toezeggingen
Titel

Vraag aan provincie met betrekking tot bevordering weidevogels.

Tekst toezegging

De volgende vraag neerleggen bij de provincie: In hoeverre kan de gemeente
een rol spelen in het bevorderen van de weidevogels en welke provinciale
subsidie kan daar voor worden aangewend. De wethouder zegt toe de vraag
neer te leggen bij de provincie en het antwoord toe te sturen. Toezegging
commissie Ruimte van 16-10-2017, Besluitenlijst en toezeggingenlijst. Tekst
toezegging aangepast n.a.v. Oordeelsvormende vergadering van 15 mei
2018.

Datum toezegging

15-05-2018

Toegezegd in

Besluitenlijst en toezeggingenlijst (Oordeelsvormende vergadering
15-05-2018 19:30)

Portefeuillehouder

J.C.J. Beemsterboer (Wethouder/Raadslid)

Titel

Brand Lepelaar 35

Tekst toezegging

Naar aanleiding van vragen van Duurzaam Schagen over de brand aan
Lepelaar 35 zal de mogelijkheid van een "noodroute tussen Fuut en Lepelaar"
in geval van calamiteiten bekeken worden. Betreft toezegging uit de
commissie Ruimte van 29-01-2018, Rondvraag

Datum toezegging

29-01-2018

Portefeuillehouder

J.J. Heddes (Wethouder)

Titel

Aanpak park naast Spreeuwenlaan

Tekst toezegging

In de commissie is ingesproken over een omheining langs het losloopveldje
voor honden ten noorden van de Spreeuwenlaan. Naar aanleiding hiervan
heeft de portfeuillehouder aangegeven dat een en ander zal worden
meegenomen bij de verdere aanpak van dit park. Toegezegd is dat de
commissie nog nader geinformeerd wordt over wat er (naast de aanleg van
een omheining) in dit park nog verder gaat gebeuren. Betreft toezegging uit
de commissie Ruimte van 29-01-2018, Rondvraag Oordeelsvormende
vergadering 15 mei 2018. De fractie van Wens4U geeft aan dat het park
onderhoud behoeft en niet zo zeer geheel op de schop hoeft. De ph geeft aan
hierop terug te komen.

Datum toezegging

29-01-2018

Portefeuillehouder

J.J. Heddes (Wethouder)

Titel

Plan van aanpak n.a.v. Rekenkameronderzoek Sociaal Domein

Tekst toezegging

Bij de behandeling van het rekenkameronderzoek "klachten en bezwaren in
het sociaal domein" zegt de ph. toe met een maand of twee met een plan van
aanpak te komen. In de Oordeelsvormende vergadering van 17 april 2018
geeft ph. Blonk aan dat er nog gewerkt wordt aan het plan van aanpak. De
verantwoordelijk portefeuillehouder is de burgemeester geworden.

Datum toezegging

30-01-2018

Toegezegd in

Rekenkameronderzoek klachten en bezwaren in het sociaal domein
(commissie Samenleving 30-01-2018 19:30)

Portefeuillehouder

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

Titel

Contact gemeente Velsen.

Tekst toezegging

Bij de bespreking van het lokaal gezondheidsbeleid zegt de ph. toe dat hij
contact opneemt met Trimbos of Brijder hoe ze in de gemeente Velsen
omgaan met het geven van voorlichting over alcohol en drugs op de
basisschool.

Datum toezegging

29-01-2018

Toegezegd in

Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Schagen 2018-2022 (commissie
Samenleving 30-01-2018 19:30)

Portefeuillehouder

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

Titel

Memo led straatverlichting

Tekst toezegging

De ph. zegt toe dat hij nog met een memo komt over hoe de aanbesteding
m.b.t. de led straatverlichting (financieel) is verlopen.

Datum toezegging

17-04-2018

Toegezegd in

Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht
(Oordeelsvormende vergadering 17-04-2018 19:30)

Portefeuillehouder

J.J. Heddes (Wethouder)

Titel

Europese gelden voor glasvezel

Tekst toezegging

De ph. zegt toe dat hij zal nagaan in hoeverre er bij de mogelijke realisering
van glasvezel in Schagen ook gelden vanuit Europa worden ingezet.

Datum toezegging

17-04-2018

Toegezegd in

Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht
(Oordeelsvormende vergadering 17-04-2018 19:30)

Portefeuillehouder

J.J. Heddes (Wethouder)
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Titel

Toegankelijkheid strand Petten

Tekst toezegging

De ph. zegt toe dat hij de toegankelijkheid van het strand van Petten gaat
opnemen in zijn projectenlijst. Op deze wijze kan de oordeelsvormende
vergadering de voortagng monitoren.

Datum toezegging

17-04-2018

Toegezegd in

Toegang strandslagen (Oordeelsvormende vergadering 17-04-2018 19:30)

Portefeuillehouder

J.C.J. Beemsterboer (Wethouder/Raadslid)

Titel

Groot onderhoud Sint Maartensweg

Tekst toezegging

Naar aanleiding van de vraag over de verkeerssituatie en het onderhoud van
de Sint Maartensweg door de fractie van de VVD zegt de ph toe om een
planning te overleggen. In de begroting 2018 is geen budget geraamd voor
groot onderhoud. Mogelijk wel in 2019. Eén en ander is afhankelijk van de
prioriteitstelling

Datum toezegging

15-05-2018

Toegezegd in

Rondvraag (Oordeelsvormende vergadering 15-05-2018 19:30)

Portefeuillehouder

J.J. Heddes (Wethouder)

Verwachte datum afdoening

18-09-2018

Titel

Publiceren overzicht wegen groot onderhoud

Tekst toezegging

N.a.v. het verzoek van de Seniorenpartij om een overzicht van de wegen
waar nog in 2018 (groot) onderhoud plaatsvindt te publiceren in het Schager
Weekblad wordt toegezegd dit te doen

Datum toezegging

15-05-2018

Toegezegd in

Rondvraag (Oordeelsvormende vergadering 15-05-2018 19:30)

Portefeuillehouder

J.J. Heddes (Wethouder)

