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

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. update OV 21 april 2021: Er is nog geen
datum gepland. De ph. zegt toe dat hij met een voorstel richting de
agendacommissie komt. Update 26 mei 2021: Dit wordt opgepakt in de
Klankbordgroep Sociaal Domein. Datum wordt hiervoor gepland.

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

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

gesprek gedeputeerde o.a. Helmweg

Tekst toezegging

De ph. zegt in de 2e termijn toe dat hij nog tussentijds bij de provincie de
mogelijkheid van woningbouw zal nagaan. update 6 november 2020: Het
gesprek met de gedeputeerde over o.a. de helmweg is uitgesteld ivm ziekte
van de Gedeputeerde. update OV 12 januari 2021: Gesprek heeft nog niet
plaatsgevonden. Update OV 2 maart 2021: Gesprek heeft vanwege ziek zijn
medewerker provincie nog niet plaatsgevonden. E.e.a. duurt langer Update
16-4-2021: de gesprekken met de provincie lopen nog. Er kan geen
einddatum worden aangegeven.

Datum toezegging

06-10-2020

Toegezegd in

Vaststellen bestemmingsplan Helmweg 10, Groote Keeten
(Oordeelsvormende vergadering 06-10-2020 19:30)

Portefeuillehouder

J.C.J. Beemsterboer (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)

Titel

inzake Dirkshorn Zuid de overgangsregeling af te wachten en in januari met
een lijst naar de raad

Tekst toezegging

Wethouder Beemsterboer geeft aan eerst de overgangsregeling af te
wachten en zal in januari met een lijst komen naar de raad ivm Motie
Dirkshorn Zuid

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.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Verwachte datum afdoening

31-01-2021

Titel

schriftelijke reactie naar bewoners Sandepark inzake inspreken.

Tekst toezegging

Mevr. Beenhakker spreekt in namens de bewoners van Sandepark m.b.t.
Helmweg 10. Mevr. Van Kampen verzoek om de inspreektekst te mailen naar
de griffie, zodat deze naar de raad gestuurd kan worden. Daarnaast zal er
een schriftelijke reactie verstuurd worden op de ingediende vragen en zal er
een kopie naar de raad gaan.

Datum toezegging

15-12-2020

Toegezegd in

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

Portefeuillehouder

J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Verwachte datum afdoening

31-12-2020

Titel

Terugkoppeling geven over gesprek participatie dorpsraden

Tekst toezegging

De Seniorenpartij heeft wat vragen m.b.t. de participatie van de dorpsraden.
Hier is al een schriftelijke beantwoording op gekomen en hij is blij om te horen
dat er gewerkt wordt aan de participatie van de dorpsraden. Hij wil wel
benadrukken dat het goed is om het gesprek aan te gaan hierover met de
dorpsraden. Mevr. Van Kampen zegt toe dat de portefeuillehouder een
terugkoppeling zal geven over de gesprekken met de dorpsraden.
Oordeelsvormende vergadering 2 maart 2021: Ph. Kruit geeft aan dat de
burgermeester een belronde doet met de dorpsraden. Dorpsraden geven aan
met overleg te willen wachten tot er weer fysiek bij elkaar gekomen kan
worden.

Datum toezegging

15-12-2020

Toegezegd in

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

Portefeuillehouder

J.M. Kruit (Wethouder)

Verwachte datum afdoening

31-01-2021

Titel

Exploitatieplan Bp Remmerdel in maart 2021 naar de raad

Tekst toezegging

Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de vragen en amendement en
zegt toe dat het exploitatieplan in maart 2021 met de raad gedeeld zal
worden.

Datum toezegging

17-12-2020

Toegezegd in

Vaststellen bestemmingsplan "Remmerdel" (Gemeenteraad 17-12-2020
19:30)

Portefeuillehouder

J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Verwachte datum afdoening

31-03-2021

Titel

Kijken naar mogelijkheden inzake motie Partnerbrief en nabestaandenloket

Tekst toezegging

Motie PvdA Partnerbrief en nabestaandenloket (vreemd aan de orde van de
dag) Mevr. Van Kampen geeft aan dat het een mooie motie is en wil hiernaar
kijken. Zij zegt toe om samen met dhr. Piket te gaan kijken naar de
mogelijkheden.

