op de terreinen van 
energietechniek,  agribusiness,  
zaadveredeling en toerisme. 

Het onderwerp Onderwijs en Arbeidsmarkt wordt 
regionaal opgepakt. Het gaat hierbij met name om de 
opheffing van de mismatch tussen vraag en aanbod. 
De opdracht hierbij is het stimuleren van de regionale 
arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland en het 
daarin tot stand brengen van optimale afstemming 
van vraag en aanbod.  

 

 

Actieve vrijetijdsbesteding 

Actiepunt opgenomen in 
coalitieakkoord 

Stand van zaken  

1. Er komt een budget beschikbaar Is vanaf 2015 geregeld middels het Kindpakket. 
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waarmee sportverenigingen 
kinderen in schrijnende gevallen 
kunnen helpen om te laten 
sporten. 

2. De gemeenteraad een 
subsidiebeleid laten vaststellen 
binnen 2 jaar en dit geleidelijk  
invoeren.    

Is in december 2014 vastgesteld. 
 

3. Bij het Roockershuys in 
Tuitjenhorn wordt een parkje 
ingericht met het daarvoor reeds 
gereserveerde budget. 

Is aangelegd in de vorm van participatie met stichting 
Rookershuys 

 

4. Een kunst- en cultuuradviesraad 
oprichten. 

Is in 2014 opgericht. 
 

5. Financiële middelen voor de 
lokale omroep beschikbaar stellen.
  

Is vanaf 2012 gerealiseerd. 
 

6. Ontwikkelen van een gemeente-
app.  

Communicatie [= dienstverlening = KCC.] 
De gemeentelijke app bestaat sinds het najaar van 
2013 en biedt mogelijkheden om met mobiele 
telefoon goed te navigeren op www.schagen.nl via de 
hoofditems die op de homepage staan. 
 

 

7. In stand houden van de 
bibliotheekvoorzieningen.  

Raadsvoorstel in voorbereiding. Planning juni 2015 in 
de raad. 

 

8. De sportaccommodaties op peil 
houden zolang hier actief en in 
voldoende mate gebruik van 
wordt gemaakt.  
 

Onderdeel van accommodatiebeleid.  
 

9. Financiële middelen beschikbaar 
stellen voor kunst- en 
cultuurprojecten op de 
basisschool. 

Is onderdeel van het subsidiebeleid.  
 

10. Via SportService 
sportontmoetingsdagen 
organiseren. 

Is onderdeel van activiteiten georganiseerd door 
Sportservice 

 

11. Ondersteunen van de 
historische verenigingen en de 
Westfriese Folklore. 

In 2014 i.h.k.v. het subsidiebeleid besloten. 
De Westfriese Folklore ontvangt jaarlijks subsidie.  

 

12. De kermissen in de kleine 
kernen in stand houden. 

Er is bestuurlijk voor gekozen om als eerste de kermis 
in de kern Schagen opnieuw te bekijken, waarbij het 
uitgangspunt is dat deze kermis een regionale trekker 
blijft en veiliger wordt. Daarna zal ook gekeken gaan 
worden naar de kermissen in de kleinere kernen. Een 
voorstel zal eind 2016/begin 2017 aan u worden 
voorgelegd. 

 

13. Meewerken aan behoud van 
erfgoed. 

We gaan een nieuwe monumenteninventarisatie gaan 
uitvoeren met een eenduidige omschrijving waardoor 
duidelijk wordt om welke reden een pand als 
monument is aangewezen en wat nu juist zo 
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waardevol is. Uiteindelijk kunnen deze panden 
worden opgenomen in de nieuwe Welstandsnota. 

14. Meehelpen lokale musea op de 
kaart te zetten. 

Is onderdeel van het subsidiebeleid. Een verzoek van 
Museum Eenigenburg wordt ondersteund. 

 

15. Onderhouden huis te 
Nuwendoorn en toezien op 
overlast. 

 
 

16. De Jeugd Sport Promotie (JSP) 
ondersteunen. 

Er zijn wel voorstellen in voorbereiding (JSP Oudesluis) 
 

17. Een onderkomen voor het 
Zijper Museum vinden in Zijpe. 

Middels raadsvoorstel inmiddels besloten. 
 

18. Opties open houden voor een 
kuuroord in Dirkshorn. 

Initiatief hiervoor ligt bij de ontwikkelaar, de 
gemeente is faciliterend. 

 

19. De wandelmogelijkheden rond 
de woonkernen uitbreiden 

Het wandelroutenetwerk Eenigenburg-Waarland 
wordt tot uitvoering gebracht (OG) 

 

20. Wij nemen in het 
subsidiebeleid voorwaarden op 
waaronder wij garant kunnen 
staan voor leningen aan 
sportverenigingen. 

