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Datum 21 april 2021 

Aan Oordeelvormende vergadering 

Van Joke Kruit 

Betreft Actieve informatie 

 

Bestuurlijke 

opdrachtgever 

Plaatsnaam Projectnaam Raadsinformatie 

Joke Kruit Stad Schagen Regenbooggemeente Het plaatsen van een regenboogbank is in voorbereiding. Plan is het te plaatsen op het Slotplein. 

Een kunstenaar en iemand die mozaïek workshops geeft zullen het samen met kinderen van een 

basisschool maken. Er vindt overleg plaats met omwonenden over de plaatsing. Verwachting is dat 

de bank op 19 juni 2021 (Roze zaterdag) kan worden onthuld. 

 

Joke Kruit Warmenhuizen SIS Het college heeft besloten aan de schaatsvereniging SIS in Warmenhuizen een derde deel van de 

kosten voor vervanging van de lichtmasten te vergoeden. Deze vereniging combineert 

verschillende sport activiteiten voor de inwoners van Warmenhuizen en omstreken. Door goede 

verlichting kunnen zij meer uren gebruik maken van het complex. 

 

Joke Kruit Hele gemeente Noordkop Centraal De raad heeft voor 2021 en 2022 resp. € 60.000 en € 30.000 extra subsidie toegekend aan Noordkop 

Centraal. De reden om dit te doen was om de continuïteit en kwaliteit te kunnen waarborgen. Op 

verzoek van de raad is onderzocht of ontwikkeling van een regio omroep mogelijk is. Uit overleg 

met de buurgemeenten bleek dat er wel bereidheid is, maar dat daarvoor de omroepbesturen zelf 

het initiatief moeten nemen. Dit is met het bestuur van Noordkop Centraal besproken. Zij zullen het 

gesprek met de lokale omroepen in Den Helder en Hollands Kroon in gesprek gaan zodra de 

corona maatregelen dat weer toe staan.  

Daar de licentie in augustus 2021 afloopt is de raad voorgesteld een positief advies te geven voor 

een nieuwe licentieperiode van augustus 2021 tot augustus 2026. 

Het convenant met uitvoeringsafspraken tussen de gemeente en Noordkop Centraal loopt gelijk 

met de licentietermijn en dient ook in 2021 opnieuw vastgesteld te worden. Nu de ontwikkeling van 
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een regionale omroep niet op heel korte termijn te verwachten is wordt de raad binnenkort een 

voorstel voorgelegd met betrekking tot de subsidieverlening aan Noordkop Centraal 

 