Datum toezegging

17-12-2020

Toegezegd in

Moties vreemd aan de orde van de dag (Gemeenteraad 17-12-2020 19:30)

Portefeuillehouder

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

Verwachte datum afdoening

01-06-2021

Tekst afdoening toezegging

Stand van zaken 30 maart 2021: Er zijn verschillende afspraken geweest met
de heer Piket en de burgemeester. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van
een folder met informatie voor nabestaanden. Vrijdag 9 april staat er weer
een afspraak gepland.

Titel

Plan van Aanpak inzake ontsluiting Muggenburg-Zuid begin januari 21 naar
de raad

Tekst toezegging

Wethouder Beemsterboer geeft een reactie op de ingediende motie. Hij zegt
toe dat het plan van aanpak over de ontsluiting van Muggenburg-Zuid begin
januari ‘21 naar de raad komt om te bespreken.

Datum toezegging

17-12-2020

Toegezegd in

Moties vreemd aan de orde van de dag (Gemeenteraad 17-12-2020 19:30)

Portefeuillehouder

J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Verwachte datum afdoening

10-01-2021

Datum tussentijdse afdoening

16-04-2021

Tekst afdoening toezegging

Update 16-4-2021: De plannen van aanpak ontsluiting Muggenburg-zuid en
het plan van aanpak voor de reconstructie van de Zuiderweg worden in
samenhang uitgewerkt. Vanwege de complexiteit is hierin vertraging
ontstaan.

Titel

Gesprek inspreker Bos der Omarming

Tekst toezegging

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.

Datum toezegging

13-01-2021

Toegezegd in

Begraaftarieven en toekomst gemeentelijke begraafplaatsen
(Oordeelsvormende vergadering 13-01-2021 19:30)

Portefeuillehouder

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

Titel

Terugkoppelen aan de raad inzake verdeling aanvullende vouchers
duurzaamheid

Tekst toezegging

Dhr. Groot vraagt wat het pva is inzake de verspreiding van aanvullende
vouchers i.h.k.v. duurzaamheid (subsidie krijgen voor aanpassingen in de
woning) die verstrekt zijn. kan het geld wat overblijft besteed worden aan bijv.
de armlastigen in de gemeente. Wethouder Heddes heeft vandaag bericht
gehad vanuit Den Haag dat de actie verlengd wordt tot 31/12/21, aangezien
er landelijk weinig gebruik van gemaakt is. De planning is dat de voucher op
verschillende manieren gedeeld gaan worden, zoals ook genoemd in het
antwoord naar de seniorenpartij. Inwoners zullen zo mogelijk een brief op
naam ontvangen. De wethouder komt hier later nog op terug, als er meer
bekend is.

Datum toezegging

09-02-2021

Toegezegd in

Vragenuur raadsleden (Gemeenteraad 09-02-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.J. Heddes (Wethouder)

Titel

Informatie wadi's

Tekst toezegging

Ph. Heddes zegt toe met achterliggende informatie van de deskundigen te
komen m.b.t. de wadi’s en een locatie van soortgelijke wadi.

Datum toezegging

02-03-2021

Toegezegd in

Zienswijzen herinrichting Koorndijk op verzoek PvdA, GroenLinks en JESSLokaal (Oordeelsvormende vergadering 02-03-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.J. Heddes (Wethouder)

Titel

Herinrichting Koorndijk

Tekst toezegging

Ph. Heddes zal de herinrichting weer terug naar het college brengen en
wellicht met een andere invulling voor de greppels komen. Hij gaat opnieuw in
overleg met de klankbordgroep.

Datum toezegging

02-03-2021

Toegezegd in

Zienswijzen herinrichting Koorndijk op verzoek PvdA, GroenLinks en JESSLokaal (Oordeelsvormende vergadering 02-03-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.J. Heddes (Wethouder)

Titel

Prijs brug Rookershuyspark

Tekst toezegging

Ph. Heddes zal de prijs van de brug Rookershuyspark via mail toe zenden.
Update 20 april 2021: Ph. Heddes zegt toe te kijken of de prijs van de brug
Rookershyspark er al is.