In kader van het Treasury beleid van de gemeente is 
besloten dit niet in het subsidiebeleid op te nemen, 
maar via het Treasury beleid vorm te geven. 

 

 

Verbetering van infrastructuur 

Actiepunt opgenomen in 
coalitieakkoord 

Stand van zaken  

1. Lobbyen voor beter en 
betaalbaar openbaar vervoer 
binnen de gemeente, zoals 
busverbindingen tussen Schagen 
en de (kust)dorpen. 

Samen met de afdeling Samenleving wordt 
onderzocht of er bij het vervoer voor de WMO gebruik 
gemaakt kan worden van het reguliere openbaar 
vervoer. Ook wordt er onderzocht welke toekomstige 
behoefte er is aan openbaar vervoer en hoe dit 
geregeld kan worden. 

 

2. Lobbyen voor een treinstation 
bij Waarland.   

Geen reële optie qua aantal reizigers etc. Wordt 
verder niet uitgewerkt. 

 

3. Realiseren van een 
verbindingsweg tussen De Dijken 
en de Veilingweg. 

Besloten is om geen verbindingsweg te maken tussen 
De Dijken en de Veilingweg, maar een verbindingsweg 
“De Ontbrekende Schakel” tussen de Dergmeerweg 
en de Veilingweg.  
Voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage 
gelegen voor inspraak en overleg met instanties 
(Provincie, HHNK, belangenverenigingen). 
Momenteel worden inspraakreacties/vooroverleg 
beoordeeld waarna het bestemmingsplan naar 
aanleiding van reacties in een 
ontwerpbestemmingsplan worden verwerkt. 

 

4. Lobbyen voor een structureel 
betere verbinding over het 
Noordhollandsch Kanaal. 

De provincie Noord-Holland heeft onderzoek gedaan 
naar de kwetsbaarheid voor 
aanvaringen/aanrijdingen, verbetering van de 
bestaande bruggen en de aanleg van een nieuwe 
oeververbinding. 
Conclusie: De noodzaak van een nieuwe 
oeververbinding kan niet worden aangetoond De 
noodzaak moet enkel herleid worden op zwaar 
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verkeer dat van de huidige verbindingen geen gebruik 
kan maken. Het achterland is te dun bevolkt, en de 
intensiteiten zijn te beperkt om hierin een noodzaak 
te vinden. Los daarvan levert een nieuwe verbinding 
wel enig nut binnen de lokale omgeving. Momenteel 
is de aanleg van een nieuwe oeververbinding geen 
optie. 

5. Oplossen verkeersknelpunten 
bij Burgervlotbrug en Sint 
Maartensbrug en lobbyen voor 
opwaardering N9 naar 100 km per 
uur.  

In overleg met Rijkswaterstaat, Dorpsraad Burgerburg 
is de kruising op de N9 t.p.v. de Burgervlotbrug 
aangepast. Verkeer komende vanuit Burgerbrug kan 
alleen nog maar na de vlotbrug rechtsaf slaan.  
Hierdoor is de oversteekbaarheid van 
fietsers/wandelaars verbeterd. 
Momenteel zijn wij met Rijkswaterstaat in gesprek 
voor een aanpassing van de kruising nabij de Sint 
Maartensvlotbrug. 
Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat het 
opwaarderen van de N9 van een 80 km/uur naar een 
100 km/uur weg gelet op het gebruik van de weg geen 
optie is.   

 

6. Lobbyen voor vierbaans maken 
van de N245 en realiseren vrij 
liggend fietspad tussen Alkmaar en 
Schagen.  

De provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat 
gelet op het gebruik van de weg de verdubbeling van 
de N245 van een 2 naar een 4-baansweg geen optie is. 
De aanleg van een fietspad is zeker haalbaar. De 
provincie geeft aan, dat het bespreekbaar is, wanneer 
het fietspad een regionaal karakter krijgt. Dit is verder 
nog niet opgepakt. 

 

7. Realisatie van een compleet 
fietspad langs de Burgerweg.  

Gerealiseerd. 
 

8. Lobbyen voor een nieuwe 
verbinding tussen de N241 en de 
N245 ten zuiden van Schagen. 

Voor het bepalen van de nut en noodzaak dient een 
quickscan te worden uitgevoerd, waarbij de effecten 
van zo’n nieuwe verbindingsweg op het gebruik van 
de bestaande wegen wordt berekend. De provincie 
Noord-Holland heeft aangegeven dat de gemeente 
Schagen hiervoor de initiatiefnemer is. De provincie 
Noord-Holland is wel bereid input te leveren voor dit 
onderzoek. 

 

9. Terugdringen autogebruik in de 
stadskern. 

Door het realiseren van extra parkeerterreinen 
(Julianalaan) voor langparkeerders aan de randen van 
het centrum van de stad Schagen. Wordt verder 
meegenomen in nog op te stellen GVVP. 

