
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. Updat 17 juli 2019:
Onveranderd.

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


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 Toezegging n.a.v. Amendement 1 SP "starterslening"

Tekst toezegging Amendement 1 wordt overgenomen en ingetrokken voor stemming.
Wethouder Beemsterboer zegt toe terug te komen naar de raad als het ‘potje’
leeg is. Stand van zaken 22 juli 2019: Vooralsnog is de "pot" niet leeg.

Datum toezegging 13-11-2018

Toegezegd in Invoeren Starterslening (Gemeenteraad 13-11-2018 19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Titel Verkeersituatie Thorbeckestraat Schagen

Tekst toezegging Wethouder Heddes zegt toe de raad middels een raadsinformatiememo te
informeren over de te nemen maatregelen (verkeersbesluit). Stand van zaken
27 juni 2019: De wethouder heeft aangegeven nog geen besluit te hebben
genomen en de raad nadat een besluit is genomen z.s.m. te informeren.

Datum toezegging 02-04-2019

Toegezegd in Vragenuur raadsleden (Gemeenteraad 02-04-2019 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 31-10-2019

Betrokken afdeling Openbaar gebied

Tekst afdoening toezegging Stand van zaken 25 juli 2019: Afgesproken is om een voorkeursvariant
(eenrichtingsverkeer zuid-noord) en een alternatief (eenrichtingsverkeer
noord-zuid), beide met camera’s, uit te werken en deze voor te leggen aan
een afvaardiging van belanghebbenden. De belanghebbenden zijn onder
andere de bewoners, winkeliers, de Fietsersbond en de heer Nieboer als
verkeersadviseur) Op basis hiervan is de hoop dat er met de tegenstrijdige
belangen toch een voldoende gedragen voorstel komt. Dit moet in september
afgerond zijn. Op basis hiervan kan er een bestuurlijk advies en een
verkeersbesluit worden opgesteld. Naar verwachting zal deze dit najaar
gereed zijn. Afhankelijk van eventuele bezwaren op het verkeersbesluit zal de
technische voorbereiding daarna kunnen starten. Terugkoppeling aan de
raad uiterlijk oktober.

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/516442/agenda/4266636
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/516442/agenda/4266636
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/516444/agenda/4297742
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/551830/agenda/4577116


Titel Notitie speelautomatenhalen

Tekst toezegging De heer Van de Beek stelt vragen over het vervolg op de beeldvormende
vergadering over de ‘speelautomatenhal’. Hij verzoekt om een
bespreeknotitie voor de Oordeelsvormende vergadering van sept. De raad
stemt unaniem in met dit voorstel.

Datum toezegging 27-06-2019

Toegezegd in Vragenuur raadsleden (Gemeenteraad 27-06-2019 19:30)

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

Verwachte datum afdoening 03-09-2019

Betrokken afdeling R. Smidt

Titel Reactie college m.b.t. de Nationale Omgevingsvisie

Tekst toezegging Ph Beemsterboer zegt toe met een schriftelijke reactie te komen.

Datum toezegging 27-06-2019

Toegezegd in Vragenuur raadsleden (Gemeenteraad 27-06-2019 19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 15-10-2019

Titel Aanpak zwerfafval

Tekst toezegging Ph Van Kampen zegt toe te bekijken of bij de actualiseren van de APV
(najaar 2019) de APV op het onderwerp zwerfafval aanpassing behoeft.
Verder gaat zij na of er al verbaliserend en zo ja hoe vaak is opgetreden
tegen 'zwerfafval'

Datum toezegging 27-06-2019

Toegezegd in Motie vreemd aan de orde van de dag (Gemeenteraad 27-06-2019 19:30)

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

Termijn afdoening 3 maanden
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