
Datum 
toezeg
ging

Onderwerp Gremium nr Portefeuillehoude
r

Status Status van toezegging Toezegging Verwachte datum 
afdoening

13-01-
2021 

Gesprek inspreker Bos der 
Omarming

 (Oordeelsvormende 
vergadering 13-01-
2021 19:30)

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

openst
aand

 Portefeuillehouder Van Kampen geeft aan dat als de raad het 
voorstel Begraaftarieven en toekomst gemeentelijke 
begraafplaatsen aanneemt er een afspraak met mevrouw Schrier 
gemaakt zal worden.

30-03-
2021 

Traject rondom 
Thorbeckestraat en 
Oosterstraat bespreken in 
komende OV

 (Gemeenteraad 30-03-
2021 19:30)

15 J.J. Heddes 
(Wethouder)

Openst
aand

De tijdslijn voor het plaatsen van 
een camera in de Thorbeckestraat 
om te handhaven op het 
vrachtwagenverbod en eventueel 
het eenrichtingsverkeer ziet er op 
hoofdlijnen vanaf april als volgt 
uit:
o Mei 2021: Afspraken met 
adviseur over het aanvragen van 
toestemming van Openbaar 
Ministerie voor het plaatsen van 
de camera en de aanschaf of lease 
van deze camera.
o Juni 2021: 
Projectgroepbijeenkomst
o Juli 2021: Versturen plan van 
aanpak naar het Openbaar 
Ministerie. Zij beoordelen het plan 
op technische en juridische eisen 
en hoe de handhaving wordt 
georganiseerd. De reactie van het 
OM duurt echter langer dan 
normaal.
o September 2021: Start 
inkoopproces op basis van 
goedkeuring OM en vaststelling 
Driehoek (Proces duurt ca 3 weken 
volgens planning)
o Eind september/begin oktober 
2021 – start implementatietraject 
(Proces duurt ca 5 weken)
o November 2021 – start 
nazorgfase (Proces duurt ca 4 
weken volgens planning) 
Belangrijke fase waarin 
kinderziektes worden uitgelicht en 
andere zaken waar tegenaan 
wordt gelopen.
Hiernaast worden de bewoners 
regelmatig geïnformeerd over de 
stand van zaken en zijn er extra 
borden geplaatst om alle 
verkeersdeelnemers goed te 
informeren. Daarnaast zijn er bij 
het instellen van het 
eenrichtingsverkeer in de 
Thorbeckestraat en daarna ook 
verkeersregelaars en handhaving 

Wethouder Heddes geeft een reactie op de insprekers. Hij zal de 
raad informeren via de actieve informatieplicht in de komende OV 
over hoe het verdere traject eruit ziet voor de Thorbeckestraat en 
Oosterstraat en hoe we de komende weken gaan aanvaarden. 
Insprekers en bewoners kunnen daarbij aanwezig zijn.

20-04-2021 



ingezet om iedereen te attenderen 
op de gewijzigde situatie en het 
naleven van het 
vrachtwagenverbod. Stand van 
zaken OV 13 oktober 2021: 
Organisatie is nog bezig met de 
legalisatie zodat camera's 
geplaatst mogen worden.

20-04-
2021 

Overzicht ph. Kruit m.b.t. 
Oldskoel

 (Oordeelsvormende 
vergadering 20-04-
2021 19:30)

21 J.M. Kruit 
(Wethouder)

openst
aand

 Ph. Kruit zegt toe m.b.t. de voorwaarden en eventuele subsidies 
alles op papier te zetten.

21-04-
2021 

Bespreeknotitie,  vervolg 
op besluit verordening 
behandeling 
bezwaarschriften 
gemeente Schagen 2021

 (Oordeelsvormende 
vergadering 21-04-
2021 19:30)

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

openst
aand

 Naar aanleiding van de behandeling van de verordening 
behandeling bezwaarschriften gemeente Schagen 2021 zegt de ph. 
toe dat zij na de zomer (in september/oktober) met een vervolg 
komt over hoe het er dan voor staat. Een en ander zal in de vorm 
van een bespreeknotitie richting de oordeelsvormende vergadering 
komen.

