
Datum 

toezeggin

g Onderwerp Gremium nr PH Status Status van toezegging Toezegging

21-04-2021 

Bespreeknotitie,  vervolg op besluit 

verordening behandeling bezwaarschriften 

gemeente Schagen 2021

 

(Oordeelsvormend

e vergadering 21-

04-2021 19:30) 24

M.J.P. van Kampen-

Nouwen 

(Burgemeester) Openstaand

aangezien zowel de ingebrekestellingen als de dwangsommen niet eenduidig geregistreerd 

worden binnen de gemeente, vraagt dit een aanpassing in o.a. systemen, processen, werkwijze en 

gedrag. Dit probleem sluit ook aan bij het beeld van een organisatie met een grote 

ontwikkelingsachterstand zoals we deze op 20 september jl. besproken hebben in de 

themabijeenkomst over de organisatieontwikkeling.  Als we nu een verwachting zouden moeten 

uitspreken zou dit zijn dat we niet eerder dan in 2024 een werkend systeem zullen hebben 

ingevoerd, afhankelijk van de mogelijkheden qua prioriteiten en qua bedrijfsvoeringsmiddelen. 

Naar aanleiding van de behandeling van de verordening behandeling bezwaarschriften gemeente 

Schagen 2021 zegt de ph. toe dat zij na de zomer (in september/oktober) met een vervolg komt over hoe 

het er dan voor staat. Een en ander zal in de vorm van een bespreeknotitie richting de 

oordeelsvormende vergadering komen.

11-05-2021 

Voorstel naar de raad over het ophalen van 

grofvuil.

 (Gemeenteraad 

11-05-2021 19:30) 37

J.J. Heddes 

(Wethouder) Openstaand

de overeenkomst met HVC is gesloten voor een bepaalde tijd van 15  jaren, startende op 1 juli 

2017, en zal behoudens opzegging in overeenstemming met artikel 6.2 van de Overeenkomst 

stilzwijgend worden verlengd met perioden van telkens 4 (vier) jaren. Het nieuwe contract komt 

aan de orde op 1 juli 2025. Op voorhand zal een voorstel aan de raad worden aangeboden over 

ophalen grofvuil (tegen betaling) wanneer het nieuwe contract met de HVC  wordt opgemaakt. De wethouder geeft aan nog terug te komen met een voorstel over het ophalen van grofvuil.

9-11-2021 Diepsmeerweg

Gemeenteraad 09-

11-201 89

J.J. Heddes 

(Wethouder) Openstaand

Wethouder Heddes geeft aan dat er een onderzoek loopt, samen met de provincie, naar de LZV-route 

om de industrieterrein Warmenhuizen te ontsluiten richting de N504 te richting Geestmerambacht. Hier 

zal dan geld voor vrijgemaakt worden om de grote vrachtwagens makkelijker richting de grote weg te 

leiden en het plaatsen van een vrij liggend fietspad. Hier is de raad nog niet goed in meegenomen en 

zegt toe dat er nog een RIM naar de raad komt over het onderzoek 

9-11-2021

Themabijeenkomst plannen inzake bijpraten 

raad over stand van zaken "basis op orde"

Gemeenteraad 09-

11-201 90

J.J. Heddes 

(Wethouder) Openstaand

na de zomervakantie 2022 wordt een evaluatie gedeeld met het college. Deze kan vervolgens 

gedeeld worden met de gemeenteraad. 

Wethouder Heddes wil de raad via een nog te plannen themabijeenkomst bijpraten over de stand van 

zaken tot nu toe m.b.t. “de basis op orde” en de aspecten toelichten over hoe was het ook alweer, waar 

staan we en mogelijk dat er al een evaluatie ligt, maar dat kan hij nog niet garanderen 

23-11-2021

Rondvraag: Mevrouw Bredewold wil weten 

wanneer de nieuwe plannen voor Waldervaart 

verwacht worden en of deze ook worden 

gepubliceerd.

Oordeelsvormend

e Vergadering 23-

11-2021 92 Openstaand

er wordt nu gewerkt aan het bestemmingsplan. De planning is dat dit medio september 2022 aan 

de raad ter vaststelling wordt aangeboden. Indien de vraag nog actueel is, wordt vanuit de 

organisatie gevraagd of mevrouw Bredewold preciezer kan aangeven welke plannen en tekeningen 

zij bedoelt. Deze rondvraag wordt schriftelijk beantwoord.

16-12-2021

Bespreken met Sinterklaascomites over inzet 

pieten bij intochten sinterklaas per 2022 t.b.v. 

motie GroenLinks m.b.t. inclusief 

Sinterklaasfeest

Gemeenteraad 16-

12-2021 98

M.J.P. van Kampen-

Nouwen 

(Burgemeester) Openstaand secretariaat heeft opdracht gekregen om medio september een afspraak in te plannen.

