
toezeggingen 

Titel Evaluatie ambtelijk horen

Tekst toezegging De voorzitter zegt toe uiterlijk over twee jaar een evaluatie te geven over het
ambtelijk horen. Stand van zaken 25-06-2018: in het stafoverleg ruimte is
duidelijk geworden dat in oktober de toezegging beantwoord zal worden.

Datum toezegging 28-06-2016

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

Verwachte datum afdoening 16-10-2018

Titel Evaluatie accommodatiebeleid (2019)

Tekst toezegging Wethouder Blonk zegt toe in 2019 het accommodatiebeleid te evalueren.
Tussentijds wordt de commissie geïnformeerd bij ontwikkelingen

Datum toezegging 08-11-2016

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

Titel Evaluatie strandbeleid

Tekst toezegging Mevrouw Van Kampen geeft haar reactie op de ingediende amendementen
en zegt toe, n.a.v. de vraag van mevrouw Bredewold, dat ze rond
oktober/november 2018 een evaluatie van het strandbeleid in samenhang
met het kustpact met de raad deelt.

Datum toezegging 04-07-2017

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

Verwachte datum afdoening 01-11-2018

Titel Onderzoek overschot Sociaal Domein

Tekst toezegging Naar aanleiding van de motie van Duurzaam Schagen en de VVD over het
onderzoek overschot sociaal domein, zegt wethouder Blonk toe het
onderzoek uit te voeren.

Datum toezegging 07-11-2017

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

Titel Beleidsvoorstel snippergroen

Tekst toezegging Het beleidsvoorstel over snippergroen komt in het voorjaar van 2018 terug
naar de raad.

Datum toezegging 07-11-2017

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 20-05-2018
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Titel Gesprek begrafenisverenigingen e.a. belanghebbenden.

Tekst toezegging De voorzitter zegt toe in de geest van de motie in gesprek te gaan met de
begrafenisverenigingen en andere belanghebbenden en nog voor het
vaststellen van de belastingverordeningen 2019 het resultaat terug te
koppelen.

Datum toezegging 19-12-2017

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

Verwachte datum afdoening 30-09-2018

Titel Informatieavond met nieuwe raad over Boskerpolder

Tekst toezegging Wethouder Beemsterboer zegt toe met de nieuwe raad een informatieavond
te houden over het Boskerpolder.

Datum toezegging 20-02-2018

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Titel Plan van aanpak doelgroepenvervoer

Tekst toezegging N.a.v. de motie van de VVD over Doelgroepenvervoer, zegt wethouder Blonk
het advies van de WMO adviesraad af te wachten. Het advies zal woren
teruggekoppeld aan de raad

Datum toezegging 20-02-2018

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

Verwachte datum afdoening 29-05-2018

Titel Motie Wens4U Groene Leges overgenomen

Tekst toezegging Wethouder Van der Veek zegt toe n.a.v. de motie van Wens4U over groene
leges het onderzoek uit te voeren en hier bij de begrotingsbehandeling 2019
op terug te komen.

Datum toezegging 20-02-2018

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 06-11-2018

JeanineK
Markeren
Gesprek begrafenisverenigingen e.a. belanghebbenden.


JeanineK
Markeren
Informatieavond met nieuwe raad over Boskerpolder


JeanineK
Markeren
Plan van aanpak doelgroepenvervoer


JeanineK
Markeren
Motie Wens4U Groene Leges overgenomen




Titel Informeren van inwoners/omwonenden bij bouwplannen

Tekst toezegging N.a.v. de motie van het CDA, de SP en GroenLinks zegt portefeuillehouder
Van Kampen toe voortaan in het Schager Weekblad een attenderingsregel
toe te voegen als er een bestemmingsplanwijziging komt. Daarnaast zal de
controle op de naleving van de verplichting van de aanvrager om
omwonenden te betrekken en te informeren aangescherpt worden. Tevens
zegt ze toe het over een half jaar te evalueren wat de stand van zaken is.

Datum toezegging 29-05-2018

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

Termijn afdoening 6 maanden

Verwachte datum afdoening 29-11-2018

Titel Raad informeren n.a.v. brief en rapport Milieudefensie

Tekst toezegging De heer Teerink geeft aan, dat hij over brief 18 05 03 van Milieudefensie
“Brief en rapport Milieudefensie” graag wil dat de raad wordt geïnformeerd
hoe dit afgedaan wordt. Mevrouw van Kampen geeft aan dat dit zal gebeuren.

Datum toezegging 29-05-2018

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)
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