
toezeggingen 

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.Update raad 13 november
2018:Portefeuillehouder Van Kampen geeft aan dat de evaluatie komt in
januari of februari 2017 update in de raad van 13 november
2018:Portefeuillehouder Van Kampen geeft aan dat de toezegging over de
evaluatie van het strandbeleid in januari of februari zal komen. update op 19
november 2018 een raadsinformatiememo verzonden. Update 15 februari
2019: zie bijgevoegd persbericht Update 14 februari 2019:De
portefeuillehouder Van Kampen geeft aan uiterlijk mei hierop terug te komen.

Datum toezegging 04-07-2017

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

Verwachte datum afdoening 14-05-2019

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 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
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Titel Onderzoek mogelijkheid vernieuwing Skatepark

Tekst toezegging Wethouder Heddes zegt toe het onderzoek uit te voeren en geeft aan in
gesprek te gaan met de insprekers en omwonenden. Inventarisatie
speelvoorzieningen, inclusief skatebanen, maakt onderdeel uit van het project
Basis op Orde. De planning is dat eind december het project is afgerond. Na
deze toezegging wordt de motie ingetrokken.

Datum toezegging 03-07-2018

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Titel Natura 2000 gebied meer onder de aandacht brengen

Tekst toezegging Het is een gegeven dat een gedeelte van o.a. het duingebied een Natura
2000 gebied is. Min of meer is toegezegd dit meer onder de aandacht te
brengen (bijv. in publicaties, website, begroting).

Datum toezegging 03-07-2018

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

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.

Datum toezegging 03-07-2018

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

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Termijn afdoening 2 jaar naar datum

Verwachte datum afdoening 06-10-2020
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Titel Geen plastic bekers en roerstaafjes

Tekst toezegging N.a.v. de motie geeft portefeuillehouder Van Kampen aan hier mee aan de
slag te gaan en komt erop terug in het 1e kwartaal van 2019. Update bij
tussentijdse afdoening in de OV van 12 maart 2019: Duurzaam gebruik van
servies en bestekNaar aanleiding opmerkingen over het gebruik van plastic
roerstaafjes en kartonnen bekers, zijn inhet kader van duurzaamheid de
volgende acties ondernomen:• We gaan over tot de aanschaf van kartonnen
bekers en roerstaafjes die volledig recyclebaar zijnen voor hergebruik, als
grondstof, worden aangeboden.• Bij openbare bijeenkomsten zal porselein,
glaswerk en karton worden aangeboden• Koffieresidu (koffieprut) is
organisch en wordt afgevoerd in de groene afvalbak

Datum toezegging 13-11-2018

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

Datum tussentijdse afdoening 12-03-2019

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

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Titel Voorlichting en preventie pooierboys-girls

Tekst toezegging Portefeuillehouder Van Kampen neemt de motie over en brengt dit terug in de
veiligheidsprogramma's en komt hier in het 3e of 4e kwartaal van 2019 op
terug.

Datum toezegging 13-11-2018

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

Titel Energieverbruik recreatiehaven inzichtelijk maken

Tekst toezegging Wethouder Beemsterboer geeft aan dat het energieverbruik in de
recreatiehaven niet inzichtelijk is voor de stichting. Ze vragen er al een paar
jaar om, hij zegt toe dat de stichting deze krijgt. Update 19 februari: Er volgt
nog een overzicht van de indirecte kosten.

Datum toezegging 06-11-2018

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

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

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)
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Titel Sportcampus Muggenburg-Zuid meenemen in onderzoek

Tekst toezegging De motie (zie bijlage) wordt ingetrokken n.a.v. de toezegging van wethouder
Kruit deze variant mee te nemen in het onderzoek naar een mogelijke locatie
van de fusieverenigingen en t.z.t .de uitkomsten van het onderzoek terug te
koppelen aan de raad.

Datum toezegging 06-11-2018

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

Titel Financiële hygiëne

Tekst toezegging De motie van het CDA (zie bijlage) wordt ingetrokken n.a.v. de toezegging
van wethouder Kruit om het in de nota van uitganspunten begroting 2020
mee te nemen.

Datum toezegging 06-11-2018

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.

Datum toezegging 13-11-2018

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Titel Quickscan mogelijkheden Treinstation Waarland

Tekst toezegging Wethouder Heddes zegt toe een quick scan uit te laten voeren naar de
mogelijkheden. Op basis daarvan kan beoordeeld worden of een uitgebreider
haalbaarheidsonderzoek nuttig is. Hij geeft aan met een eerste reactie te
komen voor de zomer.

Datum toezegging 19-02-2019

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Titel Lange termijnagenda acties coalitieprogramma

Tekst toezegging Mevrouw Leijen mist op de toezeggingenlijst de toezegging uit de
Begrotingsraad van 13 november van mevrouw Kruit dat er een Lange
termijnagenda komt, over de acties die voort zullen komen uit het
coalitieprogramma.

Datum toezegging 13-11-2018

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)
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