
toezeggingen 

Titel Beleid RES 1.0 voorleggen aan de raad

Tekst toezegging Wethouder Heddes geeft aan dat er in december een reactienota komt op de
concept RES en alle wensen en bedenkingen die binnen zijn gekomen. In
januari/februari ’21 wordt deze besproken met de Raad. In de tussentijd
worden de zoekgebieden nogmaals beoordeeld en wordt de omgeving ook
bekeken. Het bod wordt dan aangepast en reëler ingeschat. Er wordt voor de
zomer in gesprek gegaan met stakeholders, dorpsraden en inwoners om te
kijken of het bod wel zo reëel is zoals wij denken dat het moet zijn. Voor de
zomer 2021 zal de RES 1.0 worden voorgelegd en besproken met de raad.

Datum toezegging 15-09-2020

Toegezegd in Concept Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Noord
(Gemeenteraad 15-09-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 30-06-2021

Titel Verkeerscirculatieplan bespreken in OV en voor zomerreces naar de raad

Tekst toezegging Wethouder Dhr. Heddes geeft een reactie op het verzoek van D66 en wil het
verkeerscirculatieplan graag bespreken in de oordeelsvormende vergadering
van 24 november as. Hij verwacht medio zomerreces dat het verkeersplan
naar de raad komt.

Datum toezegging 27-10-2020

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

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 30-06-2021

Datum tussentijdse afdoening 24-11-2020

Titel onderzoeken wat beste optie is ivm bladkorven plaatsen herfst 2021

Tekst toezegging Wethouder Heddes geeft een reactie op de toelichting van de motie. Hij wil de
motie overnemen. Hij zal kijken hoe dit voor volgend jaar herfst gerealiseerd
kan worden en komt over ongeveer 2 maanden terug bij de raad met de
verzamelde informatie, voorstel en kostenplaatje.

Datum toezegging 03-11-2020

Toegezegd in Moties vreemd aan de orde van de dag (inclusief doorgeschoven vanuit
raadsvergadering 27 oktober 2020) (Begrotingsraad 03-11-2020 17:00)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Termijn afdoening 2 maanden

Verwachte datum afdoening 03-01-2021

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664630/agenda/5484552
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664630/agenda/5484552
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664640/agenda/5590936
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664644/agenda/5609394
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664644/agenda/5609394


Titel Centrumontwikkeling Waldervaart; overlast/afval en aandacht dieren

Tekst toezegging Wethouder Heddes zegt toe de overlast/afval en aandacht dieren mee te
nemen naar de klankbordgroep.

Datum toezegging 24-11-2020

Toegezegd in a Mededelingen portefeuillehouders (Oordeelsvormende vergadering
24-11-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Titel Vragen Seniorenpartij rondvraag verkeersbesluiten

Tekst toezegging Wethouder Heddes geeft aan deze vragen ook nog schriftelijk te zullen
beantwoorden.

Datum toezegging 24-11-2020

Toegezegd in Rondvraag (Oordeelsvormende vergadering 24-11-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Titel schriftelijke reactie naar Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten inzake
inspreken.

Tekst toezegging Dhr. Hoep spreekt in namens Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten over
agendapunt 4 m.b.t. participatie dorpsraden. Mevr. Van Kampen geeft aan
dat er een schriftelijke reactie wordt verzonden en er zal een kopie naar de
raad gaan.

Datum toezegging 15-12-2020

Toegezegd in Inspreekrecht inwoners (Gemeenteraad 15-12-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 31-12-2020

Titel Terugkoppeling geven over uitkomst regionaal beleidsteam t.b.v. regionale
activiteiten weekmarkten

Tekst toezegging De VVD heeft een vraag over de Lock down en het feit dat deze niet geldt
voor de weekmarkt. Hij vraagt of het mogelijk is om afspraken te maken met
de winkeliersvereniging dat winkeliers tijdens de weekmarkt een kraam voor
de winkel mogen openen, zodat ze mee mogen profiteren van de weekmarkt.
Mevr. Van Kampen geeft aan dat zij hier niet in mee kan gaan. De markt zal
alleen levensmiddelen verkopen. Ze heeft as donderdag regionaal
beleidsteam overleg en dan zal er afgestemd worden hoe we dit soort
activiteiten in de regio kunnen afstemmen. Zij zal de uitkomst van dit overleg,
uiterlijk volgende week, met de raad delen.

Datum toezegging 15-12-2020

Toegezegd in Vragenuur raadsleden (Gemeenteraad 15-12-2020 19:30)

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

Verwachte datum afdoening 24-12-2020

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664650/agenda/5595539
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664650/agenda/5595539
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664650/agenda/5632798
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664655/agenda/4897533
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664655/agenda/4897534


Titel Verkeerd rijdende vrachtwagens in Magnusbuurt bespreken met de Jumbo

Tekst toezegging Wens4U is benaderd door mensen van de Magnusbuurt, die last hebben van
verkeerd rijdende vrachtwagen van de Jumbo, die dan weer moeten keren en
achteruitrijden. Haar vraag is om met de betreffende winkel af te stemmen om
de juiste route te rijden, dit voorkomt veel overlast. Wethouder Heddes geeft
aan dit punt op te pakken met de bedrijven die het betreft.

Datum toezegging 15-12-2020

Toegezegd in Vragenuur raadsleden (Gemeenteraad 15-12-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 31-12-2020

Titel Reactie geven op ingediende initiatiefvoorstel over verfraaien van de
straatnaamborden met schilders

Tekst toezegging Het CDA heeft staande de vergadering een initiatiefvoorstel ingediend over
het verfraaien van de straatnaamborden met schilders (meesters). Mevr. Van
Kampen geeft aan dat zij het voorstel zal bespreken met het college en zal
een reactie sturen over wat het college heeft besloten.

Datum toezegging 15-12-2020

Toegezegd in Mededelingen (Gemeenteraad 15-12-2020 19:30)

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

Verwachte datum afdoening 07-01-2021

Titel schriftelijke reactie naar de raad inzake berekening parkeerplaatsen
wijkgebouw de Groene Schakel

Tekst toezegging Wethouder Heddes geeft een reactie op de gestelde vragen. Hij heeft de
berekening van de parkeerplaatsen niet paraat en zegt toe dat hij deze week
met een schriftelijke reactie komt op de vragen van de seniorenpartij.

Datum toezegging 15-12-2020

Toegezegd in Wijkgebouw De Groene Schakel - aanvraag budget tbv aanleg extra
parkeerplaatsen (Gemeenteraad 15-12-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 24-12-2020
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