
Overzicht voortgang acties opgenomen in het meerjaren-uitvoeringsprogramma 2019-2022

Stand per 4 mei 2020

Afdeling Portefeuillehouder

R Ruimte Mk Marjan van Kampen

OG Openbaar Gebied Jb Jelle Beemsterboer

S Samenleving Hh Hans Heddes

O Organisatie en ontwikkeling Sv Sigge van der Veek

D Dienstverlening Jk Joke Kruijt

F Financiën

Domein ruimte en economie

1
Wij willen de komende jaren werken aan logische en voor inwoners 

begrijpelijke ruimtelijke regelgeving; 
R K in uitvoering Jb

2 Invoering omgevingswet R K in uitvoering Jb

3 Opstellen omgevingsvisie R K in uitvoering Mk

4 Onderzoeken mogelijkheid tweejaarlijks bestemmingsplan R J afgewikkeld Jb

5 Het Welstandbeleid zo beperkt mogelijk houden R J afgewikkeld Jb

6 Uitvoering geven aan het project de Kop werkt R K in uitvoering Jb

7 Regionaal Ambitiedocument De kop werkt 2.0 R J afgewikkeld Jb

8 Uitwerking uitvoeringsprogramma Holland Boven Amsterdam R J afgewikkeld Jb

9

Nieuw woningbouwprogramma

Uitgangspunt is voldoende woningen in alle kernen; streven is 300 woningen per 

jaar.

R K in uitvoering Jb

10 Ons beleid 'aanpak realiseren woningbouwopgave' continueren R K in uitvoering Jb

11 Invoeren van de startersleningen R J afgewikkeld Jb

Activiteit 1.1a We zorgen voor logische en begrijpelijk regelgeving

Activiteit 1.2a Samenwerken in onder andere De Kop Werkt! En Holland boven Amsterdam

Activiteit 2.1a Sturen op woningbouwproductie

opmerkingenNr Omschrijving activiteit afd stand actie pfhstand actie
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12 Invoeren van blijvers en duuzaamheidsleningen R K in uitvoering Jb

13 Gasloos bouwen R J afgewikkeld Jb

14 Stimuleren langer zelfstandig thuis wonen R K in uitvoering Jb

15 CPO-projecten krijgen voorrang bij aankopen van grond van de gemeente R J afgewikkeld Jb

16

Regionale samenwerking

Lobby om meer mogelijkheden voor woningbouw bovenop de provinciale 

woningbouwprogrammering te realiseren,

R K in uitvoering Jb

17

Nieuwe woningbouwprojecten

Er komt vanaf de 2e helft 2018 een extra projectleider om meer 

woningbouwprojecten op te pakken, dit loopt door in 2019 en verder.

R J afgewikkeld Jb

18
De extra projecten financieren we in eerste instantie binnen het huidige 

voorbereidingskrediet (voor grondexploitaties) van € 100.000 per jaar.
R J afgewikkeld Jb

19
Proactief grondbeleid inzetten voor de woningbouwontwikkeling (wordt jaarlijks 

geactualiseerd in de voortgangsrapportage grondexploitaties).
R K in uitvoering Jb

20
Remmerdel in Warmenhuizen; hiervoor is al een vooronderzoek opgestart om een 

snelle start te kunnen maken.
R K in uitvoering Jb

21 Buitenvaert in Schagerbrug R K in uitvoering Jb

22 Locatie aan de Bogtmanweg in Tuitjenhorn R K in uitvoering Jb

23 Extra woningbouw aan de Westerweg in Schagen R K in uitvoering Jb

24
De vrijkomende locatie van de Ark aan de Jozef Israëlstraat deels inrichten voor 

centrum-stedelijk wonen en parkeren.
R K in uitvoering Jb

25

Waarland, bij Sabinahof zouden meer aanleunwoningen moeten komen. De 

huidige woningen worden nu opgeknapt. Sociale huur op korte termijn met 

woningbouwvereniging oppakken.

R K in uitvoering Jb

26 1 extra op te pakken project in Callantsoog. R K in uitvoering Jb

27

Tuitjenhorn: woningbouwplan (centrumfunctie) naast supermarkt Deen, eventueel 

met winkeltjes, als deze aanvullend zijn aan datgene wat er al aan de Dorpsstraat 

is. Dit project is afhankelijk van initiatief uit de markt.

R L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Jb

28
Woningbouw Oudesluis, bijvoorbeeld bij de oude timmerfabriek of bij de oude 

school.
R J afgewikkeld Jb

29 Sint Maartensbrug: woningbouw op de locatie van de oude school. R K in uitvoering Jb

30
Schagerbrug; onderzoek naar een woningbouwlocatie ten zuiden van de J.A. de 

Boerstraat, afhankelijk van de snelheid van realisatie van de locatie Buitenvaert.
R K in uitvoering Jb

31 Sint Maarten: meewerken aan woningbouw bij de Rode Kool. R K in uitvoering Jb

32 Petten: nieuwe woningbouwlocatie op lange termijn. R L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Jb

Activiteit 2.1b We werken regionaal samen

Activiteit 2.1c Voorzetten lopende en opstarten nieuwe woningbouwprojecten
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33 Afronden Nes-Noord. R J afgewikkeld Jb

34 Bladstraat te Tuitjenhorn. R K in uitvoering Jb ligt bij RVvS

35
Woningbouw Callantsoog: we willen  bouwen aan de Abbestederweg, Denneweg 

en bij de Dixiebar.
R K in uitvoering Jb

alleen besluitvorming Dennenweg moet nog 

plaatsvinden

36
Tuitjenhorn: Ruimte voor ruimte project voor de schuren op de kruising Delftweg - 

Bogtmanweg.
R J afgewikkeld Jb

37 Woningbouw Dirkshorn-Zuid en op de paardenbak locatie. R J afgewikkeld Jb

38
Waarland: bij de oude schuren van het loonbedrijf aan de Veluweweg moet een 

nieuwe woonwijk komen
R K in uitvoering Jb

39
Warmenhuizen Centrum: samen met de inwoners bouwen aan de nieuwe wijk op

de locatie van de voormalige Vincentiusschool.
R J afgewikkeld Jb

40 ’t Zand Noord  volbouwen. R J afgewikkeld Jb

41

We bouwen zoveel mogelijk voor de lokale vraag naar woningen.

