
toezeggingen 

Titel Afwikkeling uittreding GR Geestmerambacht

Tekst toezegging De heer Piket vraagt hoe het staat met de afwikkeling van de uittreding van
de GR Geestmerambacht. Portefeuillehouder Van Kampen geeft aan de raad
hierover te informeren met een Raadsinformatiememo. Update 5 november
2018: De gemeente is per 1 januari 2017 uitgetreden uit de
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht. Het
recreatieschap heeft bij besluit van 20 januari 2017 de uittreedsom bepaald
op € 168.000,-. Omdat de gemeente dit bedrag veel te hoog vond, is er (na
bezwaar) beroep ingediend. De rechtbank heeft in de uitspraak van 9
augustus 2018 de gemeente in het gelijk gesteld en het besluit van het
recreatieschap vernietigd. Het recreatieschap is niet in hoger beroep gegaan
tegen de uitspraak van de rechtbank. Dat betekent dat het recreatieschap
een nieuw besluit tot bepaling van de uittreedsom moet nemen. Er is door hen
nog geen contact opgenomen met de gemeente. Update 20 februari 2019. Er
is twee keer contact geweest met het Recreatieschap. Er wordt nog steeds
gewacht op een nieuw besluit van het schap. Update 17 juli 2019:
Onveranderd. Update 12 december 2019: Schagen heeft een eenmalige
afkoopsom van € 48.000,- voorgesteld. Het recreatieschap heeft voorgesteld
dat Schagen minimaal 10 jaar lang een bijdrage blijft betalen van € 4.800,-
per jaar. Besluitvorming over dit voorstel moet nog plaatsvinden.

Datum toezegging 03-07-2018

Toegezegd in Vragenuur raadsleden (Gemeenteraad 03-07-2018 19:30)

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

Titel Evaluatie wensen en bedenkingen snippergroen

Tekst toezegging wethouder Beemsterboer zegt toe na twee jaar een evaluatie te houden.

Datum toezegging 25-09-2018

Toegezegd in Wensen en bedenkingen snippergroen (Gemeenteraad 25-09-2018 19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Termijn afdoening 2 jaar naar datum

Verwachte datum afdoening 06-10-2020

Titel Warmte-Atlas op de kaart zetten

Tekst toezegging n.a.v. de motie zegt wethouder Heddes toe in 2019 de atlas op de kaart te
zetten en de raad hiervan op de hoogte te brengen.

Datum toezegging 13-11-2018

Toegezegd in Moties vreemd aan de orde van de dag (Gemeenteraad 13-11-2018 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Tekst afdoening toezegging Stand van zaken 25 juli 2019: Allereerst wordt de startnotitie Regionale
Energie Strategie (RES) in de raad behandeld. Deze staat in september 2019
gepland. Vervolgens wordt er gewerkt aan de warmte transitie visie. Dit is (in
andere bewoording) de warmte-atlas. Volgens het afgesloten klimaatakkoord
dient deze uiterlijk 2021 gereed te zijn.

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/467893/agenda/4076711
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/516425/agenda/4203540
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/516444/agenda/4315765
MARIELT
Rechthoek

MARIELT
Rechthoek
Evaluatie wensen en bedenkingen snippergroen

MARIELT
Rechthoek
Warmte-Atlas op de kaart zetten



Titel Onderzoek Instellen cultuur-top-fonds

Tekst toezegging De motie van Wens4U wordt ingetrokken n.a.v. de toezegging van wethouder
Kruit een om onderzoekje te doen of de motie uit te voeren is.

Datum toezegging 06-11-2018

Toegezegd in Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020 t/m 2022 (Begrotingsraad
06-11-2018 19:30)

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

Titel `Duurzaamheidsprogramma

Tekst toezegging N.a.v. motie GroenLinks zegt portefeuillehouder Heddes toe dat in de tweede
helft van 2019 het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid wordt aangeboden
aan de raad. Motie wordt nav toezegging ingetrokken.

Datum toezegging 25-06-2019

Toegezegd in Moties en amendementen (Gemeenteraad 25-06-2019 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 31-03-2020

Datum tussentijdse afdoening 21-11-2019

Titel Vissteiger bij appartementencomplex Beethovenlaan

Tekst toezegging N.a.v. inspreker over het realiseren van een vissteiger bij het nieuwe
appartementencomplex aan de Beethovenlaan geeft ph. Heddes aan dit een
mooi burgerinitiatief te vinden en zegt toe hierop terug te komen.

Datum toezegging 24-09-2019

Toegezegd in Inspreekrecht inwoners (Gemeenteraad 24-09-2019 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Titel Uitbreiding mogelijkheid tot kosteloze huwelijken

Tekst toezegging N.a.v. de motie van de VVD zegt de voorzitter toe een en ander verder te
onderzoeken en in september 2020 met een rapportage en een overzicht te
komen van de budgethuwelijken. Vanaf sept 2019 is er een 3e mogelijkheid
tot kosteloos trouwen toegevoegd aan de oorspronkelijke 2 momenten. In
sept 2020 zullen wij laten zien wat het effect hiervan geweest is op de
wachtlijst en aantallen kosteloze huwelijken. Oftewel, wat wij zullen
aanleveren is: rapportage van de wachtlijst kosteloze huwelijken in 2020 tov
2019 + aantallen kosteloze huwelijken in 2019 en 2020.

Datum toezegging 24-09-2019

Toegezegd in Moties vreemd aan de orde van de dag (Gemeenteraad 24-09-2019 19:30)

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

Verwachte datum afdoening 01-09-2020

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/516442/agenda/4266636
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/516442/agenda/4266636
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/551847/agenda/4768673
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/551858/agenda/4776501
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/551858/agenda/4776514
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Titel Motie Afstand tot de arbeidsmarkt

Tekst toezegging De wethouder zegt toe om hierover binnenkort in gesprek te gaan. Vanwege
deze toezegging is de motie ingetrokken.

Datum toezegging 05-11-2019

Toegezegd in Algemene Beschouwingen (Begrotingsraad 05-11-2019 19:30)

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

Titel evaluatie 3-decentralisaties

Tekst toezegging Wethouder Van der Veek zegt toe bij eventuele wijzigingen in de Jeugdwet
dit te bespreken in de klankbordgroep.

Datum toezegging 12-11-2019

Toegezegd in Bestuursopdracht 'De 3-decentralisaties, Vijf jaar later: evaluatie en herijking
en Integrale Verordening (Gemeenteraad 12-11-2019 19:30)

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

Titel Doorlooptijden dossiers

Tekst toezegging Ph. Van der Veek zegt toe de raad op de hoogte te houden van de
doorlooptijden van de dossiers

Datum toezegging 12-11-2019

Toegezegd in Bestuursopdracht 'De 3-decentralisaties, Vijf jaar later: evaluatie en herijking
en Integrale Verordening (Gemeenteraad 12-11-2019 19:30)

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

Titel Vervolg burgerinitiatief Hogebuurt

Tekst toezegging Ph. Heddes zegt toe de raad te informeren over het vervolg van het
burgerinitiatief Hogebuurt.

Datum toezegging 17-12-2019

Toegezegd in Inspreekrecht inwoners (Gemeenteraad 17-12-2019 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Titel Inzage accommodatiefonds

Tekst toezegging De heer Jansen wil graag inzage in het accommodatiefonds. Ph. Kruit zegt
toe met een overzicht te komen.

Datum toezegging 17-12-2019

Toegezegd in Vaststellen plan van aanpak evaluatie Accommodatiebeleid (Gemeenteraad
17-12-2019 19:30)

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)
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