
toezeggingen 

Titel Vervolg Liquiditeitsplanning

Tekst toezegging Het stuk wat er nu ligt is een 1e opstap. De commissie geeft de organisatie de
gelegenheid om aan de slag te gaan met de treasurey jaarplanning. De
wethouder geeft aan dat de organisatie eraan gaat werken en als ze zover
zijn, dan komt hij nog een keer terug in auditcommissie en kijken we op welke
manier we grip hebben op de liquiditeit.

Datum toezegging 02-06-2020

Toegezegd in Liquiditeitsplanning (Auditcommissie 02-06-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 03-12-2020

Datum tussentijdse afdoening 26-11-2020

Tekst afdoening toezegging Stand van zaken 21 september 2020: Wordt geagendeerd voor auditcie van
december Stand van zaken 26 november 2020: Zie bericht bij tussentijdse
afdoening

Titel Beleid RES 1.0 voorleggen aan de raad

Tekst toezegging Wethouder Heddes geeft aan dat er in december een reactienota komt op de
concept RES en alle wensen en bedenkingen die binnen zijn gekomen. In
januari/februari ’21 wordt deze besproken met de Raad. In de tussentijd
worden de zoekgebieden nogmaals beoordeeld en wordt de omgeving ook
bekeken. Het bod wordt dan aangepast en reëler ingeschat. Er wordt voor de
zomer in gesprek gegaan met stakeholders, dorpsraden en inwoners om te
kijken of het bod wel zo reëel is zoals wij denken dat het moet zijn. Voor de
zomer 2021 zal de RES 1.0 worden voorgelegd en besproken met de raad.

Datum toezegging 15-09-2020

Toegezegd in Concept Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Noord
(Gemeenteraad 15-09-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 30-06-2021

Titel Nieuwbouw Sint Maartenszee

Tekst toezegging de Wethouder heeft aangegeven dat de vragen van dhr. Pels, inspreker en
poststuk lijst ingekomen stukken 20 09 29, schriftelijk worden beantwoord en
er gaat een afschrift gaat naar de raadsleden. Het is aan de raad om te kijken
wat er verder mee moet gebeuren.

Datum toezegging 15-09-2020

Toegezegd in Inspreekrecht inwoners (Gemeenteraad 15-09-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/674684/agenda/5298362
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664630/agenda/5484552
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664630/agenda/5484552
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664630/agenda/4897412
MARIELT
Markeren
Vervolg Liquiditeitsplanning


MARIELT
Markeren
Beleid RES 1.0 voorleggen aan de raad


MARIELT
Markeren
Nieuwbouw Sint Maartenszee




Titel Voor komende circulaires het format van de mei circulaire gebruiken.

Tekst toezegging Dhr. Van der Voorn zal in vervolg het format van de mei circulaire gebruiken
als standaard, voor meer uniformiteit en duidelijkheid

Datum toezegging 19-10-2020

Toegezegd in September circulaire Gemeentefonds (Auditcommissie 19-10-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 30-09-2021

Titel BV plannen voor extra inhoudelijke uitleg over Boekhouding vastgoed

Tekst toezegging Er is behoefte binnen de auditcommissie en mogelijk ook binnen de raad om
inhoudelijk extra uitleg te krijgen over de boekhouding van Vastgoed.
Mogelijk dat andere raadsleden hierbij aanschuiven in evt. een
beeldvormende vergadering. Mevr. Kruit geeft aan dat er een beeldvormende
vergadering (portefeuille wethouder Beemsterboer) gepland gaat worden met
tekst en uitleg over dit punt.

Datum toezegging 19-10-2020

Toegezegd in Raadsinformatiememo Onderzoek boekhouding vastgoed (Auditcommissie
19-10-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Tekst afdoening toezegging In het eerste kwartaal wordt vanuit Financiën & Control een beeldvormende
vergadering gepland waarbij ook aandacht is voor dit onderdeel.