We maken met corporaties prestatieafspraken over voldoende sociale 

huurwoningen en doorstroming

R K in uitvoering Jb

42
Bij woningbouw blijft het maximum aantal bouwlagen 3 + kap in de dorpen en 4 + 

kap in de stad.
R K in uitvoering Jb

43
Woningen zijn om in te wonen; gebruik als recreatief verhuurobject of tweede 

woonhuis staan we niet toe
R K in uitvoering Jb

44 Er moet voldoende en goede huisvesting voor seizoenarbeiders zijn. R K in uitvoering Jb
in veegplan regels aangepast: 60 plaatsen onder 

voorwaarden

45
We onderzoeken om ook voor bedrijven huisvestingsmogelijkheden voor 

medewerkers te realiseren.
R K in uitvoering Jb

46
We experimenteren met de bouw voor specifieke doelgroepen, zoals Tiny Houses 

en Kangoeroewoningen.
R K in uitvoering Jb

47
We onderzoeken met bestaande capaciteit of het mogelijk is om een Knarrenhof te 

faciliteren, of een vergelijkbare woonvorm
R K in uitvoering Jb

48
Met de woningcorporaties werken we aan de volgende woningbouwprojecten:

Sportlaan/Regioplein te Schagen
R J afgewikkeld Jb

49 Denneweg te Callantsoog: realiseren van 15-20 sociale huurwoningen R K in uitvoering Jb

50 Abbestederweg te Callantsoog: realiseren van circa 20 sociale huurwoningen R J afgewikkeld Jb

51 Westerpark te Schagen: realiseren van circa 35 huurappartementen R J afgewikkeld Jb

52
Waldervaart te Schagen: realiseren van een nader te bepalen aantal sociale 

huurwoningen;
R K in uitvoering Jb

53
Nes Noord te Schagen: realiseren van een nader te bepalen aantal sociale 

huurwoningen;
R J afgewikkeld Jb

54 Sint Jozefpark Tuitjenhorn; realiseren van 5 sociale huurwoningen; R K in uitvoering Jb

Activiteit 2.2a Actualiseren lokale woonvisie

Activiteit 2.2b Met woningbouwcorporaties werken aan woningbouwprojecten
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55
In alle andere nieuwe (extra) projecten in de kernen worden ook sociale 

huurwoningen gerealiseerd.
R K in uitvoering Jb

56 Inzetten op behoud en versterking van bestaande bedrijvigheid R K in uitvoering Jb

57 Steunen van bedrijven in hun groei: (ECN part of TNO, NRG, Pallas R K in uitvoering Jb

58
Faciliteren behoud van winkelvoorzieningen. Gemeente zelf zoekt 

uitbreidingsgebieden voor bedrijventerreinen
R K in uitvoering Jb

59 Meewerken aan initiatieven voor om cameratoezicht toe te passen R L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Jb

60 Bevorderen milieu technische teelt, meer steun aan agrarisch weidevogelbeheer R L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
HH

Lobby met LTO, geel. Dit thema is wettelijk gelinkt 

aan  milieu (RUD) en raakt natuur en ecologie en 

volksgezondheid (GGD).

61 Streven naar en goede balans tussen agrarische en energie productie R J afgewikkeld Jb

62
Voor het aantrekken van bedrijven werken we samen met het Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland Noord.  
R K in uitvoering Jb

63 We ondersteunen de Greenport Noord-Holland Noord (per jaar 7500 gereserveerd) R K in uitvoering Jb

64 Huisvesten van seizoenarbeiders R K in uitvoering Jb

65

(Winkel) centrumontwikkeling

De vernieuwing van het winkelcentrum Makado grijpen we ook aan om het 

stadshart te verbeteren.

R J afgewikkeld Jb

66 integrale centrumontwikkeling van de wijk Waldervaart R K in uitvoering Jb

67
We blijven als gemeente in het kader van het project 'de nieuwe winkelstraat' deze 

samenwerking ondersteunen.
R K in uitvoering Jb

68 Planologisch maken bedrijventerreinen: Waarland en Warmenhuizen, R K in uitvoering Jb

69
Doorontwikkelen en vol inzetten op de verkoop van 'De lus' op het bedrijventerrein 

Lagedijk
R K in uitvoering Jb

70 Nieuw bestemmingsplan Lagedijk R K in uitvoering Jb

71
Voor bedrijventerrein Witte Paal onderzoeken we of we de huidige bestaande 

zonering van PDV-locaties
R K in uitvoering Jb

72 We zetten volop in op de realisatie van Energie & Health Campus R K in uitvoering Jb

73 Wij faciliteren de ontwikkeling van de nieuwe onderzoeksreactor Pallas R J afgewikkeld Jb

74 We gaan ruimte-voor-ruimte beleid ontwikkelen R L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Jb

75
We doen onderzoek naar de mogelijkheden en kosten van het ophogen van een

drietal bruggen over de Groote Sloot.  
R K in uitvoering Jb HHNK is hiermee bezig (beleidsveld toerisme)

Activiteit 3.1b We werken regionaal samen

Activiteit 3.1c Ondersteunen en faciliteren van  projecten zoals centrumontwikkeling

Activiteit 4.1a Verbeteren waterrecreatie, aan elkaar verbinden bestaande routes en maken nieuwe recreatieve routes
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76
We gaan in gesprek met het HHNK om de kosten voor de benodigde reparatie en 

het groot onderhoud aan De (Oude)Sluis in beeld te brengen
R J afgewikkeld Jb

77
We onderzoeken de mogelijkheden en kosten voor het ophogen van twee 

bruggen in het Rondje Waarland,
R K in uitvoering Jb

Ophogen van bruggen lijkt op dit moment te 

kostbaar. 

