
toezeggingen 

Titel Motie Afstand tot de arbeidsmarkt

Tekst toezegging De wethouder zegt toe om hierover binnenkort in gesprek te gaan. Vanwege
deze toezegging is de motie ingetrokken. Update: 8 juni 2020: Op 23 juni as
wordt de begroting 2021 van de GrGa aan de raad Schagen ter vaststelling.
Dit na behandeling in de Regionale Raad (RNN) van 4 juni jl, waar Pro een
filmpje heeft laten zien en een toelichting gegeven. Advies van de RRN is
geen zienswijze op de begroting 2021 af te geven. Onderbouwing van deze
begroting is ook de visie en de financiële consequenties hoe in de toekomst
inwoners met loonkostensubsidie duurzaam aan het werk kunnen, vastgelegd
in een aparte notitie. Na vaststelling van de begroting in de gemeenteraden
zal er een raadsinformatiememo aan de verschillende gemeenteraden
hierover worden toegezonden. Daarmee wordt dan aan de toezegging
voldaan.

Datum toezegging 05-11-2019

Toegezegd in Algemene Beschouwingen (Begrotingsraad 05-11-2019 19:30)

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

Tekst afdoening toezegging

Titel Doorlooptijden dossiers Sociaal Domein

Tekst toezegging Ph. Van der Veek zegt toe de raad op de hoogte te houden van de
doorlooptijden van de dossiers. In de oordeelsvormende vergadering van 26
november 2019 geeft de fractie van de VVD aan dat de toezegging ontbreekt
van ph. Van der Veek dat hij een periodiek overzicht zou verstrekken over de
doorlooptijden van de dossiers binnen het sociaal domein.

Datum toezegging 12-11-2019

Toegezegd in Bestuursopdracht 'De 3-decentralisaties, Vijf jaar later: evaluatie en herijking
en Integrale Verordening (Gemeenteraad 12-11-2019 19:30)

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

Tekst afdoening toezegging Stand van zaken 19 februari 2020: doorloop tijden zijn op dit moment niet
beschikbaar. Oordeelsvormende vergadering 3 maart 2020: Mw. Van Wijk wil
weten of er ook 0-metingen beschikbaar zijn. Ph. Van der Veek geeft aan dat
deze er niet zijn.

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/551869/agenda/4924484
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/551874/agenda/4959165
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/551874/agenda/4959165


Titel Extra informatie naar de raad, over het ingaan op afwijzingsgronden tbv
ondersteuning zelfstandigen die AOW leeftijd bereikt hebben.

Tekst toezegging Wethouder Van der Veek geeft antwoord op de vraag inzake de
ondersteuning van zelfstandigen die de AOW leeftijd bereikt hebben en niet
in aanmerking komen voor de gebruikelijke inkomenssteun. Deze kunnen
waarschijnlijk wel ondersteuning krijgen in de vorm van een krediet. De
wethouder zegt toe dat de afdeling hierover extra informatie aan de raad
stuurt waarbij ingegaan wordt op afwijzingsgronden.

Datum toezegging 20-05-2020

Toegezegd in Eerste consequenties Corona-maatregelen gemeente Schagen
(Gemeenteraad 20-05-2020 19:30)

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

Tekst afdoening toezegging 2020 07 28: Het kabinet heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo) opgezet voor ondernemers die in de knel komen door de
crisis rond het coronavirus. Deze ondernemers krijgen een financiële
ondersteuning. De regeling geldt voor zelfstandigen vanaf 18 jaar tot de
pensioengerechtigde leeftijd. Er zijn echter ook zelfstandig ondernemers die
pensioengerechtigd zijn. Als zij een jongere partner hebben die níet
pensioengerechtigd is, kunnen zij in financiële nood komen door de huidige
crisis. Het kabinet heeft dit onderkend. In de TOZO 2 is nu geregeld dat
pensioengerechtigde zelfstandig ondernemers ook beschermd worden tegen
de gevolgen van de coronacrisis. Zij kunnen onder de voorwaarden van de
Tozo-regeling een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot een maximum
van 10.517 euro.

Titel onvoldoende en incorrecte informatie actieve informatie ph. Ven der Veek

Tekst toezegging De Seniorenpartij wijst ph. Van der Veek op het feit dat de informatie m.b.t. tot
het dorpsontmoetingspunt Petten wel erg onduidelijk is. Voorts staat er bij de
strandrolstoel dat deze door de Stichting Welzijn Ouderen is gerealiseerd.
Deze info klopt niet. Het Gehandicaptenpltform en de de Seniorenpartij
hebben het bedrag van 12.000,-- euro bijeengebracht. De ph. geeft aan dat
de informatie m.b.t. de strandrolstoel niet correct is en dat bij vervolg van
actieve informatie m.b.t. het dorpsontmoetingspunt Petten deze duidelijker zal
zijn.

Datum toezegging 08-06-2020

Toegezegd in Mededelingen portefeuillehouders (Oordeelsvormende vergadering
08-06-2020 19:30)

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

Tekst afdoening toezegging Uit naam van de Stichting Welzijnsvoorzieningen Zijpe is de aanvraag voor
een bijdrage aan de(elektrische) strandrolstoel gedaan. Vanuit deze
Stichting, het Gehandicaptenplatform en de Seniorenpartij is een werkgroep
geformeerd die zich bezig hebben gehouden met de subsidiering en aanschaf
van de (elektrische) strandrolstoel. Met de besturen van Sebap en Dop wordt
in september het overleg herstart om te bespreken welke oplossingen
mogelijk zijn.