 

10. Onderzoek naar oplossing 
knelpunten in de parkeerruimte in 
dorp, stad en aan de kust. 

Indien er parkeerproblemen zijn, wordt gezocht naar 
een oplossing op maat. Wordt ook meegenomen in 
nog op te stellen GVVP. 

 

11. Aanleg respectievelijk 
uitbreiding van blauwe zones. 

Op het Kerkepad te Schagen is na overleg met 
belanghebbenden een gedeeltelijke blauwe zone 
ingevoerd. Wordt verder meegenomen in het nog op 
te stellen GVVP. 

 

12. Integrale aanpak van 
onderhoud en beheer. 

De afdelingen Onderhoud en Beheer zijn sinds 1 
januari 2014 samengevoegd tot één afdeling 
Openbaar Gebied. Vanaf 2016 zullen ook de 
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bijbehorende budgetten worden samengevoegd. 
Daarnaast zijn de rollen, taken en 
verantwoordelijkheden per taakveld en per individu 
benoemd. Gevolg is dat de werkzaamheden van 
onderhoud en beheer meer en meer in lijn met elkaar 
komen en niet meer los van elkaar worden opgepakt. 

 
 

 

 

 

Omzien naar elkaar 

Actiepunt opgenomen in 
coalitieakkoord 

Stand van zaken  

1. Actief fraude en misbruik van 
sociale voorzieningen bestrijden.
  

Is bestaand beleid. 
 

2. Bedrijven, verenigingen en 
maatschappelijke organisaties 
aanspreken op hun sociale 
verantwoordelijkheden.   

Is o.a. door de Schager Uitdaging geïnitieerd.  
 

3. In opdrachtverstrekking Social 
Return on Investment meenemen 
waar dat redelijk is. 

Is opgenomen in Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
 

4. Instandhouding van het 
minimabeleid en het Noodfonds.
  

Wordt in stand gehouden 
 

5. Bij hulpvragen de directe omgeving 
van betrokkenen betrekken.  

Dit zit in de werkwijze van de wijkteams 
 

6. Het instellen van een onderzoek om 
PGB-vervoer deels in te zetten voor 
een belbussysteem. 

Is onderdeel van activiteiten vervoersplatform. 
 

7. Begeleid wonen zoveel mogelijk 
(laten) inrichten dichtbij de naasten 
van degenen die behoefte hebben 
aan deze woonvorm.  

Is onderdeel van het Wmo beleid (3D beleidsplan) 
 

8. Scheppen van randvoorwaarden 
voor huisvesting van specifieke 
groepen. 

Indien dit zich voordoet faciliteren we dit. 
 

9. Zorgen voor een goede spreiding 
van AED’s en inwoners stimuleren 
AED-vrijwilliger te worden. 

De AED’s zijn goed gespreid in onze gemeente en 
het vrijwilligers bestand is op peil 

 

10. Adequate schuldhulpverlening en 
cursus budgetteren blijven aanbieden. 

Wordt meegenomen in het nieuwe beleidsplan. 
 

11. Programma Jongeren op Gezond 
Gewicht actief inzetten. 

Is m.i.v. 2014 ingezet 
 

12. Samen met CJG brede scholen Is door GGD gerealiseerd 
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waar dat kan als consultatiebureau 
gebruiken. 

13. Blijvende ondersteuning aan 
mensen die in een uitzichtloze situatie 
zitten, inclusief 
vluchtelingen. 

Is bestaand beleid. 
 

14. Begeleiden en ondersteunen 
mantelzorgers en vrijwilligers. 

Er komt een notitie in december 2015 waarin dit 
meegenomen zal worden. 

 

15.Binnen de door het rijk gestelde 
financiële kaders willen we de 
thuiszorg zo veel mogelijk in stand 
houden. 

Is in het in februari 2015 vastgestelde 
raadsvoorstel behandeld. 

 

16.Een consultatiebureau inrichten in 
de nieuwe brede school in 
Warmenhuizen. 

Is gerealiseerd. 
 

17.Stimuleren van uitbreiding van 
huisvesting voor ouderen in de 
kernen. 

Gemeente pakt waar het zich voordoet een 
ondersteunende rol. 

 

 
 

Jeugd en gezin 

Actiepunt opgenomen in 
coalitieakkoord 

Stand van zaken  

1. Verbeteren verkeersveiligheid van 
schoolroutes en rondom de scholen, 
onder andere de St. Jan in Waarland. 

Is gerealiseerd bij de St. Jan in Waarland. Daar 
waar in andere gevallen dit bij bestaande en/of 
nieuwe situaties (bijv. St. Maartensbrug) speelt, 
wordt dit vanuit maatwerk actief opgepakt.  