Titel Risico-overzicht toevoegen in tussenrapportages en laten weten wat er niet
gerealiseerd kon worden

Tekst toezegging Bij de commissie leeft de vraag wat er nog niet gerealiseerd kon worden en
wordt het risico-overzicht in deze rapportage gemist. Dhr. Van der Voorn
geeft aan dat het risico-overzicht toegevoegd had kunnen worden. Deze zal in
het vervolg toegevoegd gaan worden

Datum toezegging 19-10-2020

Toegezegd in Tweede tussenrapportage 2020 (Auditcommissie 19-10-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 30-06-2021

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/747176/agenda/5527394
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/747176/agenda/5407168
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/747176/agenda/5407168
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/747176/agenda/5557423
MARIELT
Markeren
Voor komende circulaires het format van de mei circulaire gebruiken.


MARIELT
Markeren
BV plannen voor extra inhoudelijke uitleg over Boekhouding vastgoed


MARIELT
Markeren
Risico-overzicht toevoegen in tussenrapportages en laten weten wat er niet
gerealiseerd kon worden




Titel GRC tool presenteren in auditcommissie december

Tekst toezegging De GRC tool is al gepresenteerd bij werkgroep ICT, maar bij behoefte kan dit
ook in de auditcommissie. Dit kan in december gedaan worden.

Datum toezegging 19-10-2020

Toegezegd in Managementletter 2020 (Auditcommissie 19-10-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 03-12-2020

Tekst afdoening toezegging Update 18 november 2020: presentatie is gepland.

Titel Borgen onafhankelijkheid van de concern Controller

Tekst toezegging De afspraak was dat de functie onafhankelijk gewaarborgd zou worden, dit is
in grote lijnen wel opgepakt, maar niet zelfstandig neergezet in de
organisatie. De commissie wil graag horen hoe nu verder. Dhr. Swellengrebel
geeft aan dat de verantwoording en onafhankelijkheid belangrijk is, dat is er
nu ook en dat gaat ook blijven. Daar gaat dhr. Swellengrebel persoonlijk voor
zorgen. De functie van controller zal straks zichtbaar onafhankelijk naar voren
komen en hij zal ervoor zorgdragen dat dit geborgd is. Hij ziet een solistische
functie nu niet zitten, ook omdat het zo goed geregeld is

Datum toezegging 19-10-2020

Toegezegd in Notitie onderzoek borging control en ic (Auditcommissie 19-10-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 31-01-2021

Tekst afdoening toezegging Zal naar voren komen in document over nieuwe organisatie.

Titel Terugkoppeling geven over extra gelden vanuit provincie t.b.v.
coronamaatregelen

Tekst toezegging Mevr.Kruit geeft aan dat de provincie zich het lot van de dorpshuizen heeft
aangetrokken en een bedrag beschikbaar gaat stellen. Het rijk zelf geeft ook
nog extra geld t.b.v. de dorpshuizen. De bedragen moeten nog verdeeld
worden. Ze komt hier op terug zodra dit bekend is. Evt. bij de
begrotingsbehandeling en anders via de coronarapportage

Datum toezegging 19-10-2020

Toegezegd in Rondvraag (Auditcommissie 19-10-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 31-12-2020

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/747176/agenda/5557440
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/747176/agenda/5527401
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/747176/agenda/5557786
MARIELT
Markeren
GRC tool presenteren in auditcommissie december


MARIELT
Markeren
Borgen onafhankelijkheid van de concern Controller


MARIELT
Markeren
en over extra gelden vanuit provincie t.b.v.
coronamaatregele

MARIELT
Markeren
Terugkoppeling ge



Titel Bespreken met de raad hoe de eerste maanden zijn gelopen en eventuele
knelpunten benoemen + evaluatie plannen

Tekst toezegging Dhr. Van de Veek geeft een toelichting op de gestelde vragen. Er wordt
gekeken hoe de afgelopen 3 maanden zijn verlopen en zegt toe de
uitkomsten te bespreken met de raad en eventuele knelpunten benoemen. En
daarnaast is het goed om in het voorjaar te evalueren hoe het gaat. Deze
inplannen via de griffie.