78
Samen met de dorpsraad Dirkshorn werken we aan een plan voor verbetering van 

de havenfunctie van de Veersloot
R K in uitvoering Jb

79
We maken op strategische plaatsen in de Groote Sloot aanlegsteigers voor

sloepen.
R J afgewikkeld Jb Op 2 locaties worden steigers aangelegd.

80 in de haven van Schagen maken we een E-oplaadpunt. og J afgewikkeld JB

(In Schagerbrug is Geja Meppelink wel bezig om te 

kijken of er een electrisch oplaadpunt kan komen. 

Samen met het ontwikkelingsbedrijf wordt gekeken 

op welke punten dit mogelijk is.

81

We gaan in overleg met de Provincie onderzoeken of vergroting van de 

aanlegsteigers langs het Noord-Hollands kanaal in Schooldam, Burgerbrug en 't 

Zand haalbaar is.  

R K in uitvoering Jb Een aanlegsteiger in t Zand is gerealiseerd

82
In goed overleg met de Stichting Recreatiehaven onderzoeken we de 

toekomstkansen van de haven van Schagen.  
R L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Jb

83
We  zoeken aansluiting bij het uitvoeringsplan voor de Waterrecreatie in Noord-

Holland Noord van het Ontwikkelingsbedrijf NHN.  
R K in uitvoering Jb

84 We zorgen voor goede  bewegwijzering van de fiets-, wandel- en vaarroutes. R K in uitvoering JB
Beheer en onderhoud is ondergebracht bij Recreatie 

Noord-Holland.

85
Samen met Recreatie Noord-Holland maken we een plan van aanpak voor het 

verbinden van (historische) thema’s aan bestaande routes.
R K in uitvoering Jb

Op dit moment zijn wij hierover in gesprek met 

Recreatie Noord-Holland en de samenwerkende 

musea. Enkele thema’s zullen worden uitgelicht.

86
Vanuit de gedachte van Identity Matching zetten wij samen met de gemeente Den 

Helder de Hollandse Kustroute op.
R K in uitvoering Jb

87
De gemeente wil behoud van de panden stimuleren en blijft een bijdrage leveren

aan de gemeentelijke monumenten
R K in uitvoering JB

88
Samen met betrokken stichtingen stellen we een subsidieregeling op voor het 

behoud van onze kerken en molens.
R J afgewikkeld Jb

89
We gaan met de stakeholders verder aan de slag om nominaties te verzamelen 

voor het tot stand brengen van de geluksplekken
R J afgewikkeld Jb

90

Voor het bestaande aanbod laten we een vitaliteitsscan doen van de parken in de

Kop. We maken een plan van aanpak voor de kwaliteitsverbetering,

herstructurering of transformatie naar een andere bestemming.

R K in uitvoering Jb

91

Aan de hand van het regionale plan van aanpak voor de kwaliteitsverbetering 

gaan we aan de slag met een verbeterslag voor een aantal verouderde parken in 

onze gemeente. 

R K in uitvoering Jb

Activiteit 4.2a Samen met regio vitaliteitsscan parken maken voor kwaliteitsverbetering, herstructurering of transformatie naar andere bestemming
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92
Met de ontwikkelaar van Boskerpark maken we goede afspraken voor inpassing in 

het landschap, kwaliteit en bedrijfsmatige exploitatie. 
R K in uitvoering Jb

93
We maken afspraken met de eigenaar van Huis ter Duin in Petten over de 

ontwikkeling van een hotel
R K in uitvoering Jb

94

Binnen de promotie voor het gehele gebied Holland boven Amsterdam zetten wij in

op extra aandacht voor de West Friese folklore, de unieke kwaliteiten van de

badplaatsen en Schagen Marktstad.  

R K in uitvoering Jb

95
Samen met ondernemers en Holland boven Amsterdam ondersteunen we op 

strategische locaties (VVV)informatiepunten. 
R J afgewikkeld Jb

96 We gaan door met het programma Schagen Marktstad. R K in uitvoering Jb

97
We starten een vergelijkbaar initiatief met eigen logo's voor alle winkeldorpen. We 

beginnen met Warmenhuizen. 
R K in uitvoering Jb

98 We stimuleren dagrecreatie activiteiten die het toerisme versterken R K in uitvoering Jb

99 We zetten ons actieve evenementenbeleid voort. R K in uitvoering Jb

100
Wij nemen actief deel aan de uitwerking van de binnenduinrandzone dat vorm 

krijgt in een samenwerkingsagenda. 
R L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Jb

101

Vanuit het Regionaal Ambitiedocument De Kop Werkt! werken we samen met de 

gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland aan 

een uitvoeringsagenda voor een aantrekkelijke Noordzeekust. 

R L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Jb

102

P.A.S. Bij een positief besluit gaan we actief verder met de ontwikkelingen op het 

strand in Petten. Bij een negatief besluit zoeken we actief naar mogelijkheden voor 

reparatie. 