 

2. Werkgelegenheid voor stagiaires en 
pas afgestudeerden.  

Tot 1 juli 2015 hebben wij 24 
stagiaires/werkervaringskandidaten geplaatst. 
 
Augustus 2015 start de opleiding Consulent 
Publieke Dienstverlening. Dit is een gezamenlijk 
initiatief tussen 12 overheidsorganisaties uit de 
kop van Noord Holland en het ROC kop van Noord 
Holland. Deze organisaties bieden 3 jaar lang een 
stageplaats aan leerlingen die deze nieuwe MBO 
opleiding gaan volgen. 
 
In het nieuwe schooljaar 2015/2016 zullen wij 
leerlingen van het ROC opleidingsrichting veiligheid 
een stageplaats bieden. 
 
Vanuit de organisatie zullen we meer de focus gaan 
leggen op een wervende wijze, door stage-
opdrachten en meewerkstage aan te bieden waar 
vervolgens op gereageerd kan worden. 
 

 

3. Stageplaatsen en werkplekken voor 
jongeren in het bedrijfsleven. 

Is onderdeel van het totaal aan middelen en 
instrumenten van re-integratie en wordt via 
Uitstroom Unit en Werkgeversservicepunt bij 
bedrijven ingezet 
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4. Verbeteren van de veiligheid in het 
uitgaansleven.  

Er is nauwe samenwerking tussen gemeente, 
politie, horeca en beveiligers om de veiligheid in 
het uitgaansleven steeds verder te verbeteren. Het 
nieuwe sluitingstijdenbeleid dat vastgesteld gaat 
worden is ook in samenspraak tot stand gekomen 

 

5. Doorgaan met het project Helder in 
de Kop.  

Is gerealiseerd 
 

6. Verkeersveiligheid rond speeltuin 
Kalverdijk verbeteren.  

De werkzaamheden volgend uit dit actiepunt 
worden op dit moment (2e kwartaal 2015) gestart. 

 

7. Veilige en goed bereikbare 
speelterreinen voor grote en kleine 
kinderen.  

Onlangs (week 20,2015) is de inventarisatie van de 
speelterreinen afgerond. N.a. v. deze inventarisatie 
wordt een plan opgesteld om speeltoestellen die 
niet meer voldoen of te repareren zijn te 
vervangen. Bij het vervangen wordt er getracht om 
zoveel mogelijk doelgroepen aan te spreken en 
met participatie op te pakken. 

 

8. Uitbreiden 
jongerenontmoetingsplaatsen. 

Op dit moment geen extra vragen voor plaatsen 
 

9. Ondersteunen van jongerencentra 
en vrijwilligersorganisaties. 

Is onderdeel van de notitie vrijwilligers beleid. 
 

10. Passende werkgelegenheid en 
vrije tijdsbesteding voor jongeren. 

Is onderdeel van het re-integratie en het 
subsidiebeleid. 

 

11. In overleg met horeca en jongeren 
realiseren dat het uitgaan vroeger 
start (en mogelijk ook 
vroeger eindigt). 

Is opgepakt middels project Early Birds 
 

 
 
 

Inspelen op de behoeftes van senioren 

Actiepunt opgenomen in 
coalitieakkoord 

Stand van zaken  

1. Een seniorenraad oprichten, waarin 
de ouderenbonden en instellingen 
samenwerken.  

Lokaal Samenwerkende Bonden Schagen (LSBO) is 
aanspreekpunt voor de gemeente 

 

2.  Onderzoek doen naar 
belbussysteem evt. met inzet van 
PGB. 

Is onderdeel van activiteiten vervoersplatform. 
 

3. Inspelen op verschillende manieren 
op de specifieke woonbehoeften van 
ouderen. 

Is onderdeel van de Woonvisie 
 

4. Inspannen voor een hospice in 
Schagen. 

Is gerealiseerd 
 

5. Inspannen voor behoud Mediance 
in Schagen. 

Daar waar mogelijk heeft de gemeente invloed 
uitgeoefend. 

 

 

 

Ruimte om te ondernemen 

Actiepunt opgenomen in 
coalitieakkoord 

Stand van zaken  
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1. Faciliteren van de schaalvergroting 
en verbreding in de agrarische sector. 

Bij het actief verkopen van onze agrarische 
gronden houden wij rekening houden met deze 
doelstelling. 

 

2. Hoogwaardige werkgelegenheid, 
onder andere door het stimuleren van 
de Bio en Seed Valley en de komst van 
Pallas.  

Bij het actief verkopen van onze agrarische 
gronden zullen wij rekening houden met deze 
doelstelling. 

 

3. Schagen wordt de gemeente in 
Nederland met de laagste 
werkloosheid. 

 landelijk ww-cijfer is 5% van de 
beroepsbevolking, Schagen is 3,5% Bron-Uwv 
maart 2015. (onwerkelijke opdracht) 

 

4. Realiseren van bedrijventerrein 
Kolksluis in ’t Zand.  

Ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 3 juni 2015 
voor een periode van 6 weken ter inzage. 
Vervolgens vaststelling door gemeenteraad. 

