
toezeggingen 

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)

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)

Titel Culturele lessen basisonderwijs

Tekst toezegging De ingediende motie van D66 in de raad van 26 september 2017 m.b.t.
overschot Sociaal Domein is (zie bijlage) niet in stemmening gebracht. De ph
heeft aangekondigd hiermee in overleg te treden met de schoolbesturen en
de uitkomst richting de commissie Samenleving terug te koppelen.

Datum toezegging 26-09-2017

Toegezegd in Besluitenlijst en toezeggingenlijst (commissie Samenleving 05-09-2017
19:30)

Portefeuillehouder B. Blonk (Wethouder)

Titel Verzoek uitnodigen projectleider Sportservice Schagen voor toelichting

Tekst toezegging Toegezegd is dit te bespreken in de agendacommissie

Datum toezegging 17-10-2017

Toegezegd in Rondvraag voor de commissieleden (commissie Samenleving 17-10-2017
19:30)

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/3291134
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/331850/agenda/3291134
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/331878/agenda/3528230
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/331878/agenda/3528230
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/331888/agenda/3609513
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/331888/agenda/3609513
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Titel Evaluatie accommodatiebeleid.

Tekst toezegging De ph. verwacht dat in het eerste kwartaal van 2018 de evaluatie
accommodatiebeleid aan de orde komt.

Datum toezegging 28-11-2017

Toegezegd in Evaluatie subsidiebeleid (commissie Samenleving 28-11-2017 19:30)

Portefeuillehouder B. Blonk (Wethouder)

Termijn afdoening 1e kwartaal 2018

Titel Voortgang uitvoering m.b.t. sociaal domein.

Tekst toezegging De ph. zegt toe dat hij over de voortgang m.b.t. de uitvoering van het besluit in
september 2017 over de inzet overschot sociaal domein de commissie per
kwartaal zal informeren.

Datum toezegging 28-11-2017

Toegezegd in Mededelingen van de portefeuillehouder (commissie Samenleving
28-11-2017 19:30)

Portefeuillehouder B. Blonk (Wethouder)

Titel Mediation

Tekst toezegging Naar aanleiding van het stopzetten van het overleg tussen ph. Blonk en de
Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen in Schagen geeft de
commissie Samenleving aan dat, zodra de bestuursrechter een uitspraak
heeft gedaan, er bekeken zal worden in hoeverre er mediation kan worden
ingezet om de onderlinge betrekkingen te normaliseren.

Datum toezegging 28-11-2017

Toegezegd in Ingekomen stukken aan de raad geagendeerd op verzoek van de
raadsleden (commissie Samenleving 28-11-2017 19:30)

Portefeuillehouder Griffie Schagen

Titel Memo (raadsvoorstel) n.a.v. onder andere brief Exploitatiebijdrage t.b.v.
zorgcomplexen Dirkshorn en Tuitjenhorn

Tekst toezegging De ph. zegt toe dat hij mede naar aanleiding van deze brief met een
raadsvoorstel komt (aanvankelijk was er eerst sprake van een memo) die
nader ingaat op deze materie. Naast deze kwestie gaat het ook over pilots in
Callantsoog, Petten en 't Zand die ook op zorginfrastructuur slaan, alsmede
een recente korting op de subsidieregeling zorginfrastructuur waar een aantal
instellingen, waaronder Samen, veel problemen mee hebben. De ph. is met
de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Texel bezig dit regionaal op te
pakken.

Datum toezegging 28-11-2017

Toegezegd in Ingekomen stukken aan de raad geagendeerd op verzoek van de
raadsleden (commissie Samenleving 28-11-2017 19:30)

Portefeuillehouder B. Blonk (Wethouder)
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