Datum toezegging

02-03-2021

Toegezegd in

Mededelingen portefeuillehouders (Oordeelsvormende vergadering
02-03-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.J. Heddes (Wethouder)

Titel

Traject rondom Thorbeckestraat en Oosterstraat bespreken in komende OV

Tekst toezegging

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.

Datum toezegging

30-03-2021

Toegezegd in

Inspreekrecht inwoners (Gemeenteraad 30-03-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.J. Heddes (Wethouder)

Verwachte datum afdoening

20-04-2021

Titel

Terugkoppeling geven over plaatsen prullenbakken bij het Heemtmeer

Tekst toezegging

dhr. Piket heeft een vraag over het tekort aan prullenbakken bij het
Heemtmeer aan de Westfriese dijk. Hij heeft een aantal hengelaars
gesproken en die vroegen of er prullenbakken geplaatst kunnen worden, om
overlast te voorkomen. dhr. Heddes gaat in gesprek met de servicedienst om
te kijken of er al bakken in de planning staan en of er meer bakken bij komen.
Hij komt hierop terug bij de raad, als dat geregeld is.

Datum toezegging

30-03-2021

Toegezegd in

Vragenuur raadsleden (Gemeenteraad 30-03-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.J. Heddes (Wethouder)

Titel

afdoening rondom ingekomen stukken Muggenburg Zuid dhr. Van de Buld
naar de raad

Tekst toezegging

Dhr. Teerink wil het College vragen om de afdoening van de stukken van dhr.
Van de Buld over Muggenburg Zuid naar de raad te sturen, zodat zij op de
hoogte te blijven over het overleg. Het gaat om de stukken 210317,
210311,210310 en 210309. De voorzitter zegt toe dat deze naar de raad
komen

Datum toezegging

30-03-2021

Toegezegd in

Ingekomen post en vragen (Gemeenteraad 30-03-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Titel

Prijs appartementen Gedempte Gracht 54, Schagen

Tekst toezegging

Ph. Beemsterboer zegt toe voor de raad aan te geven wat de prijs van de
appartementen is.

Datum toezegging

20-04-2021

Toegezegd in

Vaststellen bestemmingsplan Gedempte Gracht 54, Schagen
(Oordeelsvormende vergadering 20-04-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Titel

Energie neutrale woningen Haringhuizerweg 1

Tekst toezegging

Ph. Beemsterboer zegt toe in het geval dat het hier niet gaat om energie
neutrale woningen dit de raad te laten weten.

Datum toezegging

20-04-2021

Toegezegd in

Vaststelling bestemmingsplan 'Haringhuizerweg 1 Schagen'
(Oordeelsvormende vergadering 20-04-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Titel

Overzicht ph. Kruit m.b.t. Oldskoel

Tekst toezegging

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

Datum toezegging

20-04-2021

Toegezegd in

Brief m.b.t. Oldskoel (op verzoek Seniorenpartij Schagen en D66)
(Oordeelsvormende vergadering 20-04-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.M. Kruit (Wethouder)

Titel

bevoegdheid college juridisch nakijken tbv ontheffing hoge
landbouwvoertuigen

Tekst toezegging

Wethouder Heddes geeft een reactie op de vragen vanuit de raad en het
ingediende amendement. Hij geeft aan nogmaals juridisch na te gaan hoe het
zit met de bevoegdheden.

Datum toezegging

30-03-2021

Toegezegd in

Ontheffingen verlenen voor te hoge landbouwvoertuigen (Gemeenteraad
30-03-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.J. Heddes (Wethouder)

Titel

Brief 21 05 20 Stichting Speelruimte inzake gemeentelijk beleid bewegen
spelen en sport speelruimte onder de aandacht brengen bij ambtenaren

Tekst toezegging

Mevr. Van Kampen zegt toe dat deze brief door de wethouder wordt
meenemen naar de afdeling en ervoor zorgt dat de ambtenaren hiervan
kennis nemen.

Datum toezegging

11-05-2021

Toegezegd in

Ingekomen post en vragen (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.M. Kruit (Wethouder)

Verwachte datum afdoening

21-05-2021

Titel

Informatie delen rondom interim gemeentesecretaris, zodra beschikbaar

Tekst toezegging

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.

