
      TOEZEGGINGEN          

                

Vergadering Nr. 

agenda 

Onderwerp inhoud toezegging e.d. Verantwoordelijk gereed 

voor datum 

status Afgedaan 

8-6-2017 5 Zienswijze RHCA Toegezegd wordt dat de RHCA 

voor 1 januari 2018 komt met 

een notitie over de wettelijke en 

niet wettelijke taken 

Marjan van 

Kampen 

01--1-2018 Antwoord via gemeente 

Schagen 

2018-10-11: Verzoek is 

ingebracht en verwerkt in 

antwoord RHCA zienswijzen op 

jaarstukken 2016 en 

programmabegroting 2018. In 

programmabegroting 2019, 

hoofdstuk 1.1.1., wordt tevens 

ingegaan op wettelijke en niet 

wettelijke taken. Afgedaan = JA 

19-10-2017 7 De Kop werkt! In het eerste kwartaal van 2018 

komen er voorstellen naar de 

raden, via de RRN, t.a.v. infra (en 

bereikbaarheid) in de NoordKop. 

Stuurgroep De 

Kop werkt! 

31-mrt-18 Onderzoek naar haalbaarheid 

van de 

bereikbaarheidsprojecten is nog 

niet afgerond. Afronding zal 

plaatsvinden in het tweede 

kwartaal (informatie 08.03.18).  

2018-10-11: Onderzoek Is 

afgerond en zal bij 

voortgangsrapportage 2018 op 

8 nov. aan RRN worden 

voorgelegd. Afgedaan = JA 

19-10-2017 7 De Kop werkt! De Stuurgroep gaat een 

constructief gesprek aan met de 

provincie inzake de 

bereikbaarheid (inclusief 

verkeersstromen) van de 

NoordKop. 

Stuurgroep De 

Kop werkt! 

? Er is regulier ambtelijk en 

bestuurlijk overleg met de 

provincie (informatie 08.03.18) 

2018-10-11: Onderzoek Is 

afgerond en zal bij 

voortgangsrapportage 2018 op 

8 nov. aan RRN worden 

voorgelegd. Afgedaan = JA 

19-10-2017 7 De Kop werkt! De raden worden, via de RRN, 

geïnformeerd over de 

rapportage (bestedingen van) 

toeristen in De Kop. 

Stuurgroep De 

Kop werkt! 

? Nog in voorbereiding. De RRN is 

geinformeerd over de 

voorjaarscampagne 

destinatiemarketing en wordt 

binnenkort op de hoogte 

gesteld van de resultaten van de 

najaarscampagne (informatie 

08.03.18) 

2018-10-11: In de 

voortgangsrapportage 2018 

project Destinatiemarketing is 

een link opgenomen naar de 

resultaten van de 

voorjaarscampagne (RRN 8 nov.) 

Afgedaan = JA 



19-10-2017 7 De Kop werkt! Na commitment werkgevers 

(Match 2020) zal het in het 

eerste kwartaal los gaan . 

Stuurgroep De 

Kop werkt! 

  Continue proces. Op dit moment 

(informatie 08.03.18) wordt de 

laatste hand gelegd aan de 

sectorplannen. 

kan eraf AC RRN 130918               

2018-10-11: sectorplannen zijn 

vastgesteld en zijn opgenomen 

in voortgangsrapportage 2018 

(RRN 8 nov.) Afgedaan = JA 

7-6-2018 9 Zienswijze GGD schriftelijk reactie of het 

evaluatierapport 2018, inclusief 

bestuursverordening, wordt 

voorgelegd aan de raden met 

mogelijkheid tot het indienen 

van moties. 

De heer Van 

Knippenberg 

  2018-10-11: De gewijzigde 

begrotingen 2018 en gewijzigde 

begroting 2019 wordt 

binnenkort aangeboden aan de 

raden. De raden hebben 

vervolgens de mogelijkheid om 

daarop zienswijzen in te dienen. 

Het financieel herstelplan wordt 

aan deze stukken toegevoegd. 

Afgedaan = NEE 

7-6-2018 9 Zienswijze GGD De ph zegt toe navraag te doen 

naar het  accountantsrapport en 

deze toe te sturen aan de 

coördinerend griffier.  

De heer Van 

Knippenberg 

  2018-10-11: Dit is nagevraagd. 

Antwoord van de GGD is dat we 

daar nog op moeten wachten, 

totdat het DB en de accountant 

hierover gesproken hebben.. 

Afgedaan = NEE 

7-6-2018 10 Zienswijze VR De voorzitter zegt toe het 

verzoek om in de diverse 

begrotingen een onderscheid te 

maken tussen beïnvloedbaar en 

niet beïnvloedbaar in te brengen 

bij de ‘egietafel G‘ en. 

mevrouw Van 

Kampen-Nouwen 

  2018-10-11: Is nog onderwerp 

van discussie 

Afgedaan = NEE 

 