 

5. Zondagopenstelling per kern op 
initiatief van de lokale 
winkeliersvereniging.  

Op 26 november 2013 heeft de Gemeenteraad de 
nieuwe Winkeltijdenverordening Schagen 2013 
vastgesteld. Met de nieuwe 
Winkeltijdenverordening is er een algemene 
vrijstelling voor zon- en feestdagen, in plaats van 
een beleid per kern. 

 

6. Stimuleren van de uitrol van 
glasvezelnetwerk.  

Op TenderNed hebben we gevraagd of er 
ondernemingen zijn die in onze gemeente 
glasvezel willen aanleggen. Hierop hebben 6 
partijen gereageerd. . Hiervan is er één 
geselecteerd. Momenteel wordt de vraagbundeling 
voorbereidt. 

 

7. Instandhouden en waar mogelijk 
uitbreiden toegankelijkheid 
natuurgebieden.  

Bij het actief verkopen van onze agrarische 
gronden zulllen wij rekening houden met deze 
doelstelling. 

 

8. Ondersteunen van groeiplannen van 
recreatieondernemers. 

In het kader van ”ontslakken” zijn de regels in de 
nieuwe bestemmingsplannen buitengebied op 
onderdelen verminderd en/of versoepeld. 

 

9. Herijken taken regio VVV. Op NHN-niveau wordt momenteel gesproken over 
de oprichting van een Destinatiemarketing 
organisatie vanuit de bestaande VVV’s  en andere 
toeristische promotieorganisaties, zodat met 
bundeling van middelen een meer professionele 
en doeltreffende promotie gedaan kan worden, 
met als doel: meer toeristen, die langer blijven, 
meer uitgeven en vaker terugkomen en daardoor 
versterking van de lokale economie en 
werkgelegenheid. De RVVV moet hierin een plaats 
krijgen. 

 

10. Het Van Blanckendaell Park mag 
uitbreiden, waarbij aandacht is voor 
beperking van de overlast voor 
omwonenden. 

Het bestemmingsplan en de ontwerp 
omgevingsvergunning milieu voor de uitbreiding 
van het Van Blanckendaell Park zijn vastgesteld 
en hebben ter inzage gelegen. Waarna de 
werkzaamheden voor uitbreiding van het 
dierenpark (afhankelijk of er nog voorlopige 
voorziening wordt gevraagd) kunnen worden 
gestart. 

 

 

11. Op het bedrijventerrein Huisweid 
in Warmenhuizen is ruimte voor 
winkels die behoren tot de creatieve 
hobbybranche en voor winkels met 

Het bedrijventerrein heeft een gemengde 
bestemming waardoor dergelijke bedrijven zich 
hier kunnen vestigen 
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een dusdanig groot vloeroppervlakte 
waarvoor in het dorpscentrum geen 
ruimte is. 

12. Blijvend ondersteunen van de 
reddingsbrigades en de Blauwe Vlag. 

De gemeente heeft dit jaar voor al haar stranden 
voor de 26e keer de blauwe vlag ontvangen. De 
inspanningen zijn er op gericht om dit jaarlijks te 
blijven contineren. Dit geldt ook voor de inrichting 
nieuwe strand van Petten voor 2016. 
De onderkomens van de reddingsbrigaden zijn of 
worden momenteel vernieuwd en daarna jaar 
rond op het strand geplaatst. In samenwerking 
tussen partijen worden de taken op elkaar 
afgestemd om de reddingsbrigaden goed te 
faciliteren. 

 

13. Opstellen van een 
landschapsontwikkelingsplan. 

Gelet op regionale agenda en strategische visie 
Schagen nog niet opgepakt. 

 

14. Mogelijkheid voor openbare 
toiletten in de kustdorpen 
onderzoeken. 

Bij Callantsoog is de mogelijkheid onderzocht en 
heeft dit niet geleid tot het plaatsen van een 
openbaar toilet. Bij de overige kustdorpen moet 
dit nog onderzocht en besproken worden. 

 

15. Stimuleren van toeristische 
slechtweervoorzieningen. 

- I.k.v. structuurvisie Petten wordt de 
mogelijkheid voor het realiseren van een 
informatiecentrum onderzocht. Initiatieven 
hiervoor liggen voornamelijk bij het bedrijfsleven, 
de gemeente is faciliterend. I.k.v. de 
destinatiemarketingactiviteiten wordt de 
verbinding van bestaande voorzieningen in de 
regio gestimuleerd. 
- De uitbreiding van het Van Blanckendaell Park is 
gefaciliteerd. Waardoor een betere 
slechtweervoorziening wordt gerealiseerd. 

