Toezeggingen
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

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

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

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

Bespreeknotitie, vervolg op besluit verordening behandeling
bezwaarschriften gemeente Schagen 2021

Tekst toezegging

Naar aanleiding van de behandeling van de verordening behandeling
bezwaarschriften gemeente Schagen 2021 zegt de ph. toe dat zij na de
zomer (in september/oktober) met een vervolg komt over hoe het er dan voor
staat. Een en ander zal in de vorm van een bespreeknotitie richting de
oordeelsvormende vergadering komen.

Datum toezegging

21-04-2021

Toegezegd in

Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Schagen 2021
(Oordeelsvormende vergadering 21-04-2021 19:30)

Portefeuillehouder

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

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

01-11-2021

Tekst afdoening toezegging

Tijdens raad 22 juni 2021 heeft de wethouder aangegeven dat deze
informatie wordt verwerkt in de 2e tussenrapportage 2021.

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

Datum tussentijdse afdoening

07-06-2021

Titel

Plan school Sint Maarten

Tekst toezegging

De heer Van der Veek zal gevraagd worden of het klopt dat het plan school
Sint Maarten ontbreekt op de lijst van actieve informatieplicht.

Datum toezegging

08-06-2021

Toegezegd in

Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht
(Oordeelsvormende vergadering 08-06-2021 19:30)

Portefeuillehouder

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

Titel

Terugkoppeling geven over eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Tekst toezegging

Wethouder Van der Veek geeft een reactie op de gestelde vragen en geeft
aan in gesprek te zijn met collega’s in de regio om te kijken naar de huidige
regelgeving inzake de eigen bijdrage van huishoudelijke hulp en of deze
inkomensafhankelijk te maken is. Zodra hier meer bekend over is, zal deze
informatie naar de raad komen. Update 23 augustus 2021: Dit onderwerp
wordt regionaal opgepakt en afgestemd. De raad wordt hierover
geïnformeerd zodra en besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Datum toezegging

22-06-2021

Toegezegd in

Eerste tussenrapportage 2021 (Raadsvergadering 22-06-2021 19:30)

Portefeuillehouder

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

Titel

Terugkoppeling geven over bevindingen rondom personeelsbestand en
inhuur personeel

Tekst toezegging

Ph Van Kampen geeft een reactie op de gestelde vragen en geeft aan bezig
te zijn met diverse vraagstukken rondom het personeelsbestand en de inhuur
van medewerkers en hoe dit zich verhoudt met het personeelsbudget. In
september zal zij met de bevindingen naar de raad komen

Datum toezegging

22-06-2021

Toegezegd in

Eerste tussenrapportage 2021 (Raadsvergadering 22-06-2021 19:30)

Portefeuillehouder

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

Verwachte datum afdoening

30-09-2021

Titel

Terugkoppeling geven over de verdeling van de coronabudgetten vanuit het
rijk

Tekst toezegging

Wethouder Kruit geeft nog een korte reactie over de coronabudgetten en de
verdeling daarvan vanuit het rijk. Kort na de zomervakantie zal zij meer
informatie hierover hebben en komt dan terug bij de raad met de laatste stand
van zaken.

Datum toezegging

22-06-2021

Toegezegd in

Eerste tussenrapportage 2021 (Raadsvergadering 22-06-2021 19:30)

Portefeuillehouder

J.M. Kruit (Wethouder)

Verwachte datum afdoening

22-08-2021

Titel

Terugkoppeling geven over gelden voor jeugd- en jongerenwerk

Tekst toezegging

Wethouder Van der Veek geeft aan dat hij aan het kijken is of er voor de
komende begrotingsoverwegingen meer geld vrij te maken is voor jeugd- en
jongerenwerk. Dit zal mogelijk over een verdubbeling gaan qua mensen en
geld gaan. Zodra hier meer bekend over is, zal hij dit delen met de raad.
Update 23 augustus 2021: Memo volgt in staf en vervolgens informatie aan
de raad hierover.