R K in uitvoering Jb

103
Groei Petten: Zwakke schakels:

Duinlandschap langs de trappen naar het strand
R J afgewikkeld Jb

104 Verbindingsweg van het strand naar het dorp R K in uitvoering Jb

105 Ontmoetingsplein petten R K in uitvoering Jb

106
Verbeteren van de verkeerscirculatie en verduidelijken van de diverse wandel- en 

fietsroutes. 
R J afgewikkeld Jb

107
Gebiedsvisie Sint Maartenszee: gaan wij de plannen voor Sint Maartenszee verder 

uitwerken
OG K in uitvoering Jb

108 Revitalisering Plein Groote Keeten OG J afgewikkeld Hh

109 We verplaatsen het watersportpaviljoen in Callantsoog naar de noordzijde R K in uitvoering Jb

110
We vervangen de borden bij de strandslagen. De duinen van Groote Keeten, 

Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten
R J afgewikkeld Jb

111
We houden goed toezicht en zorgen voor goede toegankelijkheid van de 

strandslagen.
R J afgewikkeld Jb

Activiteit 4.4a Samenwerken met provincie en regiogemeenten

Activiteit 4.4b Investeren in kwaliteitsverbetering van onze kustdorpen

Activiteit 4.3a Meer bekendheid geven aan onze gemeente en regio
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112 Periodiek evalueren we ons strandbeleid (APV). R J afgewikkeld Jb

113 willen wij onder andere de ontwikkeling van brede scholen mogelijk maken. S J afgewikkeld Sv

114 extra aandacht voor de ondersteuning en het behoud van het speciaal onderwijs. S J afgewikkeld Sv

115 Wij willen dat onze scholen blijven bestaan. Daarop richten wij ons beleid. S K in uitvoering Sv

116
onze scholen zijn toegankelijk voor alle doelgroepen waaronder personen met een 

beperking.
S J afgewikkeld Sv

117
nieuwbouw van scholen in de Waldervaart (let op staat ook in het domein ruimte 

en economie!)
S K in uitvoering Sv

118
wij blijven het schoolmaatschappelijk werk aanbieden in het basis- en voortgezet 

onderwijs en op het ROC.
S J afgewikkeld Sv

119
We zetten  (nieuwe) incidentele middelen in om de deelname van jeugd aan 

culturele activiteiten te stimuleren.  
S J afgewikkeld Sv

120 Op basis van een inventarisatie bieden wij muziekonderwijs aan. S J afgewikkeld Sv

121 We willen ouderen vragen gastlessen op het gebied van geschiedenis te verzorgen S L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Sv

122
We willen dan ook de samenwerking versterken met het MBO-onderwijs op het ROC 

en het Clusius College.
S K in uitvoering Sv

123
wij gaan samen met de Universiteit Wageningen en het Clusius College zoeken naar 

de mogelijkheid voor HBO agrarisch onderwijs in de regio.
S L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Sv

124

Om ieder kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft, bieden wij een 

vergoeding voor het leerlingenvervoer aan ouders die hiervoor in aanmerking 

komen.

S J afgewikkeld Sv

125
Kinderen met een spraak- of taalachterstand bieden wij de Vroeg- en Voorschoolse 

Educatie (VVE) aan
S J afgewikkeld Sv

126

Wij voorzien in een tegemoetkoming in de kosten voor de (peuter)opvang voor 

ouders met een sociaal medische indicatie (SMI) een kind met een VVE-indicatie en 

kostwinnersgezinnen  

S J afgewikkeld Sv

127 Wij controleren op het ongeoorloofd afwezig zijn op school. S J afgewikkeld Sv

128 In Schagen zien wij er op toe dat jongeren aan hun kwalificatieplicht voldoen . S J afgewikkeld Sv

129 Regionalisering  Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en leerplicht S J afgewikkeld Sv

130
verbeteren contact tussen de jeugd en  de wijkteams; het gebruik van sociale 

media uitbreiden en optimaliseren.
S K in uitvoering Sv

Domein samenleving & gezondheid
Activiteit 1.1a Realiseren onderwijshuisvesting incl. brede scholen

Activiteit 1.1b Uitvoeren onderwijsbeleid

Activiteit 1.1c Waarborgen kwaliteit kinderopvang en aanbieden Vroeg- en Voorschoolse Educatie

Activiteit 1.1d Voorkomen schooluitval
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131

Preventieve pedagogische opvoedondersteuning

De komende jaren bekijken we of ons preventieve aanbod voldoende antwoord 

geeft op vragen van inwoners

S K in uitvoering Sv

132 Pilot ‘Stevig ouderschap: Evaluatie in 2018 gezien de toenemende vraag. S J afgewikkeld Sv

133
Met het aanbod van Buurtgezinnen.nl worden langdurige relaties tussen gezinnen 

die steun nodig hebben
S J afgewikkeld Sv

134 Van leerling-raden naar jeugdraad S K in uitvoering Sv

135

Wij doen mee aan het project Jongeren gaan politiek bij het Regius College en 

willen waar mogelijk uitbreiden naar het Clusius College en het ROC Kop van Noord-

Holland.

S J afgewikkeld Sv

136

Samenwerken in de jeugdhulp: Samen met de gemeenten Den Helder en Texel 

kopen wij de maatwerkvoorzieningen in. Het gaat om hierbij om: Ambulante 

jeugdhulp/begeleiding, Dagbesteding, (GGZ) behandeling, Pleegzorg en verblijf

S J afgewikkeld Sv

137
Jeugdzorgplus: onder andere de extramurale en ambulante voorzieningen 

versterken en integraal (intersectoraal) werken.
S J afgewikkeld Sv

138
Integrale Crisisdienst Jeugd 0-18: Voor 2019 en 2020 staat de doorontwikkeling van 

deze crisisdienst naar 23 jaar en 100 jaar op de agenda.
S J afgewikkeld Sv

139 Toekomstplan 18+: realiseren maatwerk S J afgewikkeld Sv

140 Praktijkondersteuner jeugd GGZ (POH Jeugd): realiseren in alle huisartsenpraktijken S J afgewikkeld Sv

141 het terugdringen van de wachtlijsten bij Veilig Thuis. S J afgewikkeld Sv

142 We zetten blijvend in op vermindering van het aantal bijstandsgerechtigden. S J afgewikkeld Sv

143
We geven extra aandacht aan jongeren, onder andere door bedrijven te 

stimuleren stageplaatsen aan te bieden
S J afgewikkeld Sv

144

Op korte termijn zijn of worden convenanten met het onderwijs en bedrijfsleven 

gesloten om jongeren te stimuleren te kiezen voor werken in een sector of om de 

aansluiting te verbeteren.