Datum toezegging 27-10-2020

Toegezegd in Vaststellen van het Integrale beleidsplan Sociaal Domein "Maatwerk voor
onze inwoners" en de Integrale Verordening Sociaal Domein
(Gemeenteraad 27-10-2020 19:30)

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

Verwachte datum afdoening 31-05-2021

Datum tussentijdse afdoening 31-12-2020

Titel Zorg rondom participatie in coronatijd bespreken in een komende BV

Tekst toezegging Dhr. Van de Veek zegt toe dat hij de zorg van dhr. Piket deelt rondom
participatie in coronatijd en vindt het goed om dit punt terug te laten komen in
een Beelvormende vergadering.

Datum toezegging 27-10-2020

Toegezegd in Vaststellen van het Integrale beleidsplan Sociaal Domein "Maatwerk voor
onze inwoners" en de Integrale Verordening Sociaal Domein
(Gemeenteraad 27-10-2020 19:30)

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

Titel Verkeerscirculatieplan bespreken in OV en voor zomerreces naar de raad

Tekst toezegging Wethouder Dhr. Heddes geeft een reactie op het verzoek van D66 en wil het
verkeerscirculatieplan graag bespreken in de oordeelsvormende vergadering
van 24 november as. Hij verwacht medio zomerreces dat het verkeersplan
naar de raad komt.

Datum toezegging 27-10-2020

Toegezegd in Interpellatieverzoeken (Gemeenteraad 27-10-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 30-06-2021

Datum tussentijdse afdoening 24-11-2020

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664640/agenda/5570639
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664640/agenda/5570639
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664640/agenda/5570639
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664640/agenda/5570639
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664640/agenda/5570639
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664640/agenda/5570639
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664640/agenda/5590936
MARIELT
Markeren
Bespreken met de raad hoe de eerste maanden zijn gelopen en eventuele
knelpunten benoemen + evaluatie plannen


MARIELT
Markeren
Zorg rondom participatie in coronatijd bespreken in een komende BV


MARIELT
Markeren
Verkeerscirculatieplan bespreken in OV en voor zomerreces naar de raad




Titel gesprek gedeputeerde o.a. Helmweg

Tekst toezegging De ph. zegt in de 2e termijn toe dat hij nog tussentijds bij de provincie de
mogelijkheid van woningbouw zal nagaan. update 6 november 2020: Het
gesprek met de gedeputeerde over o.a. de helmweg is uitgesteld ivm ziekte
van de Gedeputeerde. update OV 12 januari 2021: Gesprek heeft nog niet
plaatsgevonden.

Datum toezegging 06-10-2020

Toegezegd in Vaststellen bestemmingsplan Helmweg 10, Groote Keeten
(Oordeelsvormende vergadering 06-10-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Titel Regenboog op trottoir

Tekst toezegging Naar aanleiding van een vraag van mw. Bredewold blijkt dat op de lijst van
actieve informatie het onderwerp “inclusie” staat, dit onderwerp valt onder ph.
Van der Veek. Voorts stelt mw. Bredewold voor om een Regenboog op het
trottoir te schilderen in het centrum van Schagen. Ph Kruit zal navraag doen
over deze mogelijkheid, waarbij mw. Bredewold aangeeft hier ook nog
schriftelijk op terug te zullen komen.

Datum toezegging 05-10-2020

Toegezegd in Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht
(Oordeelsvormende vergadering 05-10-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

Titel inzake Dirkshorn Zuid de overgangsregeling af te wachten en in januari met
een lijst naar de raad

Tekst toezegging Wethouder Beemsterboer geeft aan eerst de overgangsregeling af te
wachten en zal in januari met een lijst komen naar de raad ivm Motie
Dirkshorn Zuid

Datum toezegging 03-11-2020

Toegezegd in Moties vreemd aan de orde van de dag (inclusief doorgeschoven vanuit
raadsvergadering 27 oktober 2020) (Begrotingsraad 03-11-2020 17:00)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 31-01-2021

