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Raadsinformatie

Joke Kruit

gehele gemeente

Muziek in de Klas

Het project is gestart. Triade heeft aan alle scholen een bezoek gebracht. De scholen zijn zeer enthousiast en
willen graag meedoen. Maandag 8-4-2019 is het OOGO geinformeerd. Voor de zomer hopen wij voldoende
vak muziekdocenten beschikbaar hebben, zodat in het schooljaar 2019/2020 kan worden gestart met muziek in
de klas.

Joke Kruit

Schagen Groeneweg

Wijkvereniging

Joke Kruit

Schagen

Fusie
Voetbalverenigingen

In de raadsvergadering van 2 april is de indexering van het bouwkrediet en het krediet voor de inrichting van
de openbare ruimte toegekend.
Hierdoor kan het project binnen de beschikbare kredieten worden uitgevoerd.
De omgevingsvergunning is op 15 april 2019 verstrekt.
Start bouw eind mei 2019 zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is.
Oplevering casco verenigingsgebouw (inclusief installaties) eind augustus 2019.
Afwerking en inrichting door wijkvereniging start al voor de oplevering.
In gebruik name oktober 2019.
Momenteel wordt een projectopdracht geformuleerd, die de basis zal vormen voor het vervolgonderzoek. Het
uitgangspunt is dat de verenigingen nauw worden betrokken bij het onderzoek.
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Joke Kruit

‘t Zand

Multitreffer - sporthal

Het bestuur van de Multitreffer heeft gesprekken gevoerd met de bibliotheek en de rede school in ’t Zand. Er
zijn plannen op de bibliotheek te verplaatsen naar de brede school. De huidige ruimte van de bibliotheek kan
dan betrokken worden in het ontwerp van de uitbreiding van de sporthal. De Multitreffer verkent de
mogelijkheden voor financiering, zoals het waarborgfonds voor de sport.

Joke Kruit

Waarland

Sporthal

Er wordt momenteel gewerkt aan een raadsvoorstel, waarin de garantstelling en grondruil onderdeel vanuit
maakt.

Joke Kruit

Gehele
gemeente

Zonnepanelen op
wijkgebouwen en
stichtingsgebouwen

De inventarisatie onder de clubgebouwen loopt en hebben van de 60 gebouwen tot nu toe 24 reacties
binnen. Verder is collegevoorstel in een afrondende fase.

Joke Kruit

Gehele
gemeente

Evaluatie
accommodatiebeleid

Op dit moment wordt de opdracht opgesteld. Hiervoor wordt een interne werkgroep gevormd en een
klankbord groep met de raadsleden. Daarnaast wordt de sportadviesraad betrokken bij het opstellen van de
evaluatie opdracht. Planning is deze opdracht voor de zomervakantie definitief vast te stellen.
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Sigge van der
Veek

Gehele
gemeente

Evaluatie 3D
beleidsplan

Aan de hand van het 3D Beleidsplan, zoals vastgesteld in 2014, is bij beleid en de wijkteams opgehaald wat er
de afgelopen jaren is gedaan, welke resultaten zijn behaald en of we deze kunnen onderbouwen met cijfers.
Vervolgstap zal zijn om ook bij inwoners, aanbieders en samenwerkingspartners belevenissen en cijfers op te
halen. Eind mei wordt de klankbordgroep van de raad meegenomen in de eerste resultaten en een plan van
aanpak voor het vervolg.

Sigge van der
Veek

Gehele
gemeente

Ontmoeting in de
kernen - huiskamers

In de gemeente Schagen vinden diverse initiatieven plaats. OldSkoel in Burgerbrug en OEK in Schagerbrug
hebben subsidie ontvangen om de ontmoetingsfunctie verder te verstevigen.
In samenwerking met de partners van WonenPlusWelzijn, de Wooncompagnie en Samen wordt gewerkt aan
een plan om buurtkamers in te richten. Rond de zomervakantie zal hier meer duidelijk over worden.
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