
toezeggingen 

Titel Evaluatie subsidiebeleid

Tekst toezegging Gevolgen worden pas zichtbaar in 2016. Als er al zaken in 2015 zichtbaar
worden dan komt het college hier op terug. Specifieke aandacht gaat uit naar:
- Meer bezuinigingen in een cluster: Wordt er in een cluster meer bezuinigd:
het college komt met een voorstel voor een regeling dat dit geld ten goede
van het cluster blijft komen. De adviesraden krijgen hierin een rol. -
Verenigingen in problemen: Bij signalen dat er schrijnende gevallen onder de
verenigingen zijn dan zullen deze worden bekeken. Dit is geen garantie dat er
gecompenseerd wordt.

Datum toezegging 13-01-2015

Toegezegd in Besluitenlijst en toezeggingenlijst (commissie Samenleving 01-03-2016
19:30)

Portefeuillehouder B. Blonk (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 14-11-2017

Tekst afdoening toezegging Toezegging komt uit de gemeenteraad van 16 december 2014 en ter
afhandeling geplaatst op de toezeggingenlijst van de commissie
Samenleving.Evaluatie subsidiebeleid wordt 2017, is aangegeven in
jaarrekening 2015.De raads- en commissieleden hebben op 20 maart
raadsinformatiememo nr. 17 ontvangen (zie bijlage). Hierin staat de planning
voor o.a. de evaluatie van het subsidiebeleid.

Titel stimuleringsmaatregel samenwerkende verenigingen

Tekst toezegging De portefeuillehouder is gevraagd of er een stimuleringsmaatregel kan komen
voor verenigingen, die actief de samenwerking met elkaar zoeken.Op deze
manier kan de leefbaarheid in de dorpen en wijken mogelijk worden
behouden. Vertrek van verenigingen zou nl. kunnen leiden tot minder
leefbaarheid. Je kunt denken aan gezamenlijke inkoop van goederen en
diensten, gezamenlijke trainers, gezamenlijke teams e.d. Samenwerking
opzoeken kost veel energie, tijd en middelen en levert op termijn misschien
iets op. Ook moeten belemmeringen vaak worden weggenomen. Om dit
proces te stimuleren zijn er middelen/ is deze maatregel/fonds nodig.De ph.
komt in een volgende commissie met een voorstel.30 augustus 2016: ph.
Blonk deelt mee binnenkort met diverse partijen een overleg te hebben.22
november 2016: Ph. Blonk deelt mee dat hij recentelijk overleg heeft gehad
met de ledenraad van de Sportadviesraad en de Kunst- en Cultuur
Adviesraad. Hij heeft daarbij afgesproken met de dagelijkse besturen om
tafel te gaan zitten, om te bezien op welke wijze hier invulling aan kan worden
gegeven. Vervolgens is er een brief geschreven en wacht de ph. op een
uitnodiging om verder in gesprek te gaan. Uiterlijk 1 juli 2017 hoopt de ph.
meer te kunnen zeggen.

Datum toezegging 19-04-2016

Toegezegd in Besluitenlijst en toezeggingenlijst (commissie Samenleving 19-04-2016
19:30)

Portefeuillehouder B. Blonk (Wethouder)

Aanmaakdatum 11-05-2016

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/222970/agenda/2237749
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/222970/agenda/2237749
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/222974/agenda/2237804
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/222974/agenda/2237804


Titel Presentatie NLPO

Tekst toezegging De commissie Samenleving heeft u aangegeven graag meer te willen weten
over de lokale omroep in relatie tot de toekomstige regionalisering van de
lokale omroepen.Wethouder Blonk zegt toe in een commissie Samenleving
hier afzonderlijk aandacht aan te schenken en de Stichting Nederlandse
Lokale Publieke Omroepen uit te nodigen.Door wethouder Blonk opnieuw
toegezegd tijdens de gezamenlijke commissie Samenleving/Bestuur van 30
augustus 2016