S J afgewikkeld Sv

Er zijn sectorconvenanten tussen scholen en 

bedrijsleven om jongeren te interesseren en 

doorstroom te bevorderen (Match 2020)

145

We zijn ook op het niveau van Noord-Holland-Noord met alle 18 gemeenten 

verbonden om beleid en uitvoering te ontwikkelen voor verbetering van het 

matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

S J afgewikkeld Sv

146
We zorgen ervoor dat we voldoen aan de landelijke taakstelling voor Beschut 

werken
S J afgewikkeld Sv

Activiteit 1.3d Bieden van integratieactiviteiten aan vergunninghouders

Activiteit 1.3c Inzet van beschut werk en voormalig WSWSv

Activiteit 1.2a Aanbieden individuele voorzieningen jeugdhulp

Activiteit 1.2c Aanbieden Veilig Thuis en integrale crisisdienst (zie ook 3.2)

Activiteit 1.3a Bieden van inkomensondersteuning

Activiteit 1.3b Inwoners begeleiden naar werk
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147
Met de taalaanbieder gaan we in overleg om een flexibeler programma te 

organiseren,
S K in uitvoering Sv

148

Mensen die moeite hebben om te participeren in de samenleving en in een 

isolement zitten of dreigen te raken of eenzaam zijn, kunnen in aanmerking komen 

voor een bedrag

S J afgewikkeld Sv

149

De gemeente biedt de volgende voorzieningen:

Bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten

Minima- en armoedebeleid

De collectieve ziektekostenverzekering,

Bijzondere bijstand voor inrichtingskosten

S J afgewikkeld Sv

150
Het beleid en de uitvoering van de schuldhulpverlening zetten we onverminderd 

voort.
S J afgewikkeld Sv

151 We ondersteunen de Voedselbank daarvoor met een financiële bijdrage S J afgewikkeld Sv

152
Ondersteuning van verenigingen zodat de inwoners blijven participeren en 

bewegen
S J afgewikkeld Jk

153 Wij willen komen tot een plaatselijk topsportbeleid S J afgewikkeld Jk

154 Wij gaan subsidiebudget voor kunstroutes ophogen naar € 25.000 per jaar. S J afgewikkeld Jk

155
Aandachtspunt voor de komende jaren is het stimuleren van financiële bijdragen 

aan het fonds, zodat het kan blijven bestaan.
S K in uitvoering Jk

156
Uitvoeringgeven aan meerjarenafspraken (2018-2020) gemaakt met 

KopGroepBibliotheken.
S J afgewikkeld Jk

157 Uitvoering geven aan  het museum beleid S J afgewikkeld Jk

158 We zetten in op samenwerking tussen musea voor de marketing en communicatie S J afgewikkeld Jk

159
Als gemeente blijven wij ons, samen met SchagenFM, inspannen om tot een 

streekomroep te komen
S K in uitvoering Jk

160

Wij onderzoeken waar er in de verschillende dorpen en wijken mogelijkheden zijn 

om dagbesteding als geïndiceerde voorziening Wmo open te stellen voor alle 

inwoners, waarbij de bestaande sport-, en welzijnsverenigingen een rol kunnen 

spelen.

S J afgewikkeld Jk

161
Realiseren van een vraaggericht en laagdrempelig sport- en beweegaanbod voor 

kwetsbare doelgroepen.
S J afgewikkeld Jk

Activiteit 1.3e Aanbieden Geluksbudget

Activiteit 1.4a Aanbieden Bijzondere bijstand, Kindpakket, Ouderenpakket en Collectieve ziektekostenverzekering

Activiteit 1.4b Aanbieden  schuldhulpverlening

Activiteit 1.4c  Ondersteunen Noodfonds en Voedselbank

Activiteit 2.1a Verstrekken Subsidies vrijwilligersactiviteiten jeugd, sport, ouderen,  cultuur en ontmoeting

Activiteit 2.2a Ondersteunen Cultuurfonds en KCARS

Activiteit 2.2d Uitvoeren lokaal omroepbeleid

Activiteit 2.2e Aanbieden sportstimuleringsactiviteiten

Activiteit 2.2f Uitvoeren accommodatiebeleid
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162
alle sport- en andere verenigingsgebouwen binnen vier jaar zonnepanelen van de 

gemeente
S K in uitvoering Jk

163 het zwembad De Wiel wordt verduurzaamd S L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Jk

164 In 2019 vindt de  algehele evaluatie van het accommodatiebeleid plaats S K in uitvoering Jk

165
We gaan de 3e tranche bijdrage van € 70.000 van de sportverenigingen aan het 
solidariteitsfonds buitensport niet doorvoeren.

S J afgewikkeld Jk

166 Beter vorm geven aan het contractmanagement S K in uitvoering Jk

167
in samenwerking met de beheerder van het zwembad  wordt bekeken hoe 

zwemlessen voor seizoenarbeiders gepromoot kunnen worden.
S L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Jk

168
uitbreiding van de Multitreffer in 't Zand en de realisatie van een sporthal in 

Waarland. 
S J afgewikkeld Jk

169 Wij spannen ons in om dorpshuizen, wijk en jeugdgebouwen in stand te houden S J afgewikkeld Jk

170
Wij zijn bezig met de KNRM en de reddingsbrigade Petten (uitvoeringsplannen 

rampen bestrijding)
R L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Mk

171
Samen met de KNRM  en de reddingsbrigades geven wij vorm aan de veiligheid op 

het strand.
R K in uitvoering Mk

172

Daarnaast zijn wij met de KNRM en de reddingsbrigade Petten in gesprek om de 

samenwerking te intensiveren en te onderzoeken of een gezamenlijke huisvesting 

tot de mogelijkheden behoort.