11-05-
2021 

Informatie delen rondom 
interim 
gemeentesecretaris, zodra 
beschikbaar

 (Gemeenteraad 11-05-
2021 19:30)

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

Openst
aand

Mevr. Van Kampen geeft nog een aanvullende toelichting en geeft 
aan het advies van het presidium over te nemen. Alleen niet 
middels een extern bureau, maar middels een ervaren externe 
interim gemeentesecretaris.
Zij zegt toe, dat zodra er meer informatie beschikbaar is, deze 
gedeeld zal worden met de raad.

04-06-2021 

11-05-
2021 

Terugkoppeling geven 
over het gesprek rondom 
Rode Kool Sint Maarten

 (Gemeenteraad 11-05-
2021 19:30)

34 J.C.J. 
Beemsterboer 
(Wethouder)

Openst
aand

Ph Beemsterboer zegt toe in gesprek te gaan en gaat kijken welke 
ruimte er nog is en geeft een terugkoppeling naar de raad hierover.

11-05-
2021 

Voorstel naar de raad over 
het ophalen van grofvuil.

 (Gemeenteraad 11-05-
2021 19:30)

37 J.J. Heddes 
(Wethouder)

Openst
aand

De wethouder geeft aan nog terug te komen met een voorstel over 
het ophalen van grofvuil.

08-06-
2021 

Uitschrijving 
arbeidsmigranten

 (Oordeelsvormende 
vergadering 08-06-
2021 19:30)

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

Openst
aand

Ph. Van der Veek zegt toe te bekijken of de procedure uitschrijving 
arbeidsmigranten versoepelt kan worden.

08-06-
2021 

Plan school Sint Maarten  (Oordeelsvormende 
vergadering 08-06-
2021 19:30)

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

Openst
aand

De heer Van der Veek zal gevraagd worden of het klopt dat het plan 
school Sint Maarten ontbreekt op de lijst van actieve 
informatieplicht.

22-06-
2021 

Terugkoppeling geven 
over eigen bijdrage 
huishoudelijke hulp

 (Raadsvergadering  
22-06-2021 19:30)

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

Openst
aand

23/8: Dit onderwerp wordt 
regionaal opgepakt en afgestemd. 
De raad wordt hierover 
geinformeerd zodra er 
besluitvorming heeft 
plaatsgevonden. Stand van zaken 
9 november 2021: Wordt 
onderdeel van transformatievisie 
Wmo. Zodra vastgesteld wordt 
raad hierover geinformeerd.

Wethouder Van der Veek geeft een reactie op de gestelde vragen en 
geeft aan in gesprek te zijn met collega’s in de regio om te kijken 
naar de huidige regelgeving inzake de eigen bijdrage van 
huishoudelijke hulp en of deze inkomensafhankelijk te maken is. 
Zodra hier meer bekend over is, zal deze informatie naar de raad 
komen 

22-06-
2021 

Terugkoppeling geven 
over bevindingen rondom 
personeelsbestand en 
inhuur personeel

 (Raadsvergadering  
22-06-2021 19:30)

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

Openst
aand

Ph Van Kampen geeft een reactie op de gestelde vragen en geeft 
aan bezig te zijn met diverse vraagstukken rondom het 
personeelsbestand en de inhuur van medewerkers en hoe dit zich 
verhoudt met het personeelsbudget. In september zal zij met de 
bevindingen naar de raad komen 

30-09-2021 

22-06-
2021 

Werkavond organiseren 
met politie, justitie, BOA 

 (Raadsvergadering  
22-06-2021 19:30)

54 M.J.P. van 
Kampen-Nouwen 

openst
aand

Ph Van Kampen zegt toe dat zij na de zomer een werkavond zal 
organiseren met politie, justitie, BOA’s en de raad, om te praten 

31-08-2021 



en raad over handhaving 
en inzetbaarheid politie 
komende jaren.

