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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 43 van de vergadering van 26 oktober 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

252 Uitvoeringsprogramma aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling / Beleid 

 

Het college besluit het uitvoeringsprogramma 2021-2023 behorend bij de Regiovisie aanpak 

huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023 vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

In december 2020 is de regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2023 

“Samen zorgen voor veiligheid” vastgesteld door de 18 gemeenteraden in Noord-Holland 

Noord. In deze regiovisie staan ambities beschreven gericht op het versterken van de aanpak 

van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

 

In het uitvoeringsprogramma staan de acties beschreven die nodig zijn om de ambities uit de 

regiovisie te bereiken. De acties geven aan waaraan we de komende jaren extra aandacht 

gaan besteden in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met het programma 

streven we ernaar een maatschappelijke beweging in te zetten op vier focuspunten, namelijk 

preventie, eerder beter in beeld, stoppen en duurzaam oplossen en het inzetten op specifieke 

doelgroepen zoals ouderenmishandeling, slachtoffers van mensenhandel, loverboy slachtoffers 

en kinderen bij complexe scheidingen. De acties zijn opgesteld in samenwerking met 

gemeenten, ketenpartners en ervaringsdeskundigen en sluiten aan bij knelpunten die  

naar voren zijn gekomen uit onderzoek. Per actie wordt aangegeven wie 

hoofdverantwoordelijk is, door wie het uitvoeren van de actie wordt aangejaagd, wanneer de 

actie gepland is en wat op dit moment de status van de actie is. 

 

De voortgang van dit uitvoeringsprogramma en het effect hiervan wordt jaarlijks geëvalueerd. 

253 Vaststellen bestemmingsplan Tweede Reparatieplan Den Hoorn / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. het ontwerpbestemmingsplan Reparatieplan Den Hoorn, zoals geometrisch is vastgelegd in 

het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.DHN2021BP0001-on01 en de 



Nota van Zienswijzen vast te stellen; 

2. als ondergrond voor de verbeelding te gebruiken: de Grootschalige Basiskaart (GBKN) 

ondergrond van 1 mei 2021; 

3. voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen ingevolge artikel 6.12 lid 2 Wet 

ruimtelijke ordening aangezien er geen ontwikkellocatie is opgenomen; 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan Reparatieplan 

DenHoorn vast te stellen.  

 

Dit ‘tweede reparatieplan’ betreft een gedeeltelijke reparatie van het bestemmingsplan 

‘Den Hoorn’ (het moederplan), door de raad op 12 juli 2016 heeft vastgesteld. Hierom was 

door de raad verzocht in de Motie ‘Beschermen Dorpsgezicht Den Hoorn’ (april 2021). 

Hiermee wordt de afwijkingsmogelijkheid voor extensief dagrecreatief en educatief 

medegebruik van agrarische gronden binnen/nabij het beschermd dorpsgezicht geschrapt. Dit 

om een betere bescherming van het beschermde dorpsgezicht te waarborgen. 

 

Het ontwerpplan heeft van 21 juni tot en met 2 augustus 2021 ter inzage gelegen. Hierop zijn 

9 zienswijzen en 3 vooroverlegreacties ontvangen.  

Een aantal indieners van een zienswijze wil de mogelijkheid voor het educatief en recreatief 

gebruik juist behouden. Dat is niet wat de raad wil bereiken met de Motie en daarom wordt 

daar niet aan tegemoet gekomen. 

Er is geconstateerd dat de ruimte, die in het ‘bestemmingsplan Den Hoorn’ is gegeven - om 

bij afwijking een omgevingsvergunning voor het recreatief en educatief medegebruik te 

verkrijgen - niet voldoende bijdraagt aan het behouden van het beeld en aanzicht op het 

Beschermd Dorpsgezicht Den Hoorn dat de gemeente, maar ook veel bezorgde Hoornders, 

willen beschermen. Het is een kwetsbaar gebied en het medegebruik  

levert eerder verrommeling op en parkeren van fietsen en auto’s. Dat wordt met het 

schrappen van deze regeling voorkomen.  

