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 Toezeggingenlijst raadsvergaderingen gemeente Schagen 2013 

Na de raadsvergadering van 2 juli 2013 

Datum Nr Toezegging Door Stand van zaken 

( * indien niet ingevuld wordt dit zo mogelijk 

mondeling toegelicht tijdens de raadsvergadering) 

Datum gereed 

(planning) 

Afgehandeld 

02-07-13 49 Wethouder Blonk zegt toe “de lessen in geluk” 

onder de aandacht te brengen van de 

scholen (n.a.v. motie wens4U) 

BB    

02-07-13 48 Wethouder Blonk geeft aan dat de 

dierenwelzijn nota gepland is voor 2014 (n.a.v. 

motie Wens4U) 

BB    

02-07-13 47 Wethouder Beemsterboer neemt de 

mogelijkheid van het afschaffen van de 

bouwleges mee in de voorbereiding van de 

begroting (n.a.v. motie Wens4U) 

JBeem    

02-07-13 46 Wethouder van der Veek zegt toe in de 

planvorming te onderzoeken of en waar het 

licht na 23.00 uur uit kan (n.a.v. motie 

SvdV Onderzoek waar het licht misschien na een bepaalde 

tijd uit kan gaan we aan de orde stellen in het op te 

stellen beleidsplan openbare verlichting. Daarnaast 

kijken we ook naar waar het licht minder kan (na een 

3e kwartaal 2014  
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Wens4U) bepaald tijdstip) en of bestaande verlichting overal 

nog steeds noodzakelijk en wenselijk is. 

02-07-13 45 Parallel aan de begroting klimaatvisie 

presenteren. 

SvdV    

02 -07-13 44 Ph neemt contact op te nemen met de 

dorpsbelang over schoonmaken (€ 100, = 

brug Oudesluis) (n.a.v motie van de Senioren 

Partij ) 

SvdV Het wordt toegestaan dat de brug door burgers voor 

een vergoeding van € 100,= wordt schoongemaakt, 

mits er vooraf overleg is met de gemeente over de 

wegafzetting. 

  

25-06-13 43 Veiligheidsregio schriftelijk in kennis stellen van 

de zienswijze van de raad mbt begroting 2014 

Veiligheidsregio NHN. 

GW Afgedaan, brief is verzonden.  

Afgehandeld 

28 juni 2013 28 juni 2013 

25-06-13 42 Ingekomen post over landbouwgif. In de cie 

Ruimte wordt dit onderwerp als apart 

agendapunt geagendeerd door ph. 

Toegezegd wordt te regelen dat een 

deskundige van het Hoogheemraadschap 

aanwezig is bij de commissievergadering 

(effecten op opp. water)  

SvdV Ph heeft in de cie Ruimte van augustus 

aangekondigd dat het geagendeerd wordt voor cie 

Ruimte september 

9 september  

25-06-13 41 Verspreiding gemeentegids in buitengebied 

Toegezegd wordt uit te zoeken waarom de 

gids niet in het buitengebied is verspreidt  

GW    

28-05-13 39 Onkruidbestrijding 

Ph komt over enkele maanden met voorstel 

over onkruidbestrijding naar het college. 

SvdV Het B&W-voorstel is in voorbereiding.   
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28-05-13 37 Voortgangslijst diverse dossiers  

Vz zegt toe dit in college te bespreken en in 

Presidium terug te koppelen. 

25/6: opnieuw verzocht om voortgangslijst. 

Vz zegt toe met een voortgangslijst te komen 

of met een motivatie waarom deze lijst er niet 

komt. 

GW Wordt besproken in het presidium van augustus.  15.8  

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 

Afgehandeld. 

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  

Toegelicht en afgehandeld 

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  

Toegelicht door ph, afgehandeld. 

10.6 10.6 

 

 

 