(Burgemeester) over de handhaving en inzetbaarheid van de politie en wat er nodig 
is de komende jaren

22-06-
2021 

Terugkoppeling geven 
over omscholen mensen 
zonder baan en 
financiering

 (Raadsvergadering  
22-06-2021 19:30)

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

Openst
aand

23/8:Uitvoering regionaal door 
RPA, financiering van trajecten 
mogelijk door middelen vanuit het 
RPA, uitvoering lokaal door 
wijkteams, die gebruik 
maken/verbinding leggen met 
mobiliteitsteam. Raad wordt hier 
later via actieve informatie over 
geinformeerd.

Op de vraag over het omscholen van mensen die zonder baan 
zitten, zegt wethouder Van der Veek toe met informatie te komen 
naar de raad, zodra hier meer duidelijk over is. Bovenregionaal 
wordt dit georganiseerd, middels een mobiliteitsteam. Deze is nog  
in de maak. Daarnaast wordt er gekeken hoe de financiering 
beschikbaar gesteld wordt

22-06-
2021 

Overnemen Motie CDA 
inzake Witte Anjer Perkje

 (Raadsvergadering  
22-06-2021 19:30)

57 J.J. Heddes 
(Wethouder)

Openst
aand

14/9/21: De locatie van het Witte 
anjerperkje is bepaald in overleg 
met de Veteranen van Schagen.
Deze locatie is gekozen schuin 
tegenover het gemeentehuis in 
het Laanparkje.
Op verzoek van de Veteranen van 
Schagen zal er ook een bankje 
tegenover worden geplaatst.
Het ontwerp wordt op zaterdag 25 
september tijdens Nationale 
Veteranendag aan de Veteranen 
van Schagen gepresenteerd en 
door de ontwerper toegelicht.
Tijdens de Nationale 
Veteranendag gaat symbolisch de 
eerste schop in de grond. De 
gemeente zorgt voor de schoppen.
De werkelijke aanleg zal eind 2021 
plaatsvinden.
5 mei 2022 is de landelijke 
Veteranendag. Dan is alles klaar, 
inclusief de plaatsing van een 
informatiebordje.
Wij verwachten de toezegging 
daarom op 5 mei 2022 af te 
kunnen doen.

Wethouder Heddes  geeft aan dat er al contact is geweest met het 
CDA inzake de motie Witte anjer perkje en de wethouder heeft 
aangegeven de motie over te nemen. Hij zal contact opnemen met 
kwekers in de eigen regio en te kijken waar dit perkje moet komen

5-5-2022

29-06-
2021 

Motie PvdA inzake ABP 
fossiel vrij overnemen en 
uitvoeren

 (Gemeenteraad 29-06-
2021 18:30)

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

Openst
aand

Mevr. Van Kampen geeft aan dat de motie in het college is 
besproken en wordt overgenomen en er zal uitvoering aan gegeven 
worden.

29-06-
2021 

Motie SP inzake 
energiecollectief 
uitzoeken mogelijkheden 
en terugkoppeling geven 
aan de raad

 (Gemeenteraad 29-06-
2021 18:30)

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

Openst
aand

Mevr. van Kampen gaat kijken naar de mogelijkheden rondom de 
extra aandachtsgebieden. 
En zal daarnaast een terugkoppeling geven over welk bedrag voor 
forenzenbelasting is en welk bedrag voor de toeristenbelasting en 
hoe zich verhoudt dit verhoudt

29-06-
2021 

Memo naar de raad komt 
over het "Repoweren” van 
bestaande turbines. 

 (Gemeenteraad 29-06-
2021 18:30)

63 J.J. Heddes 
(Wethouder)

Openst
aand

14/9 De memo is ambtelijk gereed 
en zal eind september via het 
college aan de raad worden 
gestuurd. Wij verwachten de 
toezegging 28 september af te 
kunnen doen.