Deze belangen wegen zwaarder dan het toestaan van het educatief en recreatief medegebruik 

van de gronden. Dit sluit aan bij de selectie van het beschermd dorpsgezicht als ‘kerngebied’ 

op basis van de Erfgoednota ’Texel is de Reede’. Dit heeft als gevolg dat bij afwegingen 

Erfgoed een hoge prioriteit krijgt.  

 

Anderen uiten hun zorgen over mogelijk particulier gebruik van deze agrarische gronden en 

het ontstaan van bebouwing. Deze zorgen zijn niet nodig omdat het bestemmingsplan alleen 

agrarisch gebruik toestaat en bebouwing niet mogelijk is. Daarnaast worden geen bestaande 

rechten afgenomen voor het agrarische gebruik van de gronden. 

Aan een verzoek om een nieuwe ontwikkeling op de Stolpweg mee te nemen in dit 

reparatieplan wordt geen medewerking verleend. Dat gebeurt in een apart bestemmingsplan. 

Op de vraag of de evenementen wel mogelijk zijn op deze agrarische gronden wordt 

aangegeven dat dit een optie is, maar dat daar wel een evenementenvergunning en een 

omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het gebruik voor nodig is. Hierbij wordt 

geen gebruik gemaakt van de bepaling die nu geschrapt wordt. 

De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

255 Vaststellen 1ste begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst NHN / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst Noord-

Holland Noord (OD NHN) m.b.t. traineeship, data-analisten en uitstel Omgevingswet; 

2. geen gezamenlijke zienswijze namens de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland in 



te dienen; 

3. namens Schagen, Den Helder en Texel de bijgevoegde zienswijze in te dienen. 

 Samenvatting 

 

Het dagelijks bestuur van de OD NHN stelt aan het Algemeen Bestuur van de OD NHN voor om 

de 1ste begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Van de in deze begrotingswijziging 

opgenomen onderwerpen worden gelijktijdig separate besluiten aangeboden eventueel met 

bijbehorende projectplannen. De begrotingswijziging ziet op financiële gevolgen van de 

onderwerpen en separate AB-besluiten voor: 

1. Trainees; 

2. Data-analisten en 

3. Uitstel Omgevingswet. 

Inhoudelijk wordt de begrotingswijziging niet beoordeeld. De raad heeft de begroting 2022 

van de OD NHN reeds vastgesteld. De raad wordt nu geconfronteerd met een 1ste wijziging in 

deze begroting. 

 

Binnen het overleg van financieel adviseurs vanuit Schagen, Den Helder en Texel is 

afgesproken om in de zienswijze een signaal af te geven over de (financiële) werkwijze die de 

OD hanteert. Zij zijn van mening dat het onverkort akkoord gaan met de 1e BW van de OD 

niet conform de afspraken met de OD is. 

 

In de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord FUGR 

zijn uitgangspunten vastgelegd waaraan alle gemeenschappelijke regelingen in de regio 

Noord-Holland Noord zich dienen te houden. In artikel 2 lid 1 en 2 van de FUGR is afgesproken 

dat de deelnemersbijdrage in het lopende begrotingsjaar niet wordt aangepast en dat een 

incidenteel voor-of nadeel tot uiting komt in het rekeningresultaat van de 

gemeenschappelijke regeling. Slechts ontwikkelingen als gevolg van veranderingen in het 

loon- en prijspeil worden in het komende begrotingsjaar (2022) aangepast. De huidige door de 

OD gevraagde verhogingen van de deelnemersbijdragen passen hier niet in. Reden is dat alle 

gemeenten de begroting voor 2022 al gereed hebben en geen rekening meer kunnen houden 

met de nu door de OD aangedragen aanpassingen. 

 

Op grond van de BBV regels dienen gemeenten namelijk de bijdragen aan de 

gemeenschappelijke regelingen één op één in de begroting over te nemen, wat nu niet het 

geval is. Door de late indiening van de stukken is het niet mogelijk om deze alsnog in de 

gemeentelijke begroting van aankomend jaar op te nemen. Dit betekent concreet dat de 

voorgestelde aanpassingen moeten worden opgenomen in de 1e bestuurlijke rapportage van 

2022 van de OD NHN. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 9 november 2021. 

 

de secretaris, de burgemeester, 