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/736436/agenda/5294197
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/736436/agenda/5294197
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664600/agenda/5263549
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664600/agenda/5263549


Titel Uitnodiging UN Women NL Orange the World

Tekst toezegging Ph. Van Kampen gaat binnenkort aan mevrouw Mulder en mevrouw Van Wijk
laten zien wat de plannen zijn. Hierna wordt erover gecommuniceerd.

Datum toezegging 26-08-2020

Toegezegd in Brief 20 06 09 Uitnodiging UN Women NL inzake Orange the World 25
november 2020 (verzoek van Seniorenpartij). (Oordeelsvormende
vergadering 26-08-2020 19:30)

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

Titel Contact opnemen met inspreker over Ouderenvervoer

Tekst toezegging Dhr. Van de Veek zegt toe dat hij met de afdeling gaat kijken naar de
mogelijkheden en neemt deze week contact op met mevrouw Van Dongen
om te kijken naar mogelijkheden en maatwerk.

Datum toezegging 15-09-2020

Toegezegd in Inspreekrecht inwoners (Gemeenteraad 15-09-2020 19:30)

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

Verwachte datum afdoening 25-09-2020

Titel 1e bevindingen inventarisatie ouderenvervoer

Tekst toezegging Wethouder Van der Veek geeft aan dat ze een maand geleden gestart zijn
met een inventarisatie over hoe ze het ouderenvervoer duurzaam in de lucht
kunnen houden. Hij verwacht binnenkort de 1e bevindingen te krijgen en zal
deze naar de raad sturen.

Datum toezegging 27-10-2020

Toegezegd in Vragenuur raadsleden (Gemeenteraad 27-10-2020 19:30)

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

Verwachte datum afdoening 31-12-2020

Tekst afdoening toezegging 9/11 update: Wethouder van der Veek komt binnenkort met informatie naar
de raad.

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664626/agenda/5463768
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664626/agenda/5463768
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664626/agenda/5463768
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664630/agenda/4897412
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664640/agenda/5509645


Titel Bespreken met de raad hoe de eerste maanden zijn gelopen en eventuele
knelpunten benoemen + evaluatie plannen

Tekst toezegging Dhr. Van de Veek geeft een toelichting op de gestelde vragen. Er wordt
gekeken hoe de afgelopen 3 maanden zijn verlopen en zegt toe de
uitkomsten te bespreken met de raad en eventuele knelpunten benoemen. En
daarnaast is het goed om in het voorjaar te evalueren hoe het gaat. Deze
inplannen via de griffie.

Datum toezegging 27-10-2020

Toegezegd in Vaststellen van het Integrale beleidsplan Sociaal Domein "Maatwerk voor
onze inwoners" en de Integrale Verordening Sociaal Domein
(Gemeenteraad 27-10-2020 19:30)

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

Verwachte datum afdoening 31-05-2021

Datum tussentijdse afdoening 31-12-2020

Titel Zorg rondom participatie in coronatijd bespreken in een komende BV

Tekst toezegging Dhr. Van de Veek zegt toe dat hij de zorg van dhr. Piket deelt rondom
participatie in coronatijd en vindt het goed om dit punt terug te laten komen in
een Beelvormende vergadering.

Datum toezegging 27-10-2020

Toegezegd in Vaststellen van het Integrale beleidsplan Sociaal Domein "Maatwerk voor
onze inwoners" en de Integrale Verordening Sociaal Domein
(Gemeenteraad 27-10-2020 19:30)

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

Titel Regenboog op trottoir

Tekst toezegging Naar aanleiding van een vraag van mw. Bredewold blijkt dat op de lijst van
actieve informatie het onderwerp “inclusie” staat, dit onderwerp valt onder ph.
Van der Veek. Voorts stelt mw. Bredewold voor om een Regenboog op het
trottoir te schilderen in het centrum van Schagen. Ph Kruit zal navraag doen
over deze mogelijkheid, waarbij mw. Bredewold aangeeft hier ook nog
schriftelijk op terug te zullen komen.

Datum toezegging 05-10-2020

Toegezegd in Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht
(Oordeelsvormende vergadering 05-10-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664640/agenda/5570639
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664640/agenda/5570639
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664640/agenda/5570639
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664640/agenda/5570639
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664640/agenda/5570639
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664640/agenda/5570639
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/775962/agenda/5538451
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/775962/agenda/5538451


Titel Motie Wens4U inzake Digitaal buurten bespreken in focusgroep
eenzaamheid

Tekst toezegging Wethouder van der Veek heeft toegezegd de motie te bespreken in de
focusgroep eenzaamheid en zal een terugkoppeling geven.

Datum toezegging 03-11-2020

Toegezegd in Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022 t/m 2024 (Begrotingsraad
03-11-2020 17:00)

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

Verwachte datum afdoening 15-12-2020

Titel Motie DS inzake Jeugdzorgplus meenemen in nieuwe opzet voor 2023

Tekst toezegging Wethouder Van der Veek heeft toegezegd de ingediende motie van
duurzaam Schagen mee te nemen in de nieuwe opzet voor 2023.

Datum toezegging 03-11-2020

Toegezegd in Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022 t/m 2024 (Begrotingsraad
03-11-2020 17:00)

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

Titel Motie Wens4U inzake verbod lachgas bekijken voor mogelijkheden

Tekst toezegging Wethouder Van der Veek heeft toegezegd te gaan kijken naar de
mogelijkheden inzak verbod lachgas.

Datum toezegging 03-11-2020

Toegezegd in Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022 t/m 2024 (Begrotingsraad
03-11-2020 17:00)

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