
 

 
www.seniorenpartijschagen.nl    |   info@seniorenpartijschagen.nl   |  as.groot@me.com                        

    IBAN NL60RABO037.58.67.767  | KvK: 55624448                                   

FRACTIESECRETARIAAT 

 

 

 

Geacht lid van de Seniorenpartij Schagen. 

 

Bij deze willen wij u er op attent maken dat onze openbare fractievergadering gehouden wordt op 

17-april 2019 in het gemeentehuis Schagen in zaal” De Veste” op de 1e etage. 

Aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur. 

Het zou fijn zijn u daar dan te mogen ontmoeten. Graag wil ik u er nog eens op wijzen dat u altijd 

onder bijvoorbeeld het kopje “Nieuws” via onze site www.seniorenpartijschagen.nl van ons reilen 

en zeilen op de hoogte blijven. 

 

Met vriendelijke groeten  

Namens Seniorenpartij Schagen 

André Groot 

Fractiesecretaris 

0653174240 
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FRACTIESECRETARIAAT 

Agenda 
Fractievergadering Seniorenpartij Schagen 

 

Datum 17 april 2019 gemeentehuis Schagen 

1. Opening 

2. Insprekers 

3. Mededelingen 

4. Vaststelling agenda 

5. Ingekomen mail/post  

6. Verslag presidium 

7. Oordeelvormende vergadering 23-04-2019. 

 STUKKEN DIE RECHTSTREEKS NAAR DE RAAD KUNNEN 

5 Vaststelling bestemmingsplan "'t Zand - Noord, fase 2 

6 Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst  

 Noord-Holland Noord 

 7 Vaststelling Verordening naamgeving en nummering 2019 

 TER ADVISERING 

 8 Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet. 

 9 Vaststelling bestemmingsplan Westerpark in Schagen 

 10 Vaststelling bestemmingsplan Bladstraat 

 11 Grondexploitatie Denneweg, Callantsoog 

 12 Geluidsreductieplan bedrijventerrein Lagedijk 

 TER BESPREKING OORDEELSVORMENDE VERGADERING 

 13 Besluitenlijst en toezeggingenlijst 

 A besluitenlijst d.d. 12 maart 2019 

 B Toezeggingenlijst bijlage 

 14 Stukken geagendeerd op verzoek van de fracties. 

8. Wat hebben we de afgelopen maand bereikt en welke activiteiten hebben wij ondernomen 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

Bijlage: Toezeggingenlijst 

Noot: deze agenda is opgesteld op 11 a[ro;. Dit betekend dat hierna er nog 

ontwikkelingen/onderwerpen aan de orde komen die onze aandacht vragen. Dit wordt tijdens de 

vergadering kenbaar gemaakt. 
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Bijlage 1: Toezeggingenlijst  
Titel Bereikbaarheid brandweer 

Tekst toezegging Naar aanleiding van vragen over de brand aan Lepelaar 35 is verzocht dit 

onderwerp breder te trekken en te beoordelen of er binnen de gemeente 

Schagen nog meer locaties zijn die bij calamiteiten beperkt bereikbaar zijn 

voor de brandweer. 

Datum toezegging 19-06-2018 

Toegezegd in Toezeggingenlijst (Oordeelsvormende vergadering 19-06-2018 19:30) 

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

Titel Evaluatie Starterslening 

Tekst toezegging Ph. Beemsterboer zegt toe dat de starterslening na één jaar geevalueerd zal 

worden. 

Datum toezegging 16-10-2018 

Toegezegd in Invoeren Starterslening (Oordeelsvormende vergadering 16-10-2018 19:30) 

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) 

Verwachte datum afdoening 31-10-2019 

Titel Regenboog(zebra)pad 

Tekst toezegging n.a.v. de motie in de raad van 13 november zegt wethouder Heddes toe de 

mogelijkheden te onderzoeken en erop terug te komen in een 

oordeelsvormende vergadering 

Datum toezegging 27-11-2018 

Toegezegd in Toezeggingenlijst (Oordeelsvormende vergadering 27-11-2018 19:30) 

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder) 

Titel Omvormen braakliggend grond naar groene Idylles 

Tekst toezegging Wethouder Jelle Beemsterboer zegt n.a.v. de motie toe op dit onderwerp 

terug te komen in een oordeelsvormende vergadering. 

Datum toezegging 27-11-2018 

Toegezegd in Toezeggingenlijst (Oordeelsvormende vergadering 27-11-2018 19:30) 

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) 

Verwachte datum afdoening 01-07-2019 
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Titel Subsidie mogelijkheid energiezuinige maatregelen 

Tekst toezegging Schriftelijk de vraag beantwoorden of er nog financiële ruimte is voor subsidie 

energiezuinige maatregelen en zo ja hoeveel dan. 

Datum toezegging 27-11-2018 

Toegezegd in Toezeggingenlijst (Oordeelsvormende vergadering 27-11-2018 19:30) 

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder) 

Titel Brief m.b.t. Verhuurdersheffing 

Tekst toezegging Naar aanleiding van een verzoek van de fractie van het CDA zegt Ph. 

Beemsterboer toe dat hij m.b.t. de nadelige effecten van de 

verhuurdersheffing een brief zal sturen naar de VNG en het kabinet. 

Datum toezegging 12-03-2019 

Toegezegd in Grondexploitatie Regioplein (Oordeelsvormende vergadering 12-03-2019 

19:30) Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder) 
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