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Toezeggingenlijst raadsvergaderingen gemeente Schagen 2013 

Na de raadsvergadering van 28 mei 2013 

Datum Nr Toezegging Door Stand van zaken Datum 

gereed 

28-05-13 40 Hoogte algemene reserves 

Deze worden doorgemaild. 

JBou 

 

Griffie heeft na de raadsvergadering 

geïnformeerd naar datum gereed. Niet 

aangeleverd.  

Datum? 

28-05-13 39 Onkruidbestrijding 

Weth komt over enkele maanden met 

voorstel over onkruidbestrijding naar het 

college. 

SvdV Griffie heeft na de raadsvergadering 

geïnformeerd naar datum gereed. Niet 

aangeleverd. 

Datum? 

28-05-13 38 Reglement van Orde 

Artikel 17 aanpassen (geagendeerde en niet-

agendeerde onderwerpen) 

Griffie Afgehandeld, raadsleden krijgen een 

ondertekend exemplaar van het RvO.  

29 mei 

28-05-13 37 Voortgangslijst diverse dossiers  

Vz zegt toe dit in college te bespreken en in 

Presidium terug te koppelen. 

GW Griffier agendeert dit voor het presidium.  17 .6 
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28-05-13 36 Herinrichting Beethovenlaan 

Weth geeft aan iets later met een antwoord 

te komen. 

SvdV Mondelinge toelichting wethouder in 

commissie Ruimte 10/6 

10.6 

28-05-13 35 Minder subsidie Kern8 

Weth zoekt dit uit of dit klopt en wat de 

gevolgen dan zijn. 

BB Mondelinge toelichting wethouder in 

commissie Samenleving 11/6  

11.6 

28-05-13 34 Doel (2x2) in Eksterstraat 

Gevraagd is deze vanwege overlast weg te 

halen. Weth zegt toe hier naar te kijken. 

SvdV Mondelinge toelichting wethouder in 

commissie Ruimte 10/6  

10.6 

23-04-13 33 Vragen over project Zonnepanelen gesteld 

door Jess 

Weth zal zorgen voor spoedige 

beantwoording. 

BB Op 24 april is door de griffie een reminder 

naar de afdeling verstuurd. Op 13 mei is 

de brief afgehandeld.   

Gegeven antwoord was volgens JESS 

niet voldoende. Vraag is op 21/5 

opnieuw uitgezet.  

Is opgenomen in de art 41 lijst. Kan van 

deze toezeggingenlijst af.  

21.5 

23-04-13 32 Manier van aangifte doen bij de politie 

Toegezegd is dit met de politie te bespreken 

GW 

 

Is met politie besproken. Hr. Hofstra van 

de politie heeft in de commissie Bestuur 

12.6 uitleg gegeven over het doen van 

aangifte. 

12.6 
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03-01-13 12 SP motie over beleid losse recreatiewoningen. 

Ph zegt toe dat dit aandacht krijgt bij 

ontwikkeling Bestemmingsplan Landelijk 

Gebied. 

 

 

JBou 

 

Ambtelijk is gestart met nieuw beleid. 

Voornemen is om dit interactief op te 

stellen met de recreatie ondernemers. 

Dit moet leiden tot een heldere 

uitgangspuntennota NA de zomer.  

Afgehandeld.  

 

 

 

03-01-13 11 Jess vraagt naar opschorten handhaven 

nieuwe verblijfsrecreatie. Wh zegt toe dat er 

eerst een plan komt voor dat er 

gehandhaafd wordt.  

JBou 

 

Ambtelijk is gestart met nieuw beleid. 

Voornemen is om dit interactief op te 

stellen. Dit moet leiden tot een heldere 

uitgangspuntennota NA de zomer. 

Afgehandeld. 

 

03-01-13 8 N.a.v. de motie van JESS over het opschorten 

van bestaande handhavingsprocedures 

wordt toegezegd dat er eerst een plan komt.  

JB 

 

Op de vraag van Jess naar het 

opschorten van het handhaven van 

nieuwe verblijfsrecreatie - is toegezegd 

dat er eerst een plan komt voor dat er 

gehandhaafd wordt. Ook is in dezelfde 

raad een amendement van JESS over 

het opschorten van bestaande 

handhavingsprocedures toegezegd dat 

er eerst een plan komt.  

Nu geen terreinen meer bekend zijn 

waar handhavend opgetreden moet 

worden tegen diverse vormen van 

verblijfsrecreatie, moet men de conclusie 

trekken dat er geen sprake is van een 

probleem dat op een planmatige 

manier aangepakt dient te worden. Het 

college wenst haar aandacht te richten 

op het creëren van nieuw beleid voor 
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verblijfsrecreatie buiten reguliere 

terreinen. Dit in samenspraak met diverse 

stakeholders. 

Afgehandeld.  

 

 

 

 


