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Onderwerp

Toelichting

Informatie & Advies

Advies

S.v.z. Bestuurlijk
besluitvormingssysteem

Het nieuwe systeem wordt momenteel gereed gemaakt voor de raad. De
ambtelijke organisatie en het college werken al met het systeem. Daarvoor
hebben wij eerst het digitale proces opnieuw vorm gegeven. De raad stapt naar
verwachting in september over en gaat vanaf dat moment met de nieuwe
applicatie vergaderen (communicatie / planning Griffie). Daarvoor wordt op dit
moment de raadsinformatie vanaf 2013 tot nu overgezet van het oude
raadsportaal naar het nieuwe portaal. In de komende periode organiseert de
Griffie enkele trainingen voor de raad. De uitzendingen van de
raadsvergaderingen gaan straks ook via het nieuwe systeem. Tenslotte wordt het
systeem aangesloten op het zaaksysteem van de gemeente en het digitale Edepot van het Regionaal Archief in Alkmaar.

Ontwikkeling &
Ondersteuning

Communicatie

Aanbesteding website

Bij de oordeelsvormende vergadering van juni 2021 was per ongeluk
aangegeven dat de concretiseringsfase eindigde op uiterlijk 28 juli. Dit was
echter 1 september. De concretiseringsfase is inmiddels klaar en positief
verlopen. Daarom hebben we besloten de opdracht definitief te gunnen aan
de leverancier Intracto. Tijdens de concretiseringsfase is ook al gewerkt aan de
vormgeving/opbouw van de nieuwe website. Via samen.schagen.nl vragen we
binnenkort inwoners naar hun mening hierover, zodat vormgeving/opbouw
maximaal aansluit bij hun behoeften. Oplevering van de nieuwe site staat
gepland op 1 december.

Ruimtelijke Projecten

1

Bouwprojecten

Huisvesting
Reddingsbrigade &
KNRM Petten

Het KNRM Reddingsstation Petten en de Reddingsbrigade Petten ontwikkelen
met de gemeente nieuwe huisvesting in Petten op de locatie van de botenloods
van de KNRM, Strandweg 2.
Voor besluitvorming door de raad over een begrotingswijziging is een
“raadsvoorstel via het college” opgesteld, waarover 20 juli 2021 door het college
conform advies is besloten. De stukken zijn aan de griffie aangeboden voor
besluitvorming in de raad, direct na het zomerreces.
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De gunning vindt direct na uw besluitvorming plaats en de bouw start dan in
september 2021. Verwachte oplevering is voor het zomerseizoen 2022. De
vergunningen zijn reeds verleend.

2

Brandweerkazerne
Dirkshorn

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft een verzoek ingediend
voor een nieuwe brandweerkazerne voor twee voertuigen in Dirkshorn. De
voortgang is als volgt:
1: Uw raad heeft het voorbereidingskrediet en bouwkrediet in 2020 beschikbaar
gesteld.
2: De bestemmingsplan-wijziging (van agrarisch naar maatschappelijk) voor de
beoogde locatie wordt niet langer ondergebracht in het project-verzamelplan
Gelet op het belang van snel bouwen wordt een separaat traject opgestart
waarmee tijdwinst kan worden geboekt.
3: De projectgroep met de VRNHN is ingericht. Er wordt gewerkt aan een VO
(voorlopig ontwerp), de inrichting van het terrein, de aansluiting(en) op de
openbare weg, aansluitingen op nutsvoorzieningen, duurzaamheidseisen,
participatie en communicatie.
4: Op 7 september as. vindt een informatieavond voor geïnteresseerden en
omwonenden plaats.

Huisvesting
Reddingbrigade
Sint Maartenszee

De gemeente is in onderhandeling met Staatsbosbeheer en het
Rijksvastgoedbedrijf over de overname van een deel van de zomerstalling van
de Reddingbrigade.
De locatie is onderdeel van een aantal schietplateau’s, in gebruik bij Defensie,
die gesloopt moeten worden.
Het projectteam is begonnen aan de ontwerpfase om van deze winterstalling
een jaarrond stalling te maken.
Het Rijksvastgoedbedrijf staat positief tegenover levering van het object aan de
gemeente. Het wachten is op een uitspraak van LNV (ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit) over de compensatieregeling voor het
Rijksvastgoedbedrijf.
Tot die tijd is de projectgroep bezig met een DO (Definitief Ontwerp).

