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Ons kenmerk: CONCEPT 
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Bestuurlijke 

opdrachtgever 

Plaatsnaam Projectnaam Raadsinformatie 

Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Kunst op rotondes Het college heeft op 26 november 2019 besloten om kunst op rotondes te laten ontwerpen. Plaatsing ervan 

wordt eind 2020 verwacht. 

 

Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Sportformateur Tijdens de werkconferentie met de sportverenigingen zijn veel ideeën naar voren gebracht. Deze worden 

verwerkt in een definitief sportakkoord. De werkgroep heeft in december in overleg met de Sportformateur de 

prioritering aangegeven. Zodra het definitieve sportakkoord er ligt gaat men aan de slag. Team Sportservice 

Schagen zal een groot deel van de uit te voeren activiteiten uitvoeren.  

 

Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Evaluatie 

accommodatiebeleid 

Februari 2020 – in februari en maart vinden de bijeenkomsten plaats. Daar worden leden van de Adviesraden 

en Raadsleden als toehoorder uitgenodigd. 

Januari 2020 – in januari worden de interviews met stakeholders voorbereid, welke in februari plaastvinden. 

 

Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Blokhut Februari 2020 – Initiatiefgroep Loet 10  is bezig met opstellen van business case, deze wordt in maart geleverd. 

Daarna wordt de huurovereenkomst geregeld. 

Januari 2020  

22-1-2020 pand is geleverd. 
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Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Regenbooggemeente Februari 2020 – Raadsinformatiememo is 16 januari 2020 verstuurd. 

 

Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Belastingen We hebben van de Waarderingskamer het oordeel over de uitvoering van de WOZ ontvangen. Het oordeel is 

“Goed” en daarom geven ze ons, net als voorgaande jaren, de maximale score van vijf sterren.  
Eind februari verzenden we de aanslagen gemeentelijke heffingen met daarop de WOZ-beschikkingen. We 

mogen deze alleen verzenden als we toestemming hebben van de Waarderingskamer.  

Daarnaast is in de brief van de Waarderingskamer aandacht gevraagd voor de maatschappelijke en 

technologische  ontwikkelingen. Ze geven aan dat het ook de komende jaren van belang is om op passende 

wijze te investeren in integratie en verbetering van de geo registratie.  

Wij onderschrijven deze constatering en zullen op passende wijze aandacht geven aan de ontwikkelingen. We 

zullen u verder informeren zodra er meer bekend is.  

 

 

 

  


