
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 Nieuwbouw Sint Maartenszee

Tekst toezegging de Wethouder heeft aangegeven dat de vragen van dhr. Pels, inspreker en
poststuk lijst ingekomen stukken 20 09 29, schriftelijk worden beantwoord en 
er gaat een afschrift gaat naar de raadsleden. Het is aan de raad om te kijken 
wat er verder mee moet gebeuren.

Datum toezegging 15-09-2020

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

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Titel BV plannen voor extra inhoudelijke uitleg over Boekhouding vastgoed

Tekst toezegging Er is behoefte binnen de auditcommissie en mogelijk ook binnen de raad om
inhoudelijk extra uitleg te krijgen over de boekhouding van Vastgoed. 
Mogelijk dat andere raadsleden hierbij aanschuiven in evt. een
beeldvormende vergadering. Mevr. Kruit geeft aan dat er een beeldvormende
vergadering (portefeuille wethouder Beemsterboer) gepland gaat worden met 
tekst en uitleg over dit punt.

Datum toezegging 19-10-2020

Toegezegd in Raadsinformatiememo Onderzoek boekhouding vastgoed (Auditcommissie
19-10-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Datum tussentijdse afdoening 17-03-2021

Tekst afdoening toezegging In het eerste kwartaal wordt vanuit Financiën & Control een beeldvormende
vergadering gepland waarbij ook aandacht is voor dit onderdeel.

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664630/agenda/5484552
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664630/agenda/5484552
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664630/agenda/4897412
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/747176/agenda/5407168
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/747176/agenda/5407168


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

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 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

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664640/agenda/5590936
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664636/agenda/5519401
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664636/agenda/5519401
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664644/agenda/5609394
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664644/agenda/5609394


Titel Exploitatieplan bestemmingsplan Remmerdel

Tekst toezegging Wethouder Beemsterboer zegt toe het exploitatieplan toe te voegen bij de
stukken. In de raad van 17 december 2020 geeft de portefeuillehouder aan 
dat hij een maart 2021 met het exploitatieplan komt.

Datum toezegging 24-11-2020

Toegezegd in Vaststellen bestemmingsplan "Remmerdel" (Oordeelsvormende vergadering
24-11-2020 19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Termijn afdoening mei 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 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 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

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664650/agenda/5598564
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664650/agenda/5598564
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664655/agenda/4897533
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664657/agenda/5735358
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664657/agenda/5735358
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/664657/agenda/4897581


Titel Gesprek Dorpsraad Schagerbrug en klankbordgroep

Tekst toezegging Ph. Heddes belooft te proberen met de diverse partijen tot elkaar te komen.
Hij gaat in overleg met de Dorpsraad en de klankbordgroep.

Datum toezegging 13-01-2021

Toegezegd in Mail Dorpsraad Schagerbrug inzake reconstructie Schagerweg, op verzoek
Seniorenpartij. Motivatie: De motivatie mist waarom tot iets besloten wordt 
en de vraag is dan ook wat deze is en er helemaal niets is gedaan met de 
voorstellen van de Dorpsraad en comité (Oordeelsvormende vergadering 
13-01-2021 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

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 JESS-
Lokaal (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 JESS-
Lokaal (Oordeelsvormende vergadering 02-03-2021 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787177/agenda/5746438
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787177/agenda/5746438
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787177/agenda/5746438
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787177/agenda/5746438
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787177/agenda/5746438
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787184/agenda/5737676
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787192/agenda/5831912
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787192/agenda/5831912
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787192/agenda/5831912
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787192/agenda/5831912
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Titel Prijs brug Rookershuyspark

Tekst toezegging Ph. Heddes zal de prijs van de brug Rookershuyspark via mail toe zenden.

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)

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787192/agenda/5814670
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787192/agenda/5814670
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787198/agenda/5867060
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/787198/agenda/5867061
http://www.tcpdf.org