Ph Van Kampen zegt toe om volgend jaar in gesprek te gaan met de diverse sinterklaas comités om de 

figuur zwarte piet niet meer te gebruiken.

16-12-2021

Kijken naar de architectonische entree van 

Muggenburg Zuid 

Gemeenteraad 16-

12-2021 99

J.J. Heddes 

(Wethouder) Openstaand

entree Muggenburg Zuid komt pas in een later stadium aan de orde: de verwachting is dat dit 

medio 2023 is. 

De wethouder geeft aan dat de entree van Muggenburg Zuid nog even op zich laat wachten, maar zegt 

toe om te gaan kijken naar de architectonische entree van Muggenburg Zuid

26-4-2022 Fiximeldingen

Gemeenteraad 26-

04-2022 117

J.J. Heddes 

(Wethouder) Openstaand

de werking van de fiximelding checken ihkv te snel afsluiten

26-4-2022

de Raad op de hoogte brengen in OV m.b.t. 

procedure twee viskramen, loempiakraam en  

oliebollenkraam in de Nieuwstraat

Gemeenteraad 26-

04-2022 119

M.J.P. van Kampen-

Nouwen 

(Burgemeester) Openstaand

de Raad op de hoogte brengen m.b.t. procedure stankoverlast twee viskramen, loempiakraam en 

oliebollenkraam in de Nieuwstraat

26-4-2022

Afspraak maken met dhr. Kramer en zijn 

advocaat en eventueel mevrouw Heddes 

m.b.t. stankoverlast Nieuwstraat

Gemeenteraad 26-

04-2022 120

M.J.P. van Kampen-

Nouwen 

(Burgemeester) Openstaand

Afspraak in plannen met dhr Kramer en zijn advocaat en evt. Mevr. Heddes ivm stankoverlast twee 

viskramen, loempiakraam en oliebollenkraam in de Nieuwstraat

26-4-2022

Evaluatie uitvoeren, op verzoek van JESSLokaal  

inzake tarieventabel behorende bij de 

verordening leges 2022

Gemeenteraad 26-

04-2022 121

S.C. Kruijer 

(Wethouder) Openstaand

Dhr. Beemsterboer zegt toe om een evaluatie, welke JESSLokaal heeft voorgesteld, te doen om te kijken 

wat de effecten zijn van de ingezette acties. 



26-4-2022

Evaluatie  inzake tarieventabel behorende bij 

de verordening leges 2022 presenteren aan de 

raad

Gemeenteraad 26-

04-2022 122

S.C. Kruijer 

(Wethouder) Openstaand

de Evaluatie inzake efffecten van de ingezette acties mbt verordening leges 2022 presenteren aan de 

raad

26-4-2022

De raad  inzicht geven in de businesscase 

Huisvesting Oekraïense vluchtelingen Schagen

Gemeenteraad 26-

04-2022 123

M.J.P. van Kampen-

Nouwen 

(Burgemeester) Openstaand

de raad  inzicht in de businesscase krijgt wanneer het revolverend fonds als financieringsbron nodig is en 

ingezet gaat worden. Dan zal dit gemeld worden aan de fractievoorzitters, als zij in een gesprek akkoord 

geven gaat de investering door 

10-5-2022

Een overzicht leveren van inwoners die recht 

hebben op gemeentelijke ondersteuning bij de 

toepassing  van energiebesparende 

maatregelen 

Oordeelsvormend

e vergadering 10-

05-2022 129

P. de Nijs-Visser 

(Wethouder) Openstaand

10-5-2022

Zo spoedig mogelijk een afspraak inplannen 

over medicinale cannabis.

Oordeelsvormend

e vergadering 10-

05-2022 130

M.J.P. van Kampen-

Nouwen 

(Burgemeester) Openstaand

10-5-2022

Presentatie verzorgen over hoe ouderen langer 

thuis kunnen blijven wonen.

Oordeelsvormend

e vergadering 10-

05-2022 132

C.H.J. Quint 

(Wethouder) Openstaand

10-5-2022

Gaat navragen of schagen kan deelnemen aan 

Energiebesparingsakkoord. 

