
Schagen - Toezeggingen update OV 17 januari 2023
Datum toezegging Onderwerp Portefeuillehouder Update 18-11 Update 22-12 Einddatum Gremium
24/05/22 Nieuw rioleringsplan 2023-2025 naar de raad J.J. Heddes (Wethouder) Q4-2022 Gemeenteraad 24-05-2022

16/06/22 J.J. Heddes (Wethouder) Q4-2022 Oordeelsvormende vergadering 16-06-2022)

05/07/22 P. de Nijs-Visser (Wethoude Q2-2023 Gemeenteraad 05-07-2022

05/07/22 J.J. Heddes (Wethouder) Q4-2022 Gemeenteraad 05-07-2022

20/09/22 M.J.P. van Kampen-Nouwen Q2-2023 Raadsvergadering 20-09-2022

20/09/22 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Q2-2023 Raadsvergadering 20-09-2022

01/11/22 S.C. Kruijer (Wethouder) Actuele stand van zaken toevoegen rond 10 januari Q1 2023 Raadsvergadering 01-11-2022

01/11/22 C.H.J. Quint (Wethouder) Verwacht kwartaal? Raadsvergadering 01-11-2022

01/11/22 C.H.J. Quint (Wethouder) Nvt Raadsvergadering 01-11-2022

08/11/22 J.J. Heddes (Wethouder) Verwacht kwartaal? Raadsvergadering 08-11-2022

08/11/22 Armoedeplan naar de raad P. de Nijs-Visser (Wethouder) Q2-2023 Raadsvergadering 08-11-2022

08/11/22 P. de Nijs-Visser (Wethouder) Q2-2023 Raadsvergadering 08-11-2022

08/11/22 De uitkomsten van het woningmarktonderzoek naar de raad toe. S.C. Kruijer (Wethouder) Q1, uiterlijk Q2 2023 Raadsvergadering 08-11-2022

08/11/22 Plan van aanpak over kader toekomstige ontwikkelingen naar de raad toe S.C. Kruijer (Wethouder) Eerste helft 2023 Raadsvergadering 08-11-2022

08/11/22 S.C. Kruijer (Wethouder) nvt Raadsvergadering 08-11-2022

08/11/22 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Verwacht kwartaal? Raadsvergadering 08-11-2022

08/11/22 M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester) Q1-2023 Raadsvergadering 08-11-2022

Toezegging blijft staan. De gemeenteraad wordt via een 
presentatie in een beeldvormende informatieavond op 12 
december 2022  meegenomen in het nieuwe 
rioleringsplan.

Afgedaan. Presentatie was op 12-12.

Ph Heddes zegt toe dat de evaluatierapportage over de door de gemeente 
teruggenomen plus-taken in oktober aan de raad aangeboden gaat worden.

Toezegging blijft staan. RIM lag bij het college. De 
gemeentesecretaris heft verzocht dit eerst met de direct 
te bespreken waarna het aan het college wordt 
voorgelegd. De RIM ligt momenteel bij de directie.

Afgedaan. De RIM is op 13-11 verstuurd.

De raad informeren indien het onderzoek naar armoedebeleid wordt opgestart 
en evt met voorstel naar de raad komen.

Toezegging blijft staan. Er is een onderzoek gedaan naar 
het geluksbudget. Een raadsvoorstel tot wijziging van de 
verordening betreffende de meedoenregeling is in 
voorbereiding voor de raad van maart 2023.

Toezegging blijft staan. Er is een onderzoek gedaan naar het 
geluksbudget. Een raadsvoorstel tot wijziging van de 
verordening betreffende de meedoenregeling is in 
voorbereiding voor de raad van mei 2023.

Bewoners informeren hoe de kaders en procedures te vinden zijn om een 
aanvraag in te dienen voor microturbines

Afgedaan. De informatie is in concept gereed en wordt in 
december gepubliceerd. 

Afgedaan. De informatie is in concept gereed en wordt in 
december gepubliceerd. 

Ingekomen stuk 22 09 17 “mail landelijke stichting tegenzinloosgeweld inzake 
vrienden worden van de stichting”. Wens4U verzoekt om deze brief ook te 
behandelen in een oordeelsvormende vergadering en vraagt of de gemeente 
weer “vrienden” kan worden met deze stichting zoals hiervoor het geval is 
geweest.

Toezegging blijft staan. Op 3 oktober 2022 heeft een 
gesprek plaatsgevonden met Wens4u. Intern wordt 
uitgezocht wat de Stichting voor de gemeente kan 
betekenen. 

Toezgging blijft staan: ambtenaar maakt een afspraak met 
raadslid voor verdere uitvoering. 

Wens4u verzoekt om de personen die ingekomen stuk 22 09 19 “Brief suicide 
preventie centrum inzake voorkomen suicide” geschreven hebben, uit te 
nodigen om de raad te informeren.

Toezgging blijft staan: zodra vacature is ingevuld, kan dit 
worden opgepakt.