Datum toezegging

11-05-2021

Toegezegd in

Art. 43 vragen (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30)

Portefeuillehouder

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

Verwachte datum afdoening

04-06-2021

Titel

OVerleggen met auditcommissie of er behoefte is om een BV te plannen
uitleg reserves

Tekst toezegging

Wethouder kruit geeft nog een reactie op de vraag over de algemene reserve.
Mocht er behoefte zijn vanuit de raad om een Beeldvormende vergadering te
houden om een uitleg te geven over de diverse reserves. Zij zal dit bespreken
met de auditcommissie.

Datum toezegging

11-05-2021

Toegezegd in

Jaarrekening 2020 (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.M. Kruit (Wethouder)

Titel

Voorstel coronaherstelfonds naar de Raad

Tekst toezegging

Zij zal proberen om in de raad van Juni met een voorstel te komen over het
coronaherstel fonds en gaat in overleg met afdeling. Wordt juni niet gehaald,
dan wordt het na de zomervakantie.

Datum toezegging

11-05-2021

Toegezegd in

Jaarrekening 2020 (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.M. Kruit (Wethouder)

Verwachte datum afdoening

29-06-2021

Titel

Memo naar de raad over het verschil in buiten- en binnensport

Tekst toezegging

Wethouder Kruit komt in een memo terug op de verschillen van buiten- en
binnensport. Aangezien dit nog niet eerder aan de orde is geweest is er de
Binnensport accommodatie reserve in het leven roepen.

Datum toezegging

11-05-2021

Toegezegd in

Multitreffer - verbouwing tot sportzaal (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.M. Kruit (Wethouder)

Verwachte datum afdoening

29-06-2021

Titel

Terugkoppeling geven aan de raad over het pasjessysteem en controle
verhaal HVC.

Tekst toezegging

Wethouder Heddes geeft aan nog apart terug te komen op het pasjessysteem
en het controle verhaal. Hier wil hij de tijd voor nemen om dit goed te
bekijken. Het signaal neemt hij mee naar het HVC.

Datum toezegging

11-05-2021

Toegezegd in

Afval- en Recycleplan 2021-2025 (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.J. Heddes (Wethouder)

Titel

Terugkoppeling geven over het gesprek rondom Rode Kool Sint Maarten

Tekst toezegging

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

Datum toezegging

11-05-2021

Toegezegd in

Moties vreemd aan de orde van de dag (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Titel

Terugkoppeling geven over oud papier ophalen bij bedrijven

Tekst toezegging

De wethouder houdt in de gaten of hierdoor het ophalen van papier door
papier ophalende verenigingen minder wordt. Is dit het geval dan komt de
wethouder hierop terug bij de raad.

Datum toezegging

11-05-2021

Toegezegd in

Afval- en Recycleplan 2021-2025 (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.J. Heddes (Wethouder)
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Titel

Terugkoppelen jaarlijkse monitoring afval- en recyleplan, eerder indien nodig

Tekst toezegging

Jaarlijks zal er een monitoring plaatsvinden rondom het afval- en recycleplan,
welke gedeeld wordt met de raad. Indien er eerder op teruggekomen moet
worden, dan zal de informatie eerder naar de raad komen. Evt. bijsturen
indien nodig. Hij gaat supermarkten en industrieën erop wijzen om mee te
denken over de afvalberg.

Datum toezegging

11-05-2021

Toegezegd in

Afval- en Recycleplan 2021-2025 (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.J. Heddes (Wethouder)

Titel

Voorstel naar de raad over het ophalen van grofvuil.

Tekst toezegging

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

Datum toezegging

11-05-2021

Toegezegd in

Afval- en Recycleplan 2021-2025 (Gemeenteraad 11-05-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.J. Heddes (Wethouder)

Titel

Motie Wens4U inzake borstonderzoek vrouwen bespreken in diverse
overleggen en signaal naar 2e kamer en uitkomst terugkoppelen naar raad

Tekst toezegging

Wethouder van der Veek zegt toe al zijn kanalen te gebruiken om deze motie
te bespreken, onder de aandacht te brengen en komt hierop terug bij de raad.

Datum toezegging

18-05-2021

Toegezegd in

Moties vreemd aan de orde van de dag (Gemeenteraad 18-05-2021 19:30)

Portefeuillehouder

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

Verwachte datum afdoening

29-06-2021