Datum toezegging 07-06-2016

Toegezegd in Aanvraag zendmachtiging lokale omroep 2016-2020 (commissie
Samenleving 07-06-2016 19:30)

Portefeuillehouder B. Blonk (Wethouder)

Tekst afdoening toezegging Stand van zaken 18 april 2017:N.a.v. bovenstaande toezegging heeft het
college nogmaals, maar nu bij de VNG, navraag gedaan naar het tijdstip
waarop het rapport verschijnt over o.a. de minimale financiering van de
(streek)omroep ad € 500.000, waarvan € 250.000 publieke middelen en €
250.000 eigen (reclame)inkomsten. De VNG heeft laten weten dat het rapport
er aan het einde van deze maand (APRIL 2017) moet zijn. Het concept wordt
nu gecontroleerd o.a. door een accountant. Zodra deze resultaten bekend
zijn, kan i.o.m. de betrokken partners worden bezien of en, zo ja, hoe tot een
vorm van regionale samenwerking kan worden gekomen om op termijn een
streekomroep te kunnen vormen. Dan kan ook m.b.v. OLON/NLPO/Schagen
FM een presentatie worden verzorgd voor de commissie.Stand van zaken 9
mei 2017: Vanuit het college is aangegeven dat uit contact met de OLON
blijkt dat het proces ernstig vertraagd is a.g.v. ziekte van de accountant.Het
wordt nu spoedig afgerond. Hetzelfde geldt voor de gesprekken met de
verschillende partijen over de streekindelingen in de eindfase.Tijdens het te
houden VNG-congres begin juni zal hierover ook gesproken worden.
Gelijktijdig verschijnt er een nieuwe Ledenbrief van de VNG.In september
2017 volgen er bijeenkomsten met de gemeentebestuurders en
–ambtenaren.Tenslotte laat de OLON nog weten, dat er een brief naar de
kabinetsformateur is voor extra geld t.b.v. de te nog te vormen
streekomroepen. Zonder deze extra middelen is namelijk nu al duidelijk dat
de kans van slagen anders wel erg klein is.CONCLUSIE: op dit moment heeft
het dus nog geen zin om met de gemeenten en lokale omroepen om de tafel
te gaan!

Aanmaakdatum 09-08-2016

Titel GR GGD ICT

Tekst toezegging Ph. Blonk zegt toe de commissie wat betreft de ICT op de hoogte te houden
over het vervolg van de gerechtelijke procedure rondom het ICT-geschil,

Datum toezegging 19-04-2017

Toegezegd in Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen (commissie Samenleving
19-04-2017 19:30)

Portefeuillehouder B. Blonk (Wethouder)

Aanmaakdatum 26-04-2017

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/222978/agenda/2535352
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/222978/agenda/2535352
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/331850/agenda/3291141
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/331850/agenda/3291141


Titel Rapport gehoorbeschadiging

Tekst toezegging Ph. zegt toe met een mail te komen over het rapport van de GGD m.b.t.
gehoorschade

Datum toezegging 19-04-2017

Toegezegd in Rondvraag voor de commissieleden (commissie Samenleving 19-04-2017
19:30)

Portefeuillehouder B. Blonk (Wethouder)

Aanmaakdatum 26-04-2017

Titel Presentatie over de Beschermingstafel

Tekst toezegging Ph. zegt toe nogmaals een presentatie over de Beschermingstafel te
organiseren.

Datum toezegging 19-04-2017

Toegezegd in Rondvraag voor de commissieleden (commissie Samenleving 19-04-2017
19:30)

Portefeuillehouder B. Blonk (Wethouder)

Aanmaakdatum 26-04-2017

Toelichting Stand van zaken 26 april 2017: Presentatie is niet mogelijk tijdens de
commissie van 20 juni a.s. Staat nu gepland voor commissie van 5
september a.s.
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