Schriftelijke reactie naar de raad over vragen Wens4U inzake stand van zaken 
uitbreiding woonwagenkamp Tolkerdijk

Overnemen aanbevelingen auditcommissie nav 2e tussenrapportage 22 en 
verbetering treasury en liquiditeit in december naar de auditcommissie

Deze toezegging is onderdeel van de gesprekken tussen de 
auditcommissie en het
college en voortgang wordt door de auditcommissie gemonitort

Schriftelijke reactie naar de VVD inzake uitkomst 2e tussenrapportage in de 
begroting 23 opgenomen ipv in kadernota

Afgedaan. Op 29 november 2022 is de RIM met beantwoording 
openstaande vragen tussenrapportage met de raad gedeeld. 

Er wordt een gesprek ingepland met Dhr. Riteco van GroenLinks over de 
voortgang van de ingediende moties van Juli 2022.

Toezegging blijft staan. Er wordt voor begin 2023 een afspraak 
gemaakt met dhr. Riteco.

Toezegging blijft staan. Dit wordt gekoppeld aan de toezegging 
over het onderzoek naar armoedebeleid. Een raadsvoorstel tot 
wijziging van de verordening betreffende de meedoenregeling is 
in voorbereiding voor de raad van mei 2023.

In februari 23 de raad informeren over haalbaarheid motie van de SP 
“Inkomensgrenzen gemeentelijke ondersteuning naar 130%” en de motie van 
Wens4U “Regeling dierenhulp minima”

Toezegging blijft staan. Dit wordt gekoppeld aan de toezegging 
over het onderzoek naar armoedebeleid. Een raadsvoorstel tot 
wijziging van de verordening betreffende de meedoenregeling is 
in voorbereiding voor de raad van mei 2023.

Woningmarktonderzoek is, naar verwachting Q1 2023, 
beschikbaar. 

De reactie van het college op de concept Energievisie van de taskforce energie 
infrastructuur delen met de raad.

Afgedaan. Zienswijze college is op 22 november 2022 met u 
gedeeld. 

 Een deel van de uitkomsten van het Berenschot onderzoek is aan het eind van 
2022 klaar en wordt dan naar de raad gestuurd.

Afgedaan. In week 51 is hier een RIM aan u over verstuurd.

De uitkomsten van het onderzoek van cluster WMO en dienstverlening naar de 
raad. De uitkomsten van het onderzoek van cluster WMO en dienstverlening 
zullen in het 1e kwartaal van 2023 bekend zijn. De raad wordt hierover dan 
geïnformeerd.

Toezegging blijft staan. De uitkomsten van het onderzoek van 
cluster WMO en dienstverlening zullen in het 1e kwartaal van 
2023 bekend zijn. De raad wordt hierover dan geïnformeerd.



08/11/22 J.J. Heddes (Wethouder) Q4-2022 Raadsvergadering 08-11-2022

30/11/22 Verwacht kwartaal?

30/11/22 S.C. Kruijer (Wethouder) Afgedaan. 

In gesprek gaan met de NS inzake motie GroenLinks Openbaar vervoer lobby. In 
gesprek te willen gaan met de NS over de motie van GroenLinks “Openbaar 
vervoer lobby” om te kijken of hier nog iets aan te doen valt

Afgedaan. Er is ambtelijk gesproken met NS en het belang van 
treinverkeer voor Schagen en de regio is hierbij duidelijk 
aangegeven. Dit heeft geleid tot twee resultaten. Het eerste 
resultaat is dat de NS aangeeft dat de beslissing van de recente 
versobering van treinverkeer in de regio op korte termijn niet 
terug te draaien is. NS geeft aan hard te werken aan 
verbeteringen, bijvoorbeeld in het aantrekken van voldoende 
personeel. Met de huidige dienstregeling kan NS garanderen 
dat er gereden wordt. Het tweede resultaat is als volgt. Er wordt 
na een jaar pauze weer volop ingezet op een 
ontwikkelprogramma voor de Helderse Lijn, in samenwerking 
met de vier Kopgemeenten, NS en provincie. Dit programma 
heeft tot doel om de aantrekkelijkheid van de trein in de regio 
te verbeteren, waardoor er meer reizigers worden 
aangetrokken en er de noodzaak ontstaat om meer treinen in te 
zetten. Dit programma is opgenomen in de werkagenda 
Mobiliteit, van de regio Noordkop.

Einddatum bij toezeggingen. Naar aanleidinig van meermaals verzoek van 
mevrouw Van Wijk-Ligthart wordt toegezegd bij de verwachte einddatum het 
verwachte kwartaal van gereedheid in te vullen.

M.J.P. van Kampen-
Nouwen (Burgemeester)

Afgedaan. Is toegevoegd.

Transformatorstation Sint Maartensweg. Wethouder zegt toe n.a.v. het verzoek 
van raadslid Mulder om contact op te nemen met haar buurman.
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