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664636/agenda/5519401
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664636/agenda/5519401
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/775962/agenda/5538451
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/775962/agenda/5538451
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664644/agenda/5609394
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664644/agenda/5609394
MARIELT
Markeren
gesprek gedeputeerde o.a. Helmweg


MARIELT
Markeren
Regenboog op trottoir


MARIELT
Markeren
inzake Dirkshorn Zuid de overgangsregeling af te wachten en in januari met
een lijst naar de raad




Titel onderzoeken wat beste optie is ivm bladkorven plaatsen herfst 2021

Tekst toezegging Wethouder Heddes geeft een reactie op de toelichting van de motie. Hij wil de
motie overnemen. Hij zal kijken hoe dit voor volgend jaar herfst gerealiseerd
kan worden en komt over ongeveer 2 maanden terug bij de raad met de
verzamelde informatie, voorstel en kostenplaatje.

Datum toezegging 03-11-2020

Toegezegd in Moties vreemd aan de orde van de dag (inclusief doorgeschoven vanuit
raadsvergadering 27 oktober 2020) (Begrotingsraad 03-11-2020 17:00)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Termijn afdoening 2 maanden

Verwachte datum afdoening 03-01-2021

Tekst afdoening toezegging Stand van zaken 4 februari 2021: HVC verzorgt het plaatsen en legen van
bladkorven voor meerdere gemeenten. Hier hebben zij een heel mooi robuust
systeem voor ontwikkeld. Het advies van de HVC is om uit efficiency oogpunt
met een proef met 6 bladkorven te beginnen. Een nog te ontvangen voorstel
van HVC vormt de basis om te kijken of het voor beide partijen interessant is
om de proef met elkaar op te pakken.

Titel Motie Wens4U inzake Digitaal buurten bespreken in focusgroep
eenzaamheid

Tekst toezegging Wethouder van der Veek heeft toegezegd de motie te bespreken in de
focusgroep eenzaamheid en zal een terugkoppeling geven.

Datum toezegging 03-11-2020

Toegezegd in Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022 t/m 2024 (Begrotingsraad
03-11-2020 17:00)

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

Verwachte datum afdoening 15-12-2020

Titel Exploitatieplan bestemmingsplan Remmerdel

Tekst toezegging Wethouder Beemsterboer zegt toe het exploitatieplan toe te voegen bij de
stukken. In de raad van 17 december 2020 geeft de portefeuillehouder aan
dat hij een maart 2021 met het exploitatieplan komt.

Datum toezegging 24-11-2020

Toegezegd in Vaststellen bestemmingsplan "Remmerdel" (Oordeelsvormende vergadering
24-11-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Termijn afdoening maart 2021

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664644/agenda/5609394
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664644/agenda/5609394
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664644/agenda/5569493
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664644/agenda/5569493
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664650/agenda/5598564
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664650/agenda/5598564
MARIELT
Markeren
onderzoeken wat beste optie is ivm bladkorven plaatsen herfst 2021


MARIELT
Markeren
Motie Wens4U inzake Digitaal buurten bespreken in focusgroep
eenzaamheid


MARIELT
Markeren
Exploitatieplan bestemmingsplan Remmerdel




Titel Centrumontwikkeling Waldervaart; overlast/afval en aandacht dieren

Tekst toezegging Wethouder Heddes zegt toe de overlast/afval en aandacht dieren mee te
nemen naar de klankbordgroep.

Datum toezegging 24-11-2020

Toegezegd in a Mededelingen portefeuillehouders (Oordeelsvormende vergadering
24-11-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Tekst afdoening toezegging Stand van zaken 4 februari 2021: Tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden is gewerkt conform regels en richtlijnen op het gebied van
Flora en Fauna. De aannemer is hierop nog eens extra gewezen.
Vooruitlopend op snoei- en rooiwerkzaamheden is er geïnspecteerd op de
aanwezigheid van o.a. egels. En ook tijdens de machinale
rooiwerkzaamheden was er naast de graafmachine iemand aanwezig om aan
de zorgplicht inzake Flora en Fauna te voldoen.

