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Overzicht van toezeggingen 01-01-2014 tot 30-12-2015

Bijdrage aan Burger- en Overheidsparticipatie (nav motie Roockershuys)
(D66)
Datum toezegging 25-03-2014
Portefeuillehouder de heer S.J.A. van der Veek
Tekst 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 handvat-
ten hoe om te gaan met initiatieven. Daarnaast wordt een raads-
avond voorbereid (okt/nov) waarin de raad wordt meegenomen
in dit proces.

Afdoening Raadsvoorstel wordt voorbereid voor de vergadering van 9 fe-
bruari 2016.

Afgedaan Nee

Hoger Onderwijs
Datum toezegging 04-11-2014
Portefeuillehouder de heer B. Blonk
Tekst 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?’

Afdoening Zowel vanuit het sociaal domein als uit de Kop werkt (Onder-
wijs-arbeidsmarkt) wordt nagedacht hoe de relatie met werkge-
vers moet worden onderhouden. Er ligt ook een relatie met het
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid NHN. Verwacht wordt
dat eind 2015 hierover duidelijkheid ontstaat zodat er ook mens-
kracht kan worden vrijgemaakt om te inventariseren welk on-
derwijs er bovenregionaal beschikbaar is en wat daaraan nog
ontbreekt. Dan zal een strategie bepaald moeten worden hoe
hetgeen ontbreekt kan worden gerealiseerd.

Afgedaan Nee
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Inzicht in de strategische personeelsplanning
Datum toezegging 30-06-2015
Portefeuillehouder mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
Tekst De burgemeester zegt toe de raad inzicht te geven over de stra-

tegische personeelsplanning na de zomervakantie
Afgedaan Nee

Tussenstand project "Bewegen naar de klant"
Datum toezegging 30-06-2015
Portefeuillehouder mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
Tekst De burgemeester zegt toe in mei 2016 te komen met een (finan-

ciële)tussenstand van het project "Bewegen naar de klant"
Afgedaan Nee

Consequenties van de reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen
Datum toezegging 30-06-2015
Portefeuillehouder de heer J.C.J. Beemsterboer
Tekst Wethouder Beemsterboer zegt toe de commissie Ruimte te infor-

meren over de ervaringen van de reisgids. Dit gebeurt in januari
2016.

Afgedaan Nee

Bord met tekst "Gevaarlijke oevers"
Datum toezegging 15-09-2015
Portefeuillehouder de heer S.J.A. van der Veek
Tekst De heer Van de Beek geeft aan dat er een bord met de tekst

“gevaarlijke oevers” geplaatst is bij het Heemtmeer. De vraag is
wat het tijdspad is van de renovatie van het meer.
Wethouder Van der Veek zegt toe dit uit te zoeken en zo spoedig
mogelijk te laten weten.

Afgedaan Nee

Thema-avond organiseren over "Winkelbestand Schagen"
Datum toezegging 15-09-2015
Portefeuillehouder Griffie
Tekst de griffier zegt toe een thema-avond te organiseren over “Win-

kelbestand Schagen”.De avond staat gepland op dinsdagavond
12 januari 2016.

Afgedaan Nee

Vrijwilligersverzekering
Datum toezegging 15-09-2015
Portefeuillehouder de heer B. Blonk
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Tekst Wethouder Blonk zegt toe alle dorpsraden, verenigingen en stich-
tingen te informeren over de vrijwilligersverzekering naar aanlei-
ding van het belrondje van de Seniorenpartij

Afgedaan Nee

Werkafspraken met dorpsraden
Datum toezegging 03-11-2015
Portefeuillehouder de heer S.J.A. van der Veek
Tekst Wethouder Van der Veek zegt toe in het eerste kwartaal terug

te komen op het maken van werkafspraken met dorpsraden. Dit
is ook met de dorpsraden besproken.

Afgedaan Nee

Stand van zaken jongerenwerk
Datum toezegging 03-11-2015
Portefeuillehouder de heer B. Blonk
Tekst Wethouder Blonk geeft aan dat het jongerenwerk anders aange-

pakt gaat worden. De wijkteams gaan daar een belangrijke rol in
spelen. De probleemjongeren worden op een andere manier be-
naderd in 2016. De wethouder zegt toe na een half jaar te kijken
of de aanpak merkbaar is en hoe de stand van zaken dan is.

Afgedaan Nee

Beleid Snippergroen
Datum toezegging 03-11-2015
Portefeuillehouder de heer S.J.A. van der Veek
Tekst Wethouder Van der Veek zegt toe de commissie op de hoogte

te houden van het beleid van snippergroen, waarvan een klein
onderdeel is de verkoop van deze gronden om de lasten terug te
brengen.

Afgedaan Nee

In gesprek met wethouder Nieuwenhuizen van gemeente Langedijk m.b.t.
aanleg fietspad N245
Datum toezegging 03-11-2015
Portefeuillehouder de heer S.J.A. van der Veek
Tekst 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.

Afgedaan Nee


