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Aanleiding 
 
 De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in de Algemene 

raadscommissie van 23 april 2015 door mw. O. Rasch 
 
Kernboodschap  
 
 Wat was de exacte vraag en de toezegging?  
 
Achterliggende vraag:  
Raadslid C. Roem (VVD) heeft gevraagd om een risico check in verband met eventuele 
toezeggingen/ verwachtingen in verband met de zgn. ‘light’ versie van het plan Schoorl Klopt 
(de versie van het plan uit 2012). 
 
Toezegging:  
Er is geen overeenkomst gesloten en er zijn door of namens het college geen concrete 
toezeggingen gedaan. Er zijn dus geen verplichtingen of verwachtingen gewekt die anno 
2015 niet meer nagekomen kunnen worden.   
 
Achterliggende vraag: 
Raadslid R. Karels (Kies Lokaal) verzoekt om een concrete planning van de uitwerking van 
de verschillende deelplannen nadat het project Schoorl Klopt in deze vorm wordt beëindigd.  
 
Toezegging: 
In het raadsvoorstel is aangegeven dat er in juni minimaal één informatieavond is over dit 
project. Tijdens deze avond kan een ieder met idee, tips of wellicht plannen komen. Het 
voorstel van het college is deze avond eerst af te wachten voordat er concrete planningen 
worden gemaakt over de vervolg stappen. Immers, het kan zo zijn dat ingediende voorstellen 
of gedachten van invloed zijn op de inhoud en het proces van de deelprojecten. Het voorstel 
is dat na het zomerreces een discussienota ten behoeve van uw raad wordt opgesteld 
waarin ook de input van deze avond(en) is opgenomen. Ons college stelt voor om bij deze 
nog op te stellen discussienota ook de gevraagde planning van de verschillende 
deelprojecten te voegen.  
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