Titel concept liquiditeitsplanning in april 21 met auditcommissie bespreken

Tekst toezegging Dhr. Van der Voorn geeft aan dat er een concept liquiditeitsplanning
meerjarig ligt, maar dat hier nog een gesprek over gevoerd moet worden in
het college. Zodra de discussie is afgerond, zal hij in de eerstvolgende
auditcommissie (6/4/21) op de agenda komen. In de tussentijd wordt er wel
gekeken naar de stand van de leningen en uitgaven rondom corona. Voor nu
zijn er geen acute problemen die spelen of die bijgestuurd moeten worden.

Datum toezegging 03-12-2020

Toegezegd in Toezeggingen (Auditcommissie 03-12-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 29-04-2021

Titel definitieve P&C planning 2021 in juiste format naar auditcommissie

Tekst toezegging Er is een ingekomen stuk ontvangen: P&C planning 2021, maar deze ziet er
anders uit dan normaal en is lastiger te lezen voor de auditcommissie.
Daarnaast vraagt de commissie wanneer ze het definitieve stuk kunnen
ontvangen. Dhr. Van der Voorn geeft aan dat het concept klaar ligt, maar nog
besproken moet worden in het college, ook gezien de huidige ontwikkelingen
rondom structuurwijziging, overlegstructuur, etc. Zodra het stuk definitief is,
zal hij in het juiste format richting de raad komen en besproken worden in
auditcommissie 29 april 2021 indien er nog vragen zijn vanuit de commissie.

Datum toezegging 03-12-2020

Toegezegd in Toezeggingen (Auditcommissie 03-12-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 29-04-2021

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664650/agenda/5595539
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664650/agenda/5595539
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/786061/agenda/5591086
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/786061/agenda/5591086
MARIELT
Markeren
Centrumontwikkeling Waldervaart; overlast/afval en aandacht dieren


MARIELT
Markeren
concept liquiditeitsplanning in april 21 met auditcommissie bespreken


MARIELT
Markeren
definitieve P&C planning 2021 in juiste format naar auditcommissie




Titel extra toelichting in implementatieplan rechtmatigheidsverantwoording over de
overwegingen gehanteerde grenzen

Tekst toezegging -de raad kan nog iets zeggen over de verantwoordingsgrens en de
rapporteringsgrens. Welke bandbreedte is er en wat zijn de voor- en
nadelen? Kunt u de raad daar meer inzicht in geven. Het moet voor de raad
helder zijn waarom deze grenzen gehanteerd worden. Verwerk dit goed
onderbouwd in het document met een toelichting. Dhr. Van der Voorn geeft
aan dat het goed zou zijn om de grenzen zo te laten, want dat kan juist lastig
en verwarrend zijn als je die nu gaat veranderen. Start met deze grenzen en
evalueer in het loop van het jaar of het bijgesteld zou moeten worden. Hij zal
in het document meer toelichting geven op de overwegingen die er
gehanteerd worden (toezegging).

Datum toezegging 03-12-2020

Toegezegd in Implementatieplan rechtmatigheidsverantwoording (Auditcommissie
03-12-2020 19:30)

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

Verwachte datum afdoening 29-04-2021

Titel Beantwoording verschil in cijfers m.b.t. pachten naar de commissie

Tekst toezegging Er is wel wat verwarring over de lijstjes met de cijfers en de verschuivingen.
Op gebied van pachten, staan er in de beantwoording andere cijfers dan in
de lijstjes. Hoe kan het verschil? Hier kan dhr. Van der Voorn nu geen
antwoord op geven, daar komt hij apart op terug.

Datum toezegging 03-12-2020

Toegezegd in Corona updates (Auditcommissie 03-12-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 31-12-2020

Titel rapportage naar commissie inzake uitkomsten Brexitscan

Tekst toezegging De commissie vraagt of zij een notitie kunnen krijgen, over wat nu wel of niet
van toepassing is m.b.t. de impactanalyse Brexitscan. De indruk is dat het
meevalt. Het is verstandig dat organisatie daar naar kijkt. Dhr. Van der Voorn
zegt toe dat hij voor de vergadering van 29 april 21 een korte rapportage zal
aanleveren.

