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24 mei 2022 terugkoppeling geven aan de raad of de bijdrage van HVC separaat opgenomen 

kan worden in de administratie.

J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan. Vanaf de begroting 2022 is onderstaande 

specificatie opgenomen. Dat zullen we ook doen bij de 

jaarrekeningen.

Afvalverwijdering specificatie 	

Lasten (x1.000):		2022

Dienstovereenkomst HVC:	5.452

Overige kosten:		309

Kwijtschelding:		189

Doorbelasting straatreiniging:	332

Kapitaallasten:		31

Invordering:		84

Btw component:		1.036

Totaal lasten afvalverwijdering:	7.433

		

In de administratie zijn de kosten al verbijzonderd; in de 

P&C documenten jaarrekening en begroting zullen wij dit 

ook doen.

Gemeenteraad 24-05-2022

16 juni 2022 Ph Heddes zegt toe dat de evaluatierapportage over de door de gemeente 

teruggenomen plus-taken in oktober aan de raad aangeboden gaat worden.

J.J. Heddes (Wethouder) Toezegging blijft staan. RIM lag bij het college. De 

gemeentesecretaris heft verzocht dit eerst met de direct te 

bespreken waarna het aan het college wordt voorgelegd. 

De RIM ligt momenteel bij de directie.

Oordeelsvormende vergadering 16-06-2022)

20 september 2022 Ingekomen stuk 22 09 17 “mail landelijke stichting tegenzinloosgeweld inzake 

vrienden worden van de stichting”. Wens4U verzoekt om deze brief ook te 

behandelen in een oordeelsvormende vergadering en vraagt of de gemeente 

weer “vrienden” kan worden met deze stichting zoals hiervoor het geval is 

geweest.

M.J.P. van Kampen-Nouwen 

(Burgemeester)

Toezegging blijft staan. Op 3 oktober 2022 heeft een 

gesprek plaatsgevonden met Wens4u. Intern wordt 

uitgezocht wat de Stichting voor de gemeente kan 

betekenen. 

Raadsvergadering 20-09-2022

20 september 2022 Wens4u verzoekt om de personen die ingekomen stuk 22 09 19 “Brief suicide 

preventie centrum inzake voorkomen suicide” geschreven hebben, uit te 

nodigen om de raad te informeren.

M.J.P. van Kampen-Nouwen 

(Burgemeester)

Raadsvergadering 20-09-2022

24 mei 2022 Nieuw rioleringsplan 2023-2025 naar de raad J.J. Heddes (Wethouder) Toezegging blijft staan. De gemeenteraad wordt via een 

presentatie in een beeldvormende informatieavond op 12 

december 2022  meegenomen in het nieuwe 

rioleringsplan.

Gemeenteraad 24-05-2022

05 juli 2022 Bewoners informeren hoe de kaders en procedures te vinden zijn om een 

aanvraag in te dienen voor microturbines

J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan. De informatie is in concept gereed en wordt in 

december gepubliceerd. 

Gemeenteraad 05-07-2022

11 oktober 2022 Artikel 43 vragen dierenopvang. Portefeuillehouder Heddes zegt na alle vragen 

toe om: uit te zoeken of voldaan wordt aan alle voorwaarden in de 

overeenkomst, een duidelijke vermelding over dierenopvang op de 

gemeentelijke website te plaatsen en de raad tussentijds goed op de hoogte te 

houden van de ontwikkelingen.

J.J. Heddes (Wethouder) Afgedaan. De dierenbescherming voldoet aan de 

afspraken die in de raamovereenkomst zijn afgesloten.Op 

de website staat informatie voor onze inwoners over 

dierenopvang en vervoer.

Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te 

melden over het locatieonderzoek van de 

Dierenbescherming.

Oordeelsvormende vergadering 11-10-2022

05 juli 2022 De raad informeren indien het onderzoek naar armoedebeleid wordt opgestart 

en evt met voorstel naar de raad komen.

P. de Nijs-Visser (Wethouder) Toezegging blijft staan. Er is een onderzoek gedaan naar 

het geluksbudget. Een raadsvoorstel tot wijziging van de 

verordening betreffende de meedoenregeling is in 

voorbereiding voor de raad van maart 2023.

Gemeenteraad 05-07-2022

Schagen - Toezeggingen update OV 29 november 2022


