
toezeggingen 

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)

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.

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
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/747176/agenda/5407168
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/747176/agenda/5407168


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

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.

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 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/664640/agenda/5590936
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664636/agenda/5519401
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664636/agenda/5519401
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664644/agenda/5609394
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664644/agenda/5609394


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
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