Datum toezegging 03-12-2020

Toegezegd in Actualiteiten (Auditcommissie 03-12-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 29-04-2021

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/786061/agenda/5674168
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/786061/agenda/5674168
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/786061/agenda/5591087
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/786061/agenda/5627241
MARIELT
Markeren
xtra toelichting in implementatieplan rechtmatigheidsverantwoording over de
overwegingen gehanteerde grenzen


MARIELT
Markeren
Beantwoording verschil in cijfers m.b.t. pachten naar de commissie


MARIELT
Markeren
rapportage naar commissie inzake uitkomsten Brexitscan




Titel schriftelijke reactie naar bewoners Sandepark inzake inspreken.

Tekst toezegging Mevr. Beenhakker spreekt in namens de bewoners van Sandepark m.b.t.
Helmweg 10. Mevr. Van Kampen verzoek om de inspreektekst te mailen naar
de griffie, zodat deze naar de raad gestuurd kan worden. Daarnaast zal er
een schriftelijke reactie verstuurd worden op de ingediende vragen en zal er
een kopie naar de raad gaan.

Datum toezegging 15-12-2020

Toegezegd in Inspreekrecht inwoners (Gemeenteraad 15-12-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 31-12-2020

Titel Terugkoppeling geven over gesprek participatie dorpsraden

Tekst toezegging De Seniorenpartij heeft wat vragen m.b.t. de participatie van de dorpsraden.
Hier is al een schriftelijke beantwoording op gekomen en hij is blij om te horen
dat er gewerkt wordt aan de participatie van de dorpsraden. Hij wil wel
benadrukken dat het goed is om het gesprek aan te gaan hierover met de
dorpsraden. Mevr. Van Kampen zegt toe dat de portefeuillehouder een
terugkoppeling zal geven over de gesprekken met de dorpsraden.

Datum toezegging 15-12-2020

Toegezegd in Vragenuur raadsleden (Gemeenteraad 15-12-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 31-01-2021

Titel Reactie geven op ingediende initiatiefvoorstel over verfraaien van de
straatnaamborden met schilders

Tekst toezegging Het CDA heeft staande de vergadering een initiatiefvoorstel ingediend over
het verfraaien van de straatnaamborden met schilders (meesters). Mevr. Van
Kampen geeft aan dat zij het voorstel zal bespreken met het college en zal
een reactie sturen over wat het college heeft besloten.

Datum toezegging 15-12-2020

Toegezegd in Mededelingen (Gemeenteraad 15-12-2020 19:30)

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

Verwachte datum afdoening 07-01-2021

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664655/agenda/4897533
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664655/agenda/4897534
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664655/agenda/4897535
MARIELT
Markeren
chriftelijke reactie naar bewoners Sandepark inzake inspreken.


MARIELT
Markeren
Terugkoppeling geven over gesprek participatie dorpsraden


MARIELT
Markeren
Reactie geven op ingediende initiatiefvoorstel over verfraaien van de
straatnaamborden met schilders




Titel Exploitatieplan Bp Remmerdel in maart 2021 naar de raad

Tekst toezegging Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de vragen en amendement en
zegt toe dat het exploitatieplan in maart 2021 met de raad gedeeld zal
worden.

Datum toezegging 17-12-2020

Toegezegd in Vaststellen bestemmingsplan "Remmerdel" (Gemeenteraad 17-12-2020
19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 31-03-2021

Titel Kijken naar mogelijkheden inzake motie Partnerbrief en nabestaandenloket

Tekst toezegging Motie PvdA Partnerbrief en nabestaandenloket (vreemd aan de orde van de
dag) Mevr. Van Kampen geeft aan dat het een mooie motie is en wil hiernaar
kijken. Zij zegt toe om samen met dhr. Piket te gaan kijken naar de
mogelijkheden.