 

16. Blijvend lobbyen voor zeewaartse 
versterking van de kustverdediging. 

In het kader van zwakke schakels heeft 
zeewaartse versterking bij Petten 
plaatsgevonden. Elders pleiten wij voor tijdige 
suppletie. 

 

17. Agrarische bouwblokken en 
bouwhoogtes worden in ons beleid 
verruimd tot de grenzen die de 
provincie mogelijk maakt. 

De gemeentelijke Reisgids voor ruimtelijke 
ontwikkelingen sluit aan op het provinciaal beleid. 
Wel is het zo, dat naast het beleid van de 
provincie ook aan andere zaken moet worden 
getoetst, waardoor het niet altijd mogelijk is om 
tot maximalle invulling te komen. 

 

18. Het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied wordt zo ingericht dat nieuwe 
zaadveredelingsbedrijven zich snel en 
met zo min mogelijk beperkingen 
kunnen vestigen in het 
zaadverdedelingsconcentratiegebied 
bij Warmenhuizen. 

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Harenkarspel is voorzien van diverse 
wijzigingsbevoegdheden om vestiging van 
zaadveredelingsbedrijven mogelijk te maken. Of 
in de regels minder beperkingen aangebracht 
kunnen worden, is nog niet nader onderzocht.   

 

19. De gemeente voert een actieve 
lobby om Pallas zo spoedig mogelijk te 
realiseren. 

Pallas is structureel onderwerp van de lobby van 
Schagen en Noord-Holland Noord richting 
Provincie, Den Haag en Europa.  
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20. De gemeente stelt bij 
aanbestedingen een programma van 
eisen op waarbij rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheden van 
het lokale bedrijfsleven. 

Bij het opstellen van een programma van eisen 
wordt een analyse gemaakt van potentiële 
inschrijvers waarbij rekening wordt gehouden met 
het lokale en regionale MKB. Dit is geborgd in het 
gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
Intern is het geborgd middels het inkoop-
handboek. 

 

21. De gemeente maakt nieuwe 
windparken mogelijk, mits zij in lijn- op 
parkopstelling worden gebouwd en 
zijn gelegen aan doorgaande wegen of 
waterwegen. 

De gemeente is gehouden aan het provinciaal 
beleid inzake windparken. Nieuwe parken zijn niet 
mogelijk, tenzij het om sanering van reeds 
bestaande turbines gaat. 

 

22. Het wordt mogelijk gemaakt dat 
streekgebonden of biologisch geteelde 
producten vers bij de boer in een 
stalletje langs de weg gekocht kunnen 
worden mits dit de eigen producten 
zijn. 

De bestemmingsplannen voor het buitengebied 
voorzien in de verkoop van eigen producten 
binnen het agrarische bouwperceel. 

 

23. De gemeente spant zich in om 
buitenlandse werknemers zich zo 
spoedig mogelijk te laten inschrijven 
bij de gemeente. 

De gemeente Schagen is aangesloten bij Kompas. 
Deze organisatie voert controles uit op de 
huisvesting van arbeidsmigranten. Tot nu toe 
heeft dit geleid tot minder arbeidsmigranten per 
woning, meer aanvragen voor legalisatie van 
verblijfslocaties en een toenemend aantal 
inschrijvingen van arbeidsmigranten in de 
Basisregistratie Personen. 

 

24. We schaffen het 1 op 1 beleid voor 
natuurcompensatie door de 
toeristische sector af. 

Met de nieuwe reisgids voor ruimtelijke 
ontwikkelingen die onlangs is vastgesteld, is dit 
beleid komen te vervallen. 

 

 
 

 

Bouwen naar behoefte 

Actiepunt opgenomen in 
coalitieakkoord 

Stand van zaken  

1. Behoud van het landelijk karakter 
van de gemeente en de leefbaarheid 
van de kernen. 

Voor wat betreft wonen meegenomen in de 
lokale woonvisie en het lokale 
woningbouwprogramma. 

 

2. De gebiedsvisie Sint Maartenszee 
wordt uitgevoerd. 

We gaan in 2015 in overleg met de ondernemers 
in overleg over de noodzakelijke ontwikkelingen in 
Sint Maartenszee.  We zullen daarbij de in 2012 
opgestelde gebiedsvisie betrekken. We hopen 
eind 2015 meer duidelijkheid te kunnen 
verschaffen via welke maatregelen Sint 
Maartenszee verder ontwikkeld gaat worden. 

 

3. Ondersteuning bij de realisering van 
een supermarkt in Waarland. 

We hebben inmiddels een intentieovereenkomst 
gesloten. 

 

4. Zelfstandige groei van dorpen en de 
stad afstemmen op de behoefte van de 
gemeenschap.  

Met het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop 
van Noord-Holland en de herijking van het 
woningbouwprogramma geven wij hier invulling 
aan. Dit is overigens een continuproces. 

