
toezeggingen 

Titel Evaluatie ambtelijk horen

Tekst toezegging De voorzitter zegt toe uiterlijk over twee jaar een evaluatie te geven over het
ambtelijk horen.

Datum toezegging 28-06-2016

Portefeuillehouder M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester)

Verwachte datum afdoening 25-06-2018

Titel Dementievriendelijke gemeente

Tekst toezegging Wethouder Blonk heeft toegezegd met de motie aan de slag te gaan. Zie
onderstaande link voor stukje op website.http://www.wijkteam-schagen.nl/sch
agen-portal/nieuws_3868/item/hartelijk-welkom-bij-de-dementievriendelijke-
gemeente-schagen-in-wording_6148.html

Datum toezegging 20-09-2016

Portefeuillehouder B. Blonk (Wethouder)

Titel Kaderstellende notitie ouderenpakket

Tekst toezegging Wethouder Blonk zegt toe een kaderstellende notitie te maken over het
onderzoek naar het ouderenpakket

Datum toezegging 08-11-2016

Portefeuillehouder B. Blonk (Wethouder)

Titel Evaluatie Mantelzorgbeleid

Tekst toezegging Wethouder Blonk zegt toe een evaluatie te houden over het Mantelzorgbeleid,
inclusief de aangenomen motie over "de jonge mantelzorger". Tevens wordt
de vraag over respijtzorg/huis meegenomen in de evaluatie van het
mantelzorgbeleid eerste kwartaal van 2017.

Datum toezegging 08-11-2016

Portefeuillehouder B. Blonk (Wethouder)

Titel Evaluatie accommodatiebeleid (2019)

Tekst toezegging Wethouder Blonk zegt toe in 2019 met een het accommodatiebeleid te
evalueren. Tussentijds wordt de commissie geïnformeerd bij ontwikkelingen

Datum toezegging 08-11-2016

Portefeuillehouder B. Blonk (Wethouder)
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Titel Meten van duurzaamheid, visie op duurzaamheid

Tekst toezegging Wethouder Van der Veek komt in het voorjaar 2017 met een antwoord.

Datum toezegging 08-11-2016

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

Verwachte datum afdoening 18-04-2017

Datum tussentijdse afdoening 10-03-2017

Toelichting Meten van duurzaamheid, is verwerkt in uitvoeringsplan. Kan na behandeling
in de commissie eraf.- De door de raad vastgestelde nota “Naar een meer
energieneutrale gemeente Schagen 2014-2018” vormt de basis voor de
uitvoering van alle projecten, activiteiten en maatregelen gericht op
energiebesparing en meer duurzame energie opwekking. Hiervoor wordt
jaarlijks een Energieagenda opgesteld.- De Energieagenda 2017 wordt in het
eerste kwartaal van 2017 door het college vastgesteld. Een van de
opgenomen projecten is het monitoren en evalueren van het
uitvoeringsprogramma 2014-2018. Het “Masterplan Duurzame Energie” dat
in 2013 door HVC is opgesteld zal worden geactualiseerd.- de
Energieagenda 2017 wordt na behandeling in het college ter informatie naar
de raad toegezonden.

Titel Zeil van schip dorpsplein Petten

Tekst toezegging Wethouder Beemsterboer reageert op het verzoek van de Dorpsraad Petten.
Hij zegt toe om het in de komende week, in het college, het verzoek om 2/3
van de kosten voor het zeil van het schip op het dorpsplein te financieren te
bespreken. Het dorp Petten zelf neemt 1/3 voor haar rekening te financieren.

Datum toezegging 13-12-2016

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 31-01-2017

Titel Verwachte overschot

Tekst toezegging Wethouder Van Dijk zegt toe bij de jaarrekening 2016 de discussie te voeren
met de raad over het aanwenden van het te verwachte overschot. Het college
zal een voorstel doen en mogelijke alternatieven aandragen.

Datum toezegging 13-12-2016

Portefeuillehouder J.S. van Dijk (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 09-05-2017

Titel Motie Voedselbos als leidraad meenemen in overleg

Tekst toezegging Wethouder Van der Veek geeft aan in de eerste week van januari een overleg
met de afdeling te hebben over het planten van bomen. Hij zegt toe de motie
als leidraad mee te nemen in dit overleg.

Datum toezegging 13-12-2016

Portefeuillehouder S.J.A. van der Veek (Wethouder)
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Titel Aanleg vrij liggend fietspad langs gedeelte Dergmeerweg

Tekst toezegging Wethouder Van der Veek raad aan eerst de feiten goed op een rij te zetten.
Hij zegt toe een mondelinge toelichting te geven in de commissie Ruimte van
16 januari aanstaande.