Datum toezegging 17-12-2020

Toegezegd in Moties vreemd aan de orde van de dag (Gemeenteraad 17-12-2020 19:30)

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

Verwachte datum afdoening 28-02-2021

Titel Plan van Aanpak inzake ontsluiting Muggenburg-Zuid begin januari 21 naar
de raad

Tekst toezegging Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de ingediende motie. Hij zegt
toe dat het plan van aanpak over de ontsluiting van Muggenburg-Zuid begin
januari ‘21 naar de raad komt om te bespreken.

Datum toezegging 17-12-2020

Toegezegd in Moties vreemd aan de orde van de dag (Gemeenteraad 17-12-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 10-01-2021

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664657/agenda/5735358
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664657/agenda/5735358
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664657/agenda/4897581
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664657/agenda/4897581
MARIELT
Markeren
Exploitatieplan Bp Remmerdel in maart 2021 naar de raad


MARIELT
Markeren
Kijken naar mogelijkheden inzake motie Partnerbrief en nabestaandenloket


MARIELT
Markeren
Plan van Aanpak inzake ontsluiting Muggenburg-Zuid begin januari 21 naar
de raad




Titel opname in het afval recycle plan en communicatie met scholen

Tekst toezegging Ik heb met de griffier afgesproken om je een update te geven omtrent het
zwerfvuilidee van de VVD. Ik had al aangegeven dat we zouden onderzoeken
hoe we deze suggestie een plek zouden kunnen geven. Zoals het er nu uitziet
krijgt het een plek in ons afval- en recycle-plan, dat begin 2021 wordt
gepresenteerd. Vooruitlopend hierop is communicatie wel bezig om het
contact met leerlingen tot stand te brengen. Zodra ik meer nieuws heb kom ik
bij jou en de Raad terug.

Datum toezegging 24-11-2020

Toegezegd in Rapport Rekenkamercommissie Woningbouw in Schagen
(Oordeelsvormende vergadering 24-11-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 31-01-2021

Tekst afdoening toezegging Stand van zaken 4 februari 2021: Wordt in plan opgenomen. In maart
besprekening plan in beeldvormende vergadering.

Titel Gesprek inspreker Bos der Omarming

Tekst toezegging Portefeuillehouder Van Kampen geeft aan dat als de raad het voorstel
Begraaftarieven en toekomst gemeentelijke begraafplaatsen aanneemt er
een afspraak met mevrouw Schrier gemaakt zal worden.

Datum toezegging 13-01-2021

Toegezegd in Begraaftarieven en toekomst gemeentelijke begraafplaatsen
(Oordeelsvormende vergadering 13-01-2021 19:30)

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

Titel Gesprek Dorpsraad Schagerbrug en klankbordgroep

Tekst toezegging Ph. Heddes belooft te proberen met de diverse partijen tot elkaar te komen.
Hij gaat in overleg met de Dorpsraad en de klankbordgroep.

Datum toezegging 13-01-2021

Toegezegd in Mail Dorpsraad Schagerbrug inzake reconstructie Schagerweg, op verzoek
Seniorenpartij. Motivatie: De motivatie mist waarom tot iets besloten wordt
en de vraag is dan ook wat deze is en er helemaal niets is gedaan met de
voorstellen van de Dorpsraad en comité (Oordeelsvormende vergadering
13-01-2021 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664650/agenda/5620797
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664650/agenda/5620797
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787177/agenda/5746409
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787177/agenda/5746409
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787177/agenda/5746438
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787177/agenda/5746438
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787177/agenda/5746438
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787177/agenda/5746438
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787177/agenda/5746438
MARIELT
Markeren
opname in het afval recycle plan en communicatie met scholen


MARIELT
Markeren
Gesprek inspreker Bos der Omarming


MARIELT
Markeren
Gesprek Dorpsraad Schagerbrug en klankbordgroep




Titel Contact opnemen met inspreker Van Zweeden over verlichting fietspad St.
Maartensbrug

Tekst toezegging Wethouder Heddes zegt toe dat hij deze week contact opneemt met mevr.
Van Zweeden en zal de bevindingen van het gesprek naar de raad toesturen.