 

5. Beperken van knellende Er is een begin gemaakt maakt het dereguleren 
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gemeentelijke regelgeving.  van de APV. Zeven beleidsnota’s op APV-gebied 
zijn komen te vervallen.  Per 10 april 2015 is de 
meerjarige evenementenvergunning 
geïntroduceerd: voor reguliere evenementen 
hoeft nog maar één keer in de vijf jaar een 
vergunning te worden aangevraagd (voorheen 
moest dat elk jaar). Het gaat hierbij om ca. zestig 
evenementen. De regeling geldt niet voor grote, 
risicovolle evenementen. Er is een plan van 
aanpak opgesteld voor het verdere 
dereguleringstraject. Daarbij is een koppeling 
gemaakt met het traject van optimaliseren van 
processen/dienstverlening. 
Er is een nieuw afwijkingsbeleid in de vorm van 
een reisgids ruimtelijke ontwikkeling.  
Hiermee kan maatwerk geleverd worden, indien 
een bestemmingsplan niet in het gevraagde 
voorziet.  
De recent vastgestelde bestemmingsplannen 
voor het buitengebied bevatten veel 
flexibiliteitsbepalingen. Pas wanneer de 
uitwerking van de Omgevingswet duidelijker is, 
wordt bekeken hoe we de bestemmingsplannen 
in de toekomst (het Omgevingsplan) kunnen gaan 
vormgeven. 
 

6. Mogelijkheid creëren voor de 
aankoop van snippergroen door 
inwoners en bedrijven. 

Business Case actief verkopen van snippergroen 
opgesteld, i.a.v. akkoord voor uitvoering. 

 

7. Woningbouwplannen stimuleren die 
aansluiten bij de vraag in de kernen. 

Zie de toelichting bij punt 4. 
 

8. Bijdrage leveren aan het 
opwaarderen van Petten tot een 
volwaardige badplaats. 
 

- Definitief ontwerp dorpsplein vastgesteld. 
Start uitvoering september 2015 

- Nieuwe strand aangelegd, inclusief 
panoramaduin en nieuwe opgangen.  

- Ontwerp binnendijkse hoofd strandopgangen 
/ strandtrappen bijna gereed. Uitvoering rond 
zomer 2015. 

- Aanbesteding 50 strandhuisjes uitgevoerd; 
streven realisatie 2016/2017 

- Aanbesteding strandpaviljoen in juni 2015; 
streven realisatie 2016/2017 

- Intentieovereenkomst gesloten met 
campingeigenaar over herontwikkeling 
camping Corfwater en ontwikkeling paviljoen 
en 30 strandhuisjes op strand.  

- Bestemmingsplan “kustzone Petten” in 
procedure. 

- Beeldkwaliteitsplan Petten opgesteld.  
- Gestart met Ontwerp nieuwe 

infrastructuur/parkeren. Uitvoering 
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2015/2016 
- Gestart met Ontwerp herinrichting 

tankvallen, uitvoering 2015 
- Gestart met onderzoeksfase 

informatiecentrum Petten. 

9. Aanpakken van het centrum van 
Warmenhuizen. 

Het bestemmingsplan is vastgesteld en de 
bouwvergunningen zijn verleend. De uitvoering is 
gaande en we verwachten de oplevering in mei 
2016. 

 

10. Balans aanbrengen tussen 
beperking van regelgeving en controle 
op bouw en verbouw enerzijds en 
veiligheid anderzijds. 

Dit is geborgd in het nieuwe handhavingsbeleid. 
 

11. Onderzoek doen naar de 
mogelijkheid van knooperven. 

Gemeente heeft besloten niet deel te nemen aan 
regionale pilot. 

 

12. Inspannen voor voldoende 
woningen naar behoefte. 

Zie hiervoor de toelichting onder punt 4. 
 

13. Bevorderen van de afstemming 
tussen zorg en voorzieningen. 

Is going concern 
 

14. Bouwhoogten worden beperkt tot 4 
bouwlagen(exclusief kap) in de stad en 
3 bouwlagen (exclusief kap) buiten de 
stad. 

De meeste bestemmingsplannen houden reeds 
rekening met deze maximale hoogte. Er is nog 
geen inventarisatie uitgevoerd naar de 
mogelijkheden. 

 

 

Duurzame oplossingen voor een goed milieu 

Actiepunt opgenomen in 
coalitieakkoord 

Stand van zaken  

1. Faciliteren van initiatiefnemers van 
grote duurzame-energieprojecten. 

Er zijn in het eerste halfjaar 2014 gesprekken 
gevoerd met een initiatiefnemer voor een 
warmtenet in Warmenhuizen. De gemeente 
heeft in principe medewerking toegezegd. Er zijn 
daarna geen verdere ontwikkelingen meer te 
melden 

 

2. Een realistische routekaart 
ontwikkelen naar een energie neutrale 
gemeente. 

De “routekaart (2014-2018) naar een meer 
energieneutrale gemeente Schagen” is eind 2013 
door de gemeenteraad vastgesteld. 