Datum toezegging 13-12-2016

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

Verwachte datum afdoening 18-04-2017

Datum tussentijdse afdoening 06-02-2017

Toelichting Dag griffie,Namens wethouder van der Veek en afd OG stuur ik u hierbij een
reactie op zijn toezegging -nav motie van de Seniorenpartij- mbt ‘Aanleg
vrijliggend fietspad langs gedeelte Dergmeerweg'.Tijdens de behandeling
van het raadsvoorstel “De ontbrekende Schakel” d.d. 17 december 2013
heeft uw raad onder meer besloten om: “De haalbaarheid van de aanleg van
een vrijliggend fietspad langs de bestaande Dergmeerweg te gaan
onderzoeken. Dit onderzoek zal los van De ontbrekende Schakel worden
uitgevoerd, met de wetenschap dat hiervoor de benodigde gronden nog
moeten worden aangekocht, een aparte planologische procedure dient te
worden opgestart en er op dit moment geen financiële dekking aanwezig
is”.Nu de voorbereidingen voor de realisatie van De ontbrekende Schakel
lopen, is de afdeling OG gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de
aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Dergmeerweg. In dit voorjaar
worden de resultaten van het onderzoek aan het college worden voorgelegd.
Daarna worden de commissie- en raadsleden hiervan in kennis
gesteld.Aangegeven wordt dat door de gunstige aanbesteding van De
ontbrekende Schakel er gelden overblijven. De afdeling OG verwacht dat
ook. Maar pas na de realisatie van de weg zal blijken of dat ook het geval is
en hoe hoog het bedrag zal zijn. Tijdens de aanleg kunnen er altijd
onverwachte zaken boven water komen waardoor er extra kosten worden
gemaakt.Voorgesteld wordt om eerst de resultaten van het
haalbaarheidsonderzoek af te wachten.Wanneer de aanleg van een
vrijliggend fietspad gewenst is, zal de raad door het college worden
geadviseerd om te besluiten de voorbereidende werkzaamheden voor de
aanleg van het vrijliggende fietspad op te starten en de benodigde gelden
hiervoor beschikbaar te stellen.De verwachte datum mondelinge toelichting
en afdoening in de cie Ruimte van 16 januari 2017 bleek niet realistisch ivm
de uitwerking door derden. Wethouder van der Veek verwacht in de cie
Ruimte van april 2017 hierop mondeling toelichting te kunnen
geven.Groet,Margreet
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Titel Mogelijkheden bewaakte fietsenstalling

Tekst toezegging Mevrouw Van Kampen zegt toe te willen gaan kijken, samen met de indiener,
naar de (financiële) mogelijkheden met de NS, de politie en
Noorderkwartier.d.d 11 jan 2017Overleg met de afdeling Samenleving over
plan van aanpak motie.Afspraak is dat nagegaan wordt hoe het staat met de
fietsdiefstallen en de veiligheid, contact NS en mogelijkheden van
gastheer/vrouw -schap op station.Zo gauw hier iets uit komt wordt een
vervolg afspraak gemaakt.

Datum toezegging 13-12-2016

Portefeuillehouder M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester)

Datum tussentijdse afdoening 06-02-2017

Toelichting Op korte termijn wordt met een aantal partijen in gesprek gegaan om te
kijken hoe het geregeld kan worden. Hierbij wordt geprobeerd mensen die
een uitkering van de gemeente ontvangen daarvoor in te gaan zetten. Dat kan
bijvoorbeeld in de vorm van werkervaring e.d.

Titel Aanpassing APV i.v.m .reclame aanduidingen op de openbare weg.

Tekst toezegging Mevrouw Van Kampen meldt dat ambtelijk een notitie in voorbereiding is over
de reclame uitingen op de openbare weg. Over een paar weken wordt een
notitie over dit onderwerp besproken in het college. Ze verwacht in het eerste
kwartaal van 2017 te komen met een aanpassing van de APV.

Datum toezegging 13-12-2016

Portefeuillehouder M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester)

Verwachte datum afdoening 09-05-2017

Titel Leges en precario kleine commerciële evenementen

Tekst toezegging Mevrouw Van Kampen geeft aan dat intern (vergunningverlening en
belastingen) onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn. Ze verwacht
hierover in 2017 met een voorstel te komen.D

Datum toezegging 13-12-2016

Portefeuillehouder M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester)

Verwachte datum afdoening 01-05-2017
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