
toezeggingen 

Titel Evaluatie accommodatiebeleid (2019)

Tekst toezegging Wethouder Blonk zegt toe in 2019 het accommodatiebeleid te evalueren.
Tussentijds wordt de commissie geïnformeerd bij ontwikkelingen

Datum toezegging 08-11-2016

Toegezegd in Vaststellen begroting 2017 en meerjarenraming (Gemeenteraad 08-11-2016
19:30)

Portefeuillehouder J.M. Kruit (Wethouder)

Titel Evaluatie strandbeleid

Tekst toezegging Mevrouw Van Kampen geeft haar reactie op de ingediende amendementen
en zegt toe, n.a.v. de vraag van mevrouw Bredewold, dat ze rond
oktober/november 2018 een evaluatie van het strandbeleid in samenhang
met het kustpact met de raad deelt.

Datum toezegging 04-07-2017

Toegezegd in Wijziging APV (Gemeenteraad 04-07-2017 19:30)

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

Verwachte datum afdoening 01-11-2018

Titel Onderzoek overschot Sociaal Domein

Tekst toezegging Naar aanleiding van de motie van Duurzaam Schagen en de VVD over het
onderzoek overschot sociaal domein, zegt wethouder Blonk toe het
onderzoek uit te voeren.

Datum toezegging 07-11-2017

Toegezegd in Algemene Beschouwingen (Gemeenteraad 07-11-2017 19:30)

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

Titel Gesprek begrafenisverenigingen e.a. belanghebbenden.

Tekst toezegging De voorzitter zegt toe in de geest van de motie in gesprek te gaan met de
begrafenisverenigingen en andere belanghebbenden en nog voor het
vaststellen van de belastingverordeningen 2019 het resultaat terug te
koppelen.

Datum toezegging 19-12-2017

Toegezegd in Belastingverordeningen 2018 (Gemeenteraad 19-12-2017 19:30)

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

Verwachte datum afdoening 30-09-2018

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/223010/agenda/2835896
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/223010/agenda/2835896
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/331873/agenda/3479718
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/331895/agenda/3649954
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/331906/agenda/3744299


Titel Motie Wens4U Groene Leges overgenomen

Tekst toezegging Wethouder Van der Veek zegt toe n.a.v. de motie van Wens4U over groene
leges het onderzoek uit te voeren en hier bij de begrotingsbehandeling 2019
op terug te komen.

Datum toezegging 20-02-2018

Toegezegd in Moties vreemd aan de orde van de dag (Gemeenteraad 20-02-2018 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 06-11-2018

Titel Raad informeren n.a.v. brief en rapport Milieudefensie

Tekst toezegging De heer Teerink geeft aan, dat hij over brief 18 05 03 van Milieudefensie
“Brief en rapport Milieudefensie” graag wil dat de raad wordt geïnformeerd
hoe dit afgedaan wordt. Mevrouw van Kampen geeft aan dat dit zal
gebeuren.Dit zal worden meegenomen in de beeldvormende vergadering van
10 december aanstaande.

Datum toezegging 29-05-2018

Toegezegd in Ingekomen post (Gemeenteraad 29-05-2018 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 10-12-2018

Titel Onderzoek mogelijkheid vernieuwing Skatepark

Tekst toezegging Wethouder Heddes zegt toe het onderzoek uit te voeren en geeft aan in
gesprek te gaan met de insprekers en omwonenden. Inventarisatie
speelvoorzieningen, inclusief skatebanen, maakt onderdeel uit van het project
Basis op Orde. De planning is dat eind december het project is afgerond. Na
deze toezegging wordt de motie ingetrokken.

Datum toezegging 03-07-2018

Toegezegd in Moties vreemd aan de orde van de dag. (Gemeenteraad 03-07-2018 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Titel Natura 2000 gebied meer onder de aandacht brengen

Tekst toezegging Het is een gegeven dat een gedeelte van o.a. het duingebied een Natura
2000 gebied is. Min of meer is toegezegd dit meer onder de aandacht te
brengen (bijv. in publicaties, website, begroting).

Datum toezegging 03-07-2018

Toegezegd in Beleidsnotitie visie Verblijfsrecreatie NHN (Gemeenteraad 03-07-2018
19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/467846/agenda/3905322
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/467884/agenda/3967471
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/467893/agenda/4113856
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/467893/agenda/4100245
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/467893/agenda/4100245


Titel Afwikkeling uittreding GR Geestmerambacht

Tekst toezegging De heer Piket vraagt hoe het staat met de afwikkeling van de uittreding van
de GR Geestmerambacht. Portefeuillehouder Van Kampen geeft aan de raad
hierover te informeren met een Raadsinformatiememo. Update 5 november
2018: De gemeente is per 1 januari 2017 uitgetreden uit de
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht. Het
recreatieschap heeft bij besluit van 20 januari 2017 de uittreedsom bepaald
op € 168.000,-. Omdat de gemeente dit bedrag veel te hoog vond, is er (na
bezwaar) beroep ingediend. De rechtbank heeft in de uitspraak van 9
augustus 2018 de gemeente in het gelijk gesteld en het besluit van het
recreatieschap vernietigd. Het recreatieschap is niet in hoger beroep gegaan
tegen de uitspraak van de rechtbank. Dat betekent dat het recreatieschap
een nieuw besluit tot bepaling van de uittreedsom moet nemen. Er is door hen
nog geen contact opgenomen met de gemeente.

Datum toezegging 03-07-2018

Toegezegd in Vragenuur raadsleden (Gemeenteraad 03-07-2018 19:30)

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

Titel Voorlichting alcoholmatigingsbeleid

Tekst toezegging Mevrouw Bredewold houdt de motie aan over “Voorlichting
alcoholmatigingsbeleid” n.a.v. de toezegging van wethouder Van der Veek
om hierop terug te komen.

Datum toezegging 03-07-2018

Toegezegd in Meerjarenuitvoeringsprogramma 2019-2022, inclusief nota van
uitgangspunten begroting 2019 (Gemeenteraad 03-07-2018 19:30)

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

Titel Folder overlast houtrook

Tekst toezegging n.a.v. de motie vreemd aan de orde van de dag geeft wethouder Heddes aan
de motie over te nemen en aandacht te besteden aan het juiste gebruik van
houtkachels. Hij zal er op de website en in het Schager Weekblad hier
aandacht aan gaan besteden. Tevens zal de wethouder de RUD en de GGD
verzoeken op hun website hier eveneens aandacht aan te besteden.

Datum toezegging 25-09-2018

Toegezegd in Moties vreemd aan de orde van de dag (Gemeenteraad 25-09-2018 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Titel Evaluatie wensen en bedenkingen snippergroen

Tekst toezegging wethouder Beemsterboer zegt toe na twee jaar een evaluatie te houden.

Datum toezegging 25-09-2018

Toegezegd in Wensen en bedenkingen snippergroen (Gemeenteraad 25-09-2018 19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)
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