 

3. Afvalscheiding en recycling door 
inwoners bevorderen. 

Op dit moment wordt onderzoek verricht naar de 
meest voordeling afvalinzameling met een hoger 
percentage materiaalhergebruik. Hierbij dient 
rekening te worden gehouden met de 
verschillende belangen van de verschillende 
stakeholders. De inwoners zijn één van deze 
verschillende stakeholders. Middels een 
inwonerspanel wordt hun mening en visie 
uitgevraagd. Maar ook de financiële gevolgen 
voor de gemeente, de papierinzamelende 
verenigingen en de afvalinzamelaar zijn relevant. 
Deze zomer wordt de nieuwe afvalinzameling ter 
besluitvorming voorgelegd in het College. Ook de 
Raad zal bij deze besluitvorming worden 
betrokken. 
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4. Stimuleren van ‘Opplussen’ 4 
bestaande woningen. 

Met Wooncompagnie is in 2014 samengewerkt in 
het isolatie en renovatieproject Kanaalstraat 
Schagen. Aan particuliere woningbezitters is het 
aanbod gedaan mee te doen in dit isolatieproject 

 

5. Stimuleren van papierloos 
vergaderen en werken binnen de 
gemeentelijke organisatie. 

In 2013 en 2014 zijn belangrijke stappen gezet, 
waarmee raad, college en MT de mogelijkheid 
kregen om papierloos te vergaderen. Afronding 
van dit proces (bestuurlijke stukkenstroom) 
wordt verwacht in 2015 – begin 2016. 
De laatste stap is digitale besluitvorming. 

 
 

6. Wij stimuleren bewoners en 
bedrijven om 
energiebesparingsmaatregelen tot te 
passen en zonnepanelen en –
collectoren te plaatsen. 

In 2015 was er geen budget voor 
klimaatdoelstellingen. Vanaf 2016 is dit er wel 
weer en wordt dit opgepakt. 

 

7. we starten een programma waarmee 
op zoveel mogelijk scholen en andere 
openbare gebouwen zonnepanelen 
kunnen worden geplaatst. 

Is gerealiseerd via een stimuleringsregeling voor 
scholen. 

 

 

Gezond financieel beleid 

Actiepunt opgenomen in 
coalitieakkoord 

Stand van zaken  

1. Instandhouden van de voorzieningen 
voor de zwakkeren in de samenleving. 

Is onderdeel van de nieuwe taken op jeugd en 
wmo gebied. 

 

2. Faciliteren van de zelfwerkzaamheid 
van dorpsraden en wijkpanels bij het 
realiseren van plannen voor hun dorp 
of wijk.  

Afspraken zijn in 2014 gemaakt. 
 

3. Geen open eind 
projectfinancieringen. 

Is opgenomen in de meerjarenvisie 2013-2018 
 

4. Een zo laag mogelijke lokale 
belastingdruk. 

Is opgenomen in de meerjarenvisie 2013-2018 
 

5. Niet méér fusiekosten dan er aan 
vergoeding tegenover staat.  

Is opgenomen in de meerjarenvisie 2013-2018 
 

6. Financieel voordeel realiseren door 
de fusie. 

Is opgenomen in de meerjarenvisie 2013-2018 
 

7. Een zo klein mogelijk ambtelijk 
apparaat. 

Bij de start van de nieuwe gemeente Schagen per 
1-1-2013 is de formatie al terug gebracht.  
Middels het programma bewegen naar de klant 
wordt verder ingezet op een zo efficiënt en klein 
mogelijk ambtelijk apparaat. 

 

8. Garant staan voor startersleningen 
aan jongeren uit de gemeente.  
 

In de periode 2013/2014 hebben wij 
verschillende startersleningen verstrekt. 
Inmiddels is er geen geld meer beschikbaar voor 
het verstrekken van nieuwe leningen. We blijven  
de ontwikkelingen op dit punt volgen. 
 

 

9. De gemeente richt een digitale 
dienst in, waarmee bewoners kunnen 
uitrekenen waarvoor hun betaalde 

Dit is nog niet opgepakt. 
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belasting is gebruikt. 

10. We zoeken naar actief naar 
projectsubsidies bij andere overheden 
en/of fondsen. 

Bij nieuwe plannen en projecten gebeurt dit.  Dit 
betreft dan de gebruikelijke subsidies. 
Mogelijkheden op andere terreinen worden niet 
of nauwelijks onderzocht. De functie van subsidie 
coördinator is vacant.   
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