R K in uitvoering Mk

173
Onder strikte voorwaarden willen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor 

het beschikbaar stellen van medicinale cannabis
R J afgewikkeld Mk

174
Ondermijning

Het voorkomen van vermenging met de onderwereld
R K in uitvoering Mk

175
We willen aan de slag met de nieuwe mogelijkheden om een hufter/asocialen 

aanpak in de APV op te nemen.
R J afgewikkeld Mk

176 Verbeteren van democratisch toezicht op de gemeenschappelijke regelingen. K in uitvoering Mk

177 Cameratoezicht in winkelgebieden en op industrieterreinen in overleg met de OFS. R K in uitvoering Mk

178 In de APV en in ander gemeentelijk beleid vermijden we betuttelende verboden. R K in uitvoering Mk Apv wordt jaarlijks geupdate.

179
WhatsApp-buurtpreventie werkt tegen inbraken, de gemeente stelt borden 

beschikbaar.
R J afgewikkeld Mk

180
Voor de periode 2019-2022 stellen we een nieuw beleid op voor de gebieden 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving:
R J afgewikkeld Mk

181 De raad zullen wij  betrekken bij het op te stellen nieuw evenementen beleid. R K in uitvoering Mk

Activiteit 2.3b Uitvoeren integraal VTH uitvoeringsplan

Activiteit 2.3a Realiseren integraal veiligheidsbeleid
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182
Recreatiewoningen

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast
R K in uitvoering Mk

183
Ten aanzien van de prioriteiten uit het huidige beleid bestaat er aanleiding voor een 

intensivering van het alcoholbeleid.
R K in uitvoering Mk

In overleg met KHN wordt zelfregulerings-

aanpakontwikkeld

184
De gemeente voert in 2018 een pilot uit met de RUD met als insteek om te komen 

tot de meest efficiënte verdeling van milieutaken
R J afgewikkeld Mk De gemeente voert de niet-basis taken zelf uit.

185 Het realiseren van een omslag van organiseren naar faciliteren bij evenementen R K in uitvoering Mk

186 In elk dorp en elke wijk een "huiskamer" waar het gewoon gezellig is met elkaar. S K in uitvoering Sv

187 Wij voeren  het project "Langer zelfstandig wonen in Schagen, doe je samen!"  uit S J afgewikkeld Sv

188 Wij gaan een toegankelijke sociale kaart opstellen. S L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Sv

189
De vrijwillige onafhankelijke adviseurs doen (VOA's) huisbezoeken bij oudere 

mensen
S J afgewikkeld Sv

190
Wij gaan de komende periode aan de slag met de aanbevelingen vanuit de 

evaluatie van het mantelzorgbeleid
S J afgewikkeld Sv

191
Wij gaan de komende jaren meer aandacht besteden aan de maand van het 

vrijwilligerswerk.
S L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Jk

192
Wij willen bekijken of een regionaal sociaal vervoersysteem een haalbaar alternatief 

is
S K in uitvoering Sv

193

Een beschermde woon- en leefomgeving voor hen die het nodig hebben

De intentie is wel uitgesproken om hierin ook na 2020 de verbinding te blijven 

zoeken met de gemeenten in de Kop van Noord Holland en dit gezamenlijk te 

blijven oppakken.

S J afgewikkeld Sv

194

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2022

De speerpunten werken we uit in het uitvoeringsplan dat we samen met kern- en 

ketenpartners opstellen. 

S J afgewikkeld Sv

195
in de periode 2014-2016 is het percentage overgewicht (inclusief obesitas) bij 

kinderen in Schagen gedaald. Dit willen we vasthouden en zo mogelijk verlagen
S J afgewikkeld Sv

196

Valpreventie:

Voor administratieve lastenverlichting voor de inwoners willen wij een afspraak met 

de verzekeraar (VGZ/Univé) maken om de kosten eenvoudiger aan de zorgverlener 

te vergoeden.

S J afgewikkeld Sv

Activiteit 2.3d Ondersteunen en faciliteren van evenementen bij grote (veiligheids)belangen

Activiteit 3.1a Zorgen voor voldoende aanbod van informele zorg, mantel- en respijtzorg, cliëntondersteuning en maaltijdvoorziening 

Activiteit 3.1b Aanbieden sociaal cultureel en maatschappelijk werk

Activiteit 3.1c Ondersteunen vervoersnetwerk

Activiteit 3.2b Aanbieden voorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Activiteit 3.3a Uitvoeren Regionaal gezondheidsbeleid 2018 – 2022Sv

Activiteit 3.3b Uitvoeren Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid
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197

Wij willen samen met het onderwijs en de (sport)verenigingen kijken op welke 

manier zij het roken op schoolpleinen en bij jeugdwedstrijden langs het veld kunnen 

verbieden.

S J afgewikkeld Sv

198 Herinrichten straten in Tuitjenhorn inspelend op Harenkarspelweg og K in uitvoering Hh Project loopt op schema

199 Veersloot aantrekkelijk maken tbv recreatie R K in uitvoering Jb

200 Herinrichting Dorpsstraat Warmenhuizen og J afgewikkeld Hh Alleen kleine verkeerskundige aanpassingen

201 Herinrichting Schagerweg Schagerbrug og K in uitvoering Hh Project loopt

202 Verkeersveiligheid Oostwal og J afgewikkeld hh Busroute is per 15 december omgeleid

203 Snelfietspad Alkmaar-Schagen og K in uitvoering Hh Onderdeel Kop Werkt!

204

De beeldkwaliteit van de drukbezochte centra van de toeristische kernen: 

Schagen, Callantsoog en Petten is "B (beeldsystematiek: CROW), de overige 

gebieden in de gemeente Schagen minimaal  "C". 