Oordeelsvormend

e vergadering 10-

05-2022 133

J.J. Heddes 

(Wethouder) Openstaand

24-5-2022

Voorstel "de organisatie niet op orde" naar de 

raad

Gemeenteraad 24-

05-2022 134

M.J.P. van Kampen-

Nouwen 

(Burgemeester) Openstaand

binnenkort een voorstel naar de raad komt over “de organisatie niet op orde” en wat ervoor nodig is om 

de basis op orde te krijgen 

24-5-2022 Jaarrekening 2021 blz 273 aanpassen

Gemeenteraad 24-

05-2022 135

P. de Nijs-Visser 

(Wethouder) Openstaand

Op bladzijde 273 staat de WWB genoemd, maar deze is per 1 januari 2015 vervangen door de 

Participatiewet

24-5-2022 Nieuw rioleringsplan 2023-2026 naar de raad

Gemeenteraad 24-

05-2022 136

J.J. Heddes 

(Wethouder) Openstaand in het najaar van 2022 een voorstel naar de raad komt met een  nieuw rioleringsplan 2023-2026

24-5-2022

terugkoppeling geven aan de raad of de 

bijdrage van HVC separaat opgenomen kan 

worden in de administratie. 

Gemeenteraad 24-

05-2022 137

J.J. Heddes 

(Wethouder) Openstaand

De vraag van de VVD is of de bijdrage van HVC separaat opgenomen kan worden in  de administratie. Dit 

is een financieel technische vraag en zal hij moeten overleggen met de afdeling of dit mogelijk is 

24-5-2022

Memo naar de raad en bespreken in OV inzake 

motie SP GroenLinks en PvdA over 

minimumloon Gemeenteraad 24-05-2022138

M.J.P. van Kampen-

Nouwen 

(Burgemeester) Openstaand

Memo naar de raad te komen, welke mogelijk in de eerstvolgende OV besproken kan worden  en als dat 

niet lukt, dan te agenderen voor de volgende OV

15-6-2022 Vaststelling Bp Parallelweg

Oordeelsvormend

evergadering 15-6-

2022 140

S.C. Kruijer 

(Wethouder) Openstaand

Ph. Kruijer beantwoord diverse vragen en zegt toe aandacht te vragen voor de 

problematiek met de waterhuishouding en zal hierop terug komen.

21-6-2022

Reactie naar de raad inzake vragen van de VVD 

over de Verkeersveiligheid.

Gemeenteraad 21-

06-2022 141

S.C. Kruijer 

(Wethouder) Openstaand Een schritfelijke reactie naar de raad sturen inzake vragen van de VVD over de Verkeersveiligheid.

21-6-2022

CPO mogelijkheden bespreken met 

wooncoorporaties

Gemeenteraad 21-

06-2022 142

S.C. Kruijer 

(Wethouder) Openstaand

De wethouder geeft aan dat er goede contacten zijn met de wooncorporaties, maar of ze bereid zijn voor 

CPO is niet zeker. Dit zal de wethouder bespreekbaar maken in het gebruikelijke overleg met de 

wooncorporaties 

21-6-2022

Prioritering woningbouwprojecten delen met 

de raad

Gemeenteraad 21-

06-2022 143

S.C. Kruijer 

(Wethouder) Openstaand

De vraag over de prioritering van woningbouwprojecten geeft de wethouder aan dat deze nog niet is 

vastgesteld. Hij stemt dit binnenkort af met de organisatie, omdat prioritering gewenst en noodzakelijk 

is. Zodra de prioritering bekend is, wordt dit gedeeld met de raad 

21-6-2022

In gesprek gaan met omwonenden inzake 

motie Wens4U CDA VVD Seniorenpartij 

Verkeersveiligheid Bosweg ‘t Zand

Gemeenteraad 21-

06-2022 145

J.J. Heddes 

(Wethouder) Openstaand

Wethouder Heddes geeft een toelichting op de ingediende motie en zegt toe om voor het zomerreces in 

gesprek te gaan met de omwonenden over de plannen en maatregelen 



10-5-2022

De wethouder zegt toe dat hij met informatie 

komt over wat de gemeente te wachten staat 

aangaande grote investeringen in rioleringen 

en wellicht andere assets.

Oordeelsvormend

e vergadering 10-

05-2022 146

J.J. Heddes 

(Wethouder) Openstaand

16-6-2022

Memo naar de raad en bespreken in OV inzake 

motie SP GroenLinks en PvdA over 

minimumloon. (kopie toezegging 

raadsvergadering 24-05-2022) .

Oordeelsvormend

e vergadering 16-

06-2022) 147

M.J.P. van Kampen-

Nouwen 

(Burgemeester) Openstaand

Opdracht tot opstellen memo is binnen de ambtelijke organisatie uitgezet. Zet op toezeggingenlijst bij 

voordeelsvormende vergadering om voortgang te volgen. Relatie met toezegging nummer 138.