Wethouder Heddes zegt toe dat er nog een memo naar de raad 
komt over hoe het nu zit met het "Repoweren” van bestaande 
turbines. Wat mag wel en wat mag niet. Het gaat niet om 
Zoekgebieden, maar zoeken naar draagvlakgebieden i.h.k.v. zon 

31-8- Verklaring van geen Oordeelsvormende 66 J.C.J. openst De heer Beemsterboer zegt toe uit te zoeken hoe het zit met de 



2021 bedenking 
arbeidshuisvesting De Lus

vergadering 31-08-
2021

Beemsterboer 
(Wethouder)

aand vergelijking met kampeerterreinen.

31-8-
2021

Mail inzake ongenoegen 
afmelden fixi-meldingen

Oordeelsvormende 
vergadering 31-08-
2021

67 J.J. Heddes 
(Wethouder)

openst
aand

De heer Heddes zegt toe te kijken naar de mogelijkheden van het 
fixi-systeem (bericht aan wie is melding doorgegeven ipv bericht dat 
melding is afgehandeld).

31-8-
2021

Brief inzake recreatieve 
status Polderblick

Oordeelsvormende 
vergadering 31-08-
2021

68 J.C.J. 
Beemsterboer 
(Wethouder)

openst
aand

De portefeuillehouder beantwoord de vragen schriftelijk. Alles, inclusief beantwoording, 
wordt geagendeerd voor de volgende oordeeldsvormende vergadering

1-9-
2021

Lokale Inclusie Agenda oordeelsvormende 
vergadering 01-09-
2021

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

openst
aand

De heer Van der Veek zegt toe de raad periodiek op de hoogte te 
houden. Verder zegt hij toe de suggesties van mevrouw Leijen 
(botsproef en inclusie overal in opnemen) over te nemen.

21-9-
2021

Toelichting afvalscheiding 
COVRA en totaalplaatje 
aan kosten Pallas naar de 
raad

Gemeenteraad 21-09-
2021

70 J.C.J. 
Beemsterboer 
(Wethouder)

openst
aand

21-9-
2021

In gesprek gaan met 
inspreker en zonodig met 
omwonenden ihkv 
huisvesting 
arbeidsmigranten de Lus.

Gemeenteraad 21-09-
2021

71 J.C.J. 
Beemsterboer 
(Wethouder)

openst
aand

21-9-
2021

Raad informeren inzake 
voortgang Wet 
voorkeursrecht gemeente 
Schagen Oost en lof uiting 
doorgeven aan de 
organisatie

Gemeenteraad 21-09-
2021

72 J.C.J. 
Beemsterboer 
(Wethouder)

openst
aand

21-9-
2021

geen gebruik maken van 
voorkeursrecht, tenzij er 
zich extreme scenario's 
voordoen

Gemeenteraad 21-09-
2021

73 J.C.J. 
Beemsterboer 
(Wethouder)

openst
aand

21-9-
2021

Raad informeren inzake 
voortgang TOZO

Gemeenteraad 21-09-
2021

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

openst
aand

5-10-2021

21-9-
2021

Motie Wens4U GroenLinks 
inzake Park Waldervaart 
overgenomen. Met 
adviescommissie in 
gesprek en geeft 
terugkoppeling hierover

Gemeenteraad 21-09-
2021

75 J.M. Kruit 
(Wethouder)

openst
aand

8 november 2021: het 
aandachtspunt ligt bij de 
Kunstadviescommissie. Zij kijken 
naar de mogelijkheden om 
kunstwerken in Waldervaart te 
plaatsen.

13-10-
2021

Overleg met mw. Fischer Oordeelsvormende 
vergadering 13-10-
2021

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

openst
aand

Ph. Van Kampen zegt toe een afspraak te maken met mw. Fischer 
inzake medicinale cannabis.

13-10-
2021

Park Waldervaart/egels Oordeelsvormende 
vergadering 13-10-
2021

78 J.J. Heddes 
(Wethouder)

openst
aand

Ph. Heddes nodigt mw. Bredewold uit om samen met hem en de 
ecoloog in park Waldervaart te kijken hoe er wordt gewerkt en 
rekening wordt gehouden met de egels.