Datum toezegging

22-06-2021

Toegezegd in

Eerste tussenrapportage 2021 (Raadsvergadering 22-06-2021 19:30)

Portefeuillehouder

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

Titel

Terugkoppeling geven over samenwerking met LINK

Tekst toezegging

Daarnaast zal dhr. Van der Veek bij de raad terugkomen over de
samenwerking met LINK en of deze voortgezet kan worden. Update 23
augustus 2021: Memo volgt in staf en vervolgens informatie aan de raad
hierover.

Datum toezegging

22-06-2021

Toegezegd in

Eerste tussenrapportage 2021 (Raadsvergadering 22-06-2021 19:30)

Portefeuillehouder

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

Titel

Werkavond organiseren met politie, justitie, BOA en raad over handhaving en
inzetbaarheid politie komende jaren.

Tekst toezegging

Ph Van Kampen zegt toe dat zij na de zomer een werkavond zal organiseren
met politie, justitie, BOA’s en de raad, om te praten over de handhaving en
inzetbaarheid van de politie en wat er nodig is de komende jaren

Datum toezegging

22-06-2021

Toegezegd in

Eerste tussenrapportage 2021 (Raadsvergadering 22-06-2021 19:30)

Portefeuillehouder

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

Verwachte datum afdoening

31-08-2021

Titel

Terugkoppeling geven over omscholen mensen zonder baan en financiering

Tekst toezegging

Op de vraag over het omscholen van mensen die zonder baan zitten, zegt
wethouder Van der Veek toe met informatie te komen naar de raad, zodra
hier meer duidelijk over is. Bovenregionaal wordt dit georganiseerd, middels
een mobiliteitsteam. Deze is nog in de maak. Daarnaast wordt er gekeken
hoe de financiering beschikbaar gesteld wordt. Update 23 augustus 2021:
Uitvoering regionaal door RPA, financiering van trajecten mogelijk door
middelen vanuit het RPA, uitvoering lokaal door wijkteams, die gebruik
maken/verbinding leggen met mobiliteitsteam. Raad wordt hier later via
actieve informatie over geinformeerd.

Datum toezegging

22-06-2021

Toegezegd in

Eerste tussenrapportage 2021 (Raadsvergadering 22-06-2021 19:30)

Portefeuillehouder

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

Motie PvdA inzake ABP fossiel vrij overnemen en uitvoeren

Tekst toezegging

Mevr. Van Kampen geeft aan dat de motie in het college is besproken en
wordt overgenomen en er zal uitvoering aan gegeven worden.

Datum toezegging

29-06-2021

Toegezegd in

Moties vreemd aan de orde van de dag (Gemeenteraad 29-06-2021 18:30)

Portefeuillehouder

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

Titel

Motie CDA PvdA JESSLokaal en VVD inzake jeugd mentaal welzijn
overnemen en terugkoppeling geven

Tekst toezegging

Wethouder Van der Veek geeft een reactie op de motie en gaat er graag mee
aan de slag. Hij gaat kijken of hij de tips van mevr. Bredewold kan overnemen
inzake de lifestijl coaches en het ouderenberaad en zal de raad hiervan op de
hoogte brengenen indien nodig om een mening vragen.

Datum toezegging

29-06-2021

Toegezegd in

Moties vreemd aan de orde van de dag (Gemeenteraad 29-06-2021 18:30)

Portefeuillehouder

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

Titel

Motie SP inzake energiecollectief uitzoeken mogelijkheden en terugkoppeling
geven aan de raad

Tekst toezegging

Mevr. van Kampen gaat kijken naar de mogelijkheden rondom de extra
aandachtsgebieden. En zal daarnaast een terugkoppeling geven over welk
bedrag voor forenzenbelasting is en welk bedrag voor de toeristenbelasting
en hoe zich verhoudt dit verhoudt

Datum toezegging

29-06-2021

Toegezegd in

Moties vreemd aan de orde van de dag (Gemeenteraad 29-06-2021 18:30)

Portefeuillehouder

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