og J afgewikkeld Hh

205

De beeldkwaliteit van de drukbezochte centra van de toeristische kernen: 

Schagen, Callantsoog en Petten is "B (beeldsystematiek: CROW), de overige 

gebieden in de gemeente Schagen minimaal  "C". 

og J afgewikkeld Hh

206 Voor de kapitaalgoederen stellen we ook beleids- en beheerplannen op. og J afgewikkeld Hh PBO is gereed

207 Reconstructie Hoebelaan en een deel Jonkerstraat og K in uitvoering Hh

208 het aanleggen van een calamiteitenstrook tussen de Lepelaar en Fuut og J afgewikkeld Hh Gerealiseerd

209 Daarnaast leggen we een bluswatervoorziening op open water aan. og J afgewikkeld Hh Gerealiseerd

210 het plaatsen van 'zuurstokpalen' og L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Hh

211 een vrij liggend fietspad langs de Diepsmeerweg aan leggen. og L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Hh

Wordt gecombineerd met een onderzoeksopdracht 

LCV-route

212
Wij gaan onderzoeken of de provincie en ProRail mee willen werken aan een 

project voor de ondertunneling van de Zuiderweg
og L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Hh Gesprek heeft plaatsgevonden. Negatief resultaat.

213
De wens is om voor aankomend jaar nog een extra budget vrij te maken zodat de 

toegankelijkheid op niveau komt.
og K in uitvoering Hh Uitvoering vrijwel afgerond

Activiteit 2.1b Aanleg calamiteitenstrook en bluswatervoorziening Fuut-Lepelaar Schagen

Activiteit 2.1c Vergroten verkeersveiligheid rondom scholen 

Activiteit 2.1d Aanleg vrij liggend fietspad Diepsmeerweg

Activiteit 2.1e Haalbaarheidsonderzoek onderdoorgang spoor zuiderweg

Activiteit 2.1f Inhaalslag toegankelijkheid mindervaliden openbare ruimte

Activiteit 2.1a Inpassing bouwplan Molenzicht Waarland

Domein leefomgeving & duurzaamheid
Herinrichtingsprojecten uit het coalitieakkoord

Activiteit 1.1a Dagelijks onderhoud kapitaalgoederen

Activiteit 1.2a Groot onderhoud kapitaalgoederen
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214

Een fysieke aanpassing naar  rotonde kan de verkeersveiligheid hier verhogen. In 

2018 is de voorbereiding gestart van de omvorming van het kruispunt tot een 

rotonde.

og L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Hh

215 Een lang gekoesterde wens is om de bocht te verruimen og K in uitvoering Hh Veilingweg Warmenhuizen

216 Beter bekend maken van participatie bij bewoners en bedrijven D K in uitvoering Jk

217 Interne werkprocessen verder ontwikkelen en invoeren og K in uitvoering Jk

218 Een betaalbaar openbaar toilet op het dorpsplein in Callantsoog og K in uitvoering Hh In uitvoering

219

Ten behoeve van weidevogels en andere belangrijke natuurwaarden willen wij 

samen met de landschapsbeheerders op zoek naar uitbreiding van de gebieden 

waar weidevogels kunnen broeden en waar andere soorten flora en fauna kunnen 

floreren. 

og J afgewikkeld Hh Lobby geborgd in natuuroverleg

220
We willen zowel in het openbaar gebied binnen de kernen als rond de kernen meer 

bomen planten.
og K in uitvoering Hh Schagen groeit door

221 Vervanging Essen og K in uitvoering Hh Geborgd in het regulier beheer

222 Het nemen van bij-vriendelijke maatregelen og J afgewikkeld Hh Bollen en Bijen

223
Waar mogelijk het gebruik van kenmerkende bloembol in de openbare ruimte toe 

laten nemen
og J afgewikkeld hh Bollen en Bijen

224 Een toekomstbestendige dierenambulance S Sv Niet onze taak

225
Schagen wil voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Hiervoor wordt 

een kader en aanpak opgesteld
og K in uitvoering Hh

226
Wij nemen vóór 2021 zoveel mogelijk duurzaamheidsmaatregelen bij gemeentelijk 

vastgoed
R K in uitvoering Jb

227
Om ons energieverbruik verder te verlagen vervangen wij oude openbare 

verlichting door ledverlichting
og J afgewikkeld Hh

228
Wij willen dat over vier jaar alle sport-, kunst- en cultuurgebouwen zijn voorzien van 

zonnepanelen.
S K in uitvoering Jk

229 Een goede ruimtelijke inpassing van grondgebonden zonlocaties (zonneweides) R J afgewikkeld Jb Ligt vast in het beleid

Resultaat 3.1 Energietransitie naar duurzame energie

Activiteit 3.1a Verlagen huidige energieverbruik

Activiteit 3.2a Bestaande bouw verduurzamen en aardgas uitfaseren

Activiteit 2.4d Meer aandacht voor dierenwelzijn

Activiteit 2.1j Reconstructie kruispunt Veilingweg-Stationsstraat Warmenhuizen

Resultaat 2.2 stimuleren overheids- en burgerparticipatie

Activiteit 2.3a Beschikbaar komen openbaar toilet (Callantsoog)

Resultaat 2.4 Verbeteren natuur en milieu

Activiteit 2.4a Aanpak essentaksterfte

Activiteit 2.4c Stimuleren van bijen en het planten van bollen
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230
Gemeenteraad stelt aankomend jaar een planning vast over de transitie naar 

aardgasvrij gericht op een CO2 arme gebouwde omgeving in 2050
og K in uitvoering Hh

Voorbereidende data-analyse loopt, 

projectopdracht Transitievisie Warmte wordt voor de 

zomer vastgesteld

231 Wij stellen een warmtekaart op S K in uitvoering Hh Onderdeel van transitie warmte

232 Wij maken afspraken om woningen aardgasvrij of aardgas-ready te maken. R K in uitvoering Hh

233
voor nieuwe woningbouwprojecten onderzoeken wij of er mogelijkheden zijn voor 

een woonfonds
og L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Hh

Hiervoor in de plaats is de duurzaamheidslening 

gekomen en de financiele markt biedt hier 

voldoende mogelijkheden.