Datum toezegging 09-02-2021

Toegezegd in Inspreekrecht inwoners (Gemeenteraad 09-02-2021 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Termijn afdoening 1 week

Titel Contact opnemen met inspreker over verkoop Oldskoel

Tekst toezegging Wethouder Kruit neemt volgende week contact op met mevrouw Jong en zal
de bevindingen van het gesprek naar de raad toesturen.

Datum toezegging 09-02-2021

Toegezegd in Inspreekrecht inwoners (Gemeenteraad 09-02-2021 19:30)

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

Termijn afdoening 2 weken

Titel Terugkoppelen aan de raad inzake verdeling aanvullende vouchers
duurzaamheid

Tekst toezegging Dhr. Groot vraagt wat het pva is inzake de verspreiding van aanvullende
vouchers i.h.k.v. duurzaamheid (subsidie krijgen voor aanpassingen in de
woning) die verstrekt zijn. kan het geld wat overblijft besteed worden aan bijv.
de armlastigen in de gemeente. Wethouder Heddes heeft vandaag bericht
gehad vanuit Den Haag dat de actie verlengd wordt tot 31/12/21, aangezien
er landelijk weinig gebruik van gemaakt is. De planning is dat de voucher op
verschillende manieren gedeeld gaan worden, zoals ook genoemd in het
antwoord naar de seniorenpartij. Inwoners zullen zo mogelijk een brief op
naam ontvangen. De wethouder komt hier later nog op terug, als er meer
bekend is.

Datum toezegging 09-02-2021

Toegezegd in Vragenuur raadsleden (Gemeenteraad 09-02-2021 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787184/agenda/5737679
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787184/agenda/5737679
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787184/agenda/5737676
MARIELT
Markeren
Contact opnemen met inspreker Van Zweeden over verlichting fietspad St.
Maartensbrug


MARIELT
Markeren
Contact opnemen met inspreker over verkoop Oldskoel


MARIELT
Markeren
Terugkoppelen aan de raad inzake verdeling aanvullende vouchers
duurzaamheid




Titel afschrift brief 21.02.22 aan mevr. Beemsterboer naar de raad

Tekst toezegging Mevr. Mulder zou graag brief 21.02.22 (verzoek mevr. T. Beemsterboer
inzake aanwijzen begraafplek op eigen terrein) behandeld zien bij
agendapunt 22. Mevr. Van Kampen geeft aan dat dit niet mogelijk is en zegt
toe dat de raad een afschrift van de brief aan mevr. Beemsterboer zal
ontvangen.

Datum toezegging 09-02-2021

Toegezegd in Ingekomen post en vragen (Gemeenteraad 09-02-2021 19:30)

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

Verwachte datum afdoening 30-03-2021

Titel Bespreken mandaatregeling verkeersbesluiten in college

Tekst toezegging Dhr. Wang bedankt de wethouder voor de antwoorden op de gestelde vragen
en het gevoerde gesprek met wethouder en ambtenaren inzake de
verkeersbesluiten. De seniorepartij heeft nog een vraag over de
mandaatregeling. De nemer van het besluit kan niet het bezwaarschift
behandeld. Dit zou de wethouder bespreken in het college, maar is niet terug
te lezen in een collegeverslag. Is de wethouder het vergeten te bespreken?
Wethouder Heddes geeft een reactie op de gestelde vragen. De wethouder
zegt toe dit aanstaande dinsdag (16/2) expliciet te maken, zodat het terug te
lezen valt in het verslag van de secretaris. Dit punt is al eerder besproken in
de staf, maar staat genoteerd in een ander verslag.

Datum toezegging 09-02-2021

Toegezegd in Ingekomen post en vragen (Gemeenteraad 09-02-2021 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 16-02-2021
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MARIELT
Markeren
afschrift brief 21.02.22 aan mevr. Beemsterboer naar de raad


MARIELT
Markeren
Bespreken mandaatregeling verkeersbesluiten in college



