
toezeggingen 

titel In gesprek met wethouder Nieuwenhuizen van gemeente Langedijk m.b.t.
aanleg fietspad N245

tekst toezegging Wethouder Van der Veek zegt toe met wethouder Nieuwenhuizen van
gemeente Langedijk in gesprek te gaan over de aanleg van een fietspad
tussen Schagen en Alkmaar aan de N245.

Datum toezegging 03-11-2015

portefeuillehouder S.J.A. van der Veek (Wethouder)



titel Bijdrage aan Burger- en Overheidsparticipatie (nav motie Roockershuys)
(D66)

tekst toezegging Toegezegd is om voor de zomer met richtlijnen te komen. In de raad van 28
oktober 2014 is toegezegd, dat de raad voor het einde van het jaar 2014
beter inzicht krijgt in kaders die wij gebruiken voor 'hoe gaan wij om met
participatie'. Stand 6 juli 2015: Samen met de werkgroep van de raad die
zich buigt over de vraag "wat de rol van de raad is in de veranderende
samenleving" wordt een raadsvoorstel voorbereid met daarin ook een
aantal handvatten hoe om te gaan met initiatieven. Daarnaast wordt een
raadsavond voorbereid (okt/nov) waarin de raad wordt meegenomen in dit
proces.

Datum toezegging 25-03-2014

portefeuillehouder S.J.A. van der Veek (Wethouder)



titel Hoger Onderwijs

tekst toezegging Op de vraag van de VVD 'Hoger Onderwijs, hoe krijg je dit binnen de
gemeente?', komt de wethouder op terug. Tevens geeft hij aan de vraag
breder in te zetten 'Hoger Onderwijs, hoe binnen de regio te houden?'
Tussenstand tijdens vergadering 15 december 2015: Wethouder Blonk
geeft aan dat er over het hoger onderwijs overleg moet plaatsvinden met
partners in West-Friesland en Noord-Kennemerland. Het maakt onderdeel
uit in “De Kop Werkt”. Wethouder Blonk zegt toe het mee te nemen binnen
de stuurgroep “De Kop Werkt”.

Datum toezegging 04-11-2014

portefeuillehouder B. Blonk (Wethouder)



titel Regels geven Subsidies

tekst toezegging n.a.v. het initiatiefvoorstel bijdrage 400 jaar Oudesluis zegt wethouder
Blonk toe om regels op te stellen over het geven van dit soort subsidies.

Datum toezegging 15-12-2015

portefeuillehouder B. Blonk (Wethouder)



titel In overleg met de WMO adviesraad

tekst toezegging Mevrouw Mulder geeft aan dat staatssecretaris Martin van Rijn landelijk
200 miljoen ter beschikking heeft gesteld om de thuiszorg te versterken. De
Seniorenpartij wil weten hoe deze verdeling zal plaatsvinden in de
gemeente Schagen en hoe de nieuwe problemen worden opgevangen. De
alfahulp is in 2015 ook niet inzetbaar onder de WMO. De vraag is of hier al
meer duidelijkheid over is. Wethouder Blonk gaat in overleg met de WMO
adviesraad over de inzet van de extra middelen.

Datum toezegging 15-12-2015

portefeuillehouder B. Blonk (Wethouder)