234 Wij willen de openbare ruimte meer klimaatadaptief en toekomstbestendig maken og K in uitvoering Hh

Onderdeel van Duurzaamheidsprogramma, 

programmalijn wordt uitgewerkt in 

uitvoeringsagenda

235

Aansluitend bij bestaande (regionale) werkstructuren van het Deltaprogramma 

ruimtelijke adaptatie en de Nationale Adaptatiestrategie worden de 

kwetsbaarheden voor Schagen in 2020 door een stresstest in beeld gebracht. Dit 

leidt tot een uitvoeringsagenda

og K in uitvoering Hh
Stresstest is regionaal uitgevoerd en gaande voor 

Schagen

236
Met betrekking tot bedrijfsmatig afval wordt een plan van aanpak opgesteld om 

circulaire kansen en concrete acties voor NHN uit te werken
og L m.n.w.opgepakt o 

g niet door
Hh

237
Samen met HVC wordt aankomende jaren verdere uitvoering gegeven aan het 

programma ‘Meer waarde uit afval".
og K in uitvoering Hh

Er wordt gewerkt aan een afval- en recycleplan. 

Afronding in 2020.

238 We voeren een zaaksysteem in D K in uitvoering Mk

239 We stellen  een telefonisch bereikbaarheidsplan op D J afgewikkeld Mk

240 We verbeteren de klantprocessen continu O K in uitvoering Mk

241 Met deze activiteit bedoelen we: van buiten naar binnen werken O K in uitvoering Mk

242 Aanpassen raadzaal D J afgewikkeld Mk

243 Investeren in opleidingsaanbod O J afgewikkeld Mk

244 Invoeren right to challange D K in uitvoering Mk

Activiteit 1.2c Right to Challenge invoeren

Activiteit 1.2a Investeren in goed werkgeverschap

Activiteit 3.2b Nieuwbouw energieneutraal en aardgasloos

Activiteit 3.3a Klimaatbestendig & water robuust

Activiteit 3.4b Hergebruik bedrijfsmatig afval

Activiteit 3.4c Hergebruik huishoudelijk afval

Domein Inwoner en bestuur
Activiteit 1.1a Wij gaan actief sturen op opvolging van vragen die in behandeling zijn

Activiteit 1.1b Telefonisch bereikbaarheidsplan

Activiteit 1.1c We verbeteren en automatiseren alle klantprocessen permanent (lean)
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245 Invoeren “dashboards” en toetsen via audits F K in uitvoering Jk

246

We onderzoeken in eerste instantie samen met de gemeente Den Helder en het 

Centraal Bureau voor de Statistiek aan de hand van drie vraagstukken of een 

gezamenlijk urban data center daarin een meerwaarde biedt.  

D J afgewikkeld Mk

247 Fysiek aanwezig zijn in de dorpen D J afgewikkeld Mk Gerealiseerd, reeds going concern

248
Bij grotere projecten proberen wij altijd bijvoorbeeld een project- of een 

klankbordgroep van betrokkenen  in te richten
og J afgewikkeld Hh

249
Voor de prioritering van gemeentelijk beleid en bij de uitvoering van grote 

projecten organiseren we brainstormsessies.
og J afgewikkeld Hh Hiervoor is de Strategentafel opgericht

250
Het college bezoekt samen met de gebiedscoördinator (en eventuele verdere 

ambtelijke ondersteuning) één maal in de twee jaar elk dorp en elke wijk.
D J afgewikkeld Mk

251 initiatieven vanuit de samenleving geven we de ruimte om deze mogelijk te maken. og K in uitvoering Jk

252 Regelmatig contact met dorpsraden en wijkpanels D J afgewikkeld Mk Gerealiseerd, reeds going concern

253 Budget voor dorpsraden en wijkpanels D J afgewikkeld Mk Gerealiseerd, reeds going concern

254 Minder regels O J afgewikkeld Mk

255
Inwoners krijgen een transparante uitleg wanneer er zaken niet mogelijk, of juist 

verplicht zijn.
D J afgewikkeld Mk Gerealiseerd, reeds going concern

Resultaat 2.2 We ondersteunen inwonersinitiatieven

Activiteit 2.2a Inwonerparticipatie verder verbeteren

Activiteit 1.2d Besluitvormingsprocessen richten we optimaal (lean) in en toetsen we regelmatig.

Activiteit 1.2e Informatie gestuurd werken invoeren

Activiteit 2.1a Inzet van gebiedscoördinatoren

Activiteit 2.1b Samen met inwoners bedenken en uitvoeren van belangrijke projecten in een dorp of wijk

Activiteit 2.1c Het college bezoekt in deze periode elk dorp en elke wijk tweemaal
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waarde aantal

J #WAARDE! wordt met 1 gecorrigeerd omdat ook de legenda wordt mee

K #WAARDE!

L #WAARDE!

lege cel 1

totaal #WAARDE!

per pfh.

J K L
Mk #WAARDE! 11 14 4

JB #WAARDE! 34 70 9

HH #WAARDE! 11 18 8

SV #WAARDE! 38 10 3

JK #WAARDE! 11 10 3

#WAARDE! 105 122 27 254

bij sigge 1 lege cel 1

255

stand teiten uitgedruk %

afgewikkeld 112 44%

in uitvoering 121 48%

moet nog opgepak 21 8%

totaal 254 100%







score

afgewikkeld

in uitvoering

m.n.w.opgepakt o g niet door