16-6-2022

Bespreekt bij de Regionale regietafel of 2,5% 

reserve van het jaarbudget voor de uitvoering 

van de gemeenschappelijke regelingen 

vandaag de dag nog toereikend is. 

Oordeelsvormend

e vergadering 16-

06-2022) 148

M.J.P. van Kampen-

Nouwen 

(Burgemeester) Openstaand

16-6-2022

Ph Heddes zegt toe dat als er zich 

mogelijkheden voordoen waarbij bedrijven 

samen met de gemeente een dierenopvang 

willen realiseren dat hij daarover het gesprek 

wil aangaan.  Voorwaarde is wel dat er 

voldoende financiële middelen beschikbaar 

worden gesteld 

Oordeelsvormend

e vergadering 16-

06-2022) 149

J.J. Heddes 

(Wethouder) Openstaand

16-6-2022

Ph Heddes zegt toe dat de evaluatierapportage 

over de door de gemeente teruggenomen plus-

taken in oktober aan de raad aangeboden gaat 

worden.

Oordeelsvormend

e vergadering 16-

06-2022) 150

J.J. Heddes 

(Wethouder) Openstaand

16-6-2022

Ph neemt met Liander contact op om voor 

belanghebbenden een informatieavond te 

organiseren over het trafostation in Sint 

Maartensbrug.

Oordeelsvormend

e vergadering 16-

06-2022) 151

S.C. Kruijer 

(Wethouder) Openstaand

5-7-2022

Contact opnemen met inspreker Dhr. Boot 

(namens de Fietsersbond afdeling Noordkop) 

Gemeenteraad 05-

07-2022 152

J.J. Heddes 

(Wethouder) Openstaand

De wethouder neemt contact op met Dhr. Boot (namens de Fietsersbond afdeling Noordkop)  inzake 

mogelijkheden en onmogelijkheden van een passage/doorsteek voor voetgangers en fietsers t.h.v. 

parkeerterrein Makado. (tussen Schubertstraat en Nieuwstraat) 

5-7-2022

Brief opstellen inzake situatie agrariërs in 

samenspraak met agrariërs en brief voorleggen 

aan de raad om mede te ondertekenen

Gemeenteraad 05-

07-2022 153

M.J.P. van Kampen-

Nouwen 

(Burgemeester) Openstaand

Mevr. Van Kampen stelt voor dat zij een brief opstelt, in samenspraak met de agrariërs en zal deze 

voorleggen aan de raad. De fracties kunnen dan aangeven of ze mede willen ondertekenen 

5-7-2022

De raad informeren indien het onderzoek naar 

armoedebeleid wordt opgestart en evt met 

voorstel naar de raad komen.

Gemeenteraad 05-

07-2022 154

P. de Nijs-Visser 

(Wethouder) Openstaand

Wethouder De Nijs geeft aan dat er in het coalitieakkoord is opgenomen dat er een onderzoek gaat 

komen om het armoedebeleid actief op te sporen. Zodra het onderzoek gaat plaatsvinden, zal de raad 

hier tijdig over geïnformeerd worden en zo nodig met een voorstel komen

5-7-2022

RIM sturen naar de raad inzake voortgang 

externe inhuur

Gemeenteraad 05-

07-2022 155

M.J.P. van Kampen-

Nouwen 

(Burgemeester) Openstaand

Mevrouw Van Kampen zegt toe dat, n.a.v. amendement CDA over inhuur personeel en dienstverlening 

van organisatie, er op korte termijn een Raadsinformatiememo naar de raad komt over externe inhuur. 

Hoe staat het er nu voor en waar willen we naartoe 

5-7-2022

Stukken mbt conceptbegroting eerder naar de 

raad sturen, zodat deze meer tijd heeft om 

debat goed te kunnen voeren

Gemeenteraad 05-

07-2022 156

M.J.P. van Kampen-

Nouwen 

(Burgemeester) Openstaand

Mevr. Van Kampen zegt toe dat de raad eerder meegenomen wordt en de raad de tijd krijgt om vragen 

te stellen en zal ervoor zorgen dat de stukken van de conceptbegroting 2023 ruimt op tijd met de raad 

gedeeld wordt om het debat goed te kunnen voeren 



5-7-2022

Bewoners informeren hoe de kaders en 

procedures te vinden zijn om een aanvraag in 

te dienen voor microturbines

Gemeenteraad 05-

07-2022 157

J.J. Heddes 

(Wethouder) Openstaand

De wethouder neemt de motie VVD Opstellen beleid en kaders microturbines binnenstedelijk gebied 

deels over (alleen punt b uit de motie) en gaat bewoners informeren hoe de kaders en procedures te 

vinden zijn om een aanvraag in te dienen