2-11-
2021

parkeren op de grote 
markt en aanpassen 
terrassen horeca

Gemeenteraad 02-11-
2021

85 J.J. Heddes 
(Wethouder)

openst
aand

Wethouder Heddes geeft een reactie op de vragen en geeft aan te 
kijken wat deze situatie doet. Hij zal hierin samen met de 
burgemeester kijken hoe de horeca de terrassen zien en hoe dit op 
te lossen. De voorzitter zegt toe zo snel mogelijk met een reactie 
naar de raad te komen. 

2-11-
2021

Terugkoppeling geven 
over overnemen 
zienswijze Prorail 
ingekomen stuk 21 11 07

Gemeenteraad 02-11-
2021

86 J.C.J. 
Beemsterboer 
(Wethouder)

openst
aand

De voorzitter en wethouder geven aan dat de brief meegenomen 
wordt in de totale beantwoording. De reactie van het college komt 
nog naar de raad 



2-11-
2021

Terugkoppeling geven 
over gesprek met collega 
wethouders inzake Motie 
PvdA D66 SP GroenLinks 
over Jeugdzorgaanbieders

Gemeenteraad 02-11-
2021

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

openst
aand

Wethouder Van der Veek geeft een reactie op de motie en geeft aan 
met de inhoud van de motie in gesprek te willen gaan met zijn 
collega wethouders en daar een terugkoppeling van te geven aan 
de raad 

9-11-
2021

Participatiebeleid 
voorleggen aan de raad 
i.v.m. vaststellen kaders

Gemeenteraad 09-11-
201

88 J.M. Kruit 
(Wethouder)

openst
aand

Wethouder Kruit geeft aan dat er overleg is geweest met de 
raadswerkgroep, waar een aantal raadsleden en ambtenaren in 
zitten en geeft aan dat ze in de raad van februari 2022 met een 
voorstel naar de raad komt om de kaders van het participatiebeleid 
te bepalen en vast te stellen 

feb-22

9-11-
2021

RIM naar de raad inzakke 
uitkomst onderzoek naar 
LZV route van 
industrieterrein 
Warmenhuizen naar 
Geestmerambacht

Gemeenteraad 09-11-
201

89 J.J. Heddes 
(Wethouder)

openst
aand

Wethouder Heddes geeft aan dat er een onderzoek loopt, samen 
met de provincie, naar de LZV-route om de industrieterrein 
Warmenhuizen te ontsluiten richting de N504 te richting 
Geestmerambacht. Hier zal dan geld voor vrijgemaakt worden om 
de grote vrachtwagens makkelijker richting de grote weg te leiden 
en het plaatsen van een vrij liggend fietspad. Hier is de raad nog 
niet goed in meegenomen en zegt toe dat er nog een RIM naar de 
raad komt over het onderzoek 

9-11-
2021

Themabijeenkomst 
plannen inzake bijpraten 
raad over stand van zaken 
"basis op orde"

Gemeenteraad 09-11-
201

90 J.J. Heddes 
(Wethouder)

openst
aand

Wethouder Heddes wil de raad via een nog te plannen 
themabijeenkomst bijpraten over de stand van zaken tot nu toe 
m.b.t. “de basis op orde” en de aspecten toelichten over hoe was 
het ook alweer, waar staan we en mogelijk dat er al een evaluatie 
ligt, maar dat kan hij nog niet garanderen 

9-11-
2021

De raad bijpraten over de 
financien, wat gaat goed 
en wat moet er beter.

Gemeenteraad 09-11-
201

91 J.M. Kruit 
(Wethouder)

openst
aand

Er moet goed gekeken worden naar de financiën en daar zal 
onderzoek naar gedaan worden in 2022. Pas na dat onderzoek kan 
er een conclusie genomen worden over het gegeven of er geld bij 
moet komen.Zij zegt toe dat de raad in december bijgepraat wordt 
over hoe staan we ervoor, wat gaat goed en wat kan beter en om op 
een later moment terug te komen op de andere onderwerpen toe te 
lichten 

dec-21


