
toezeggingen 

Titel Destinatie Marketing Organisatie

Tekst toezegging Toegezegd is de commissie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen
bij de DMO. Het gaat hier om: - hoe de lokale informatievoorziening aan
bezoekers wordt opgepakt. - hoe de belangen van kleine ondernemers wordt
geborgd - hoe in samenspraak met de OFS de lokale promotie ter hand wordt
genomen.

Datum toezegging 20-01-2016

Toegezegd in Informatieverstrekking voorheen VVV (Commissie Bestuur 20-01-2016
19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Tekst afdoening toezegging Stand van zaken 17 augustus 2016:Holland Boven Amsterdam:- is bezig met
de website- allerlei manieren van publicatie- verkopen pakketten aan
ondernemers (lidmaatschap)- infopunten in plaats van het VVV- infopunten
zijn te zien op onze website30 augustus 2016: de wethouder geeft een
toelichting op de stand van zaken.23 november 2016: de wethouder geeft
een toelichting op de stand van zaken.

Aanmaakdatum 01-02-2016

Titel Financiële tegenvallers/meevallers Makado

Tekst toezegging Wethouder Beemsterboer zegt toe de raad op de hoogte te houden van
financiële tegenvallers/meevallers zijn, dit komt dan in de commissie Bestuur
aan de orde.

Datum toezegging 31-08-2016

Toegezegd in Besluitenlijst en toezeggingenlijst (Commissie Bestuur 08-06-2016 19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Tekst afdoening toezegging Toezegging is gedaan in de gemeenteraad van 28 juni 2016. Afgesproken
dat dit terug komt in de commissie Bestuur.29 november 2016: Ph.
Beemsterboer geeft de stand van zaken weer omtrent de startdatum
afhankelijke subsidie. Hierover zijn nog gesprekken met de provincie.12
januari 2017: Gedeputeerde Staten heeft op 13 december 2016 besloten
geen sanctie op te leggen als gevolg van het niet halen van de starttermijn
van de werkzaamheden. Zodra duidelijk is wanneer de werkzaamheden
rondom het winkelcentrum Makado zullen starten wordt u hierover
geinformeerd.

Aanmaakdatum 10-08-2016

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/222967/agenda/2235590
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/222967/agenda/2235590
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/222979/agenda/2237903


Titel Calamiteitenplan

Tekst toezegging Ph. Van Kampen zegt toe uit te zoeken of er een calamiteitenplan is voor
industrieterrein Lageijk en de Witte Paal

Datum toezegging 01-03-2017

Toegezegd in Rondvraag voor de commissieleden (Commissie Bestuur 01-03-2017 19:30)

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

Aanmaakdatum 27-03-2017
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