
toezeggingen

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)
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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 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 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.
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