
toezeggingen 

Titel Bereikbaarheid brandweer

Tekst toezegging Naar aanleiding van vragen over de brand aan Lepelaar 35 is verzocht dit
onderwerp breder te trekken en te beoordelen of er binnen de gemeente
Schagen nog meer locaties zijn die bij calamiteiten beperkt bereikbaar zijn
voor de brandweer.

Datum toezegging 19-06-2018

Toegezegd in Toezeggingenlijst (Oordeelsvormende vergadering 19-06-2018 19:30)

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

Termijn afdoening ph. Van Kampen verwacht begin september 2019 meer te kunnen melden.

Verwachte datum afdoening 01-10-2019

Tekst afdoening toezegging 15/10/19 Mw. Van Wijk wil weten wat de stand van zaken is. Ph. Van
Kampen zegt toe met een antwoord te komen.

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/467892/agenda/4045127
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/516425/agenda/4203540
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/516444/agenda/4315765


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. Stand van
zaken 3 februari 2020 In samenwerking met de Kunst en Cultuur Adviesraad
en Triade is onderzoek gedaan naar het opzetten van een topcultuurfonds.
Het resultaat is neergelegd in een conceptplan dat in 2020 aan het college
wordt gepresenteerd.

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 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. Update 11
februari 2020:Maandag 28 oktober 2019 is er op locatie een eerste gesprek
geweest, waarbij de initiatiefnemers hun wens aan medewerkers van de
gemeente Schagen nader hebben toegelicht. Daarbij is gesproken over de
mogelijkheden en het te doorlopen proces. Voorts is gekeken naar
vergelijkbare vissteigers naar aanleiding van bewonersinitiatieven elders. De
initiatiefnemers zijn in contact gebracht met de initiatiefnemers van een
redelijk vergelijkbare vissteiger in Burgerbrug. Er is vervolgens tussen hen
informatie uitgewisseld over constructieberekeningen, constructietekeningen,
kosten, etc. Deze week ontvangt gemeente Schagen terugkoppeling van de
initiatiefnemers. Dan kunnen de mogelijkheden van een vissteiger op locatie
verder worden geïnventariseerd.

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 30-09-2020

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/516442/agenda/4266636
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/516442/agenda/4266636
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/551858/agenda/4776501
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/551858/agenda/4776514


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 Doorlooptijden dossiers Sociaal Domein

Tekst toezegging Ph. Van der Veek zegt toe de raad op de hoogte te houden van de
doorlooptijden van de dossiers. In de oordeelsvormende vergadering van 26
november 2019 geeft de fractie van de VVD aan dat de toezegging ontbreekt
van ph. Van der Veek dat hij een periodiek overzicht zou verstrekken over de
doorlooptijden van de dossiers binnen het sociaal domein.

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)

Tekst afdoening toezegging Stand van zaken 19 februari 2020: doorloop tijden zijn op dit moment niet
beschikbaar. Oordeelsvormende vergadering 3 maart 2020: Mw. Van Wijk wil
weten of er ook 0-metingen beschikbaar zijn. Ph. Van der Veek geeft aan dat
deze er niet zijn.

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 Parkeeroverlast Berkenweg

Tekst toezegging Wethouder Heddes zegt toe over maximaal drie maanden met een voorstel
over deze situatie te komen.

Datum toezegging 21-01-2020

Toegezegd in Parkeeroverlast Berkenweg (Oordeelsvormende vergadering 21-01-2020
19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/551869/agenda/4924484
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https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/551874/agenda/4959165
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/551881/agenda/5035027
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