
 

 

 

 

Toezeggingenlijst commissievergaderingen Samenleving (versie 14-08-2013)  

Datum Nr Toezegging Door Stand van zaken Geplande 

einddatum 

Datum 

afhandeling 

13.08.13 10 De ph. zegt toe:  

- Op de website zal een lijst 

van verleende subsidies 

worden geplaatst; 

- Een bijeenkomst te 

organiseren met raads- en 

commissieleden met daarin 

casuïstiek om meer inzicht 

en helderheid te geven 

over hoe  de harmonisering 

van het subsidiebeleid kan 

worden ingevuld. De ph. zal 

proberen in de raad van 27 

augustus uitsluitsel te geven 

over een eventuele datum.  

- De verenigingen 

ontvangen een 

aanvullende en 

verduidelijkende brief over 

het subsidiebeleid. 

Verenigingen waarvan de 

emailadressen bekend zijn 

ontvangen deze ook per 

mail. 

 

BB  

 

 

 

Deze bijeenkomst wordt op 10 september 2013 gehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze brief is in week 34 verstuurd.  

  

13.08.13 9 De ph zegt toe dat hij naar 

aanleiding van de vraag van de 

heer Verhoef na zal gaan of 

kinderen met een autistische 

handicap geweerd worden op het 

BB    



 

 

middelbaar beroepsonderwijs in 

Schagen.  

 

13.08 8 De ph. zegt toe dat hij naar 

aanleiding van de opmerkingen van 

mw. Taams contact opneemt met 

de dorpsraad van Dirkshorn, 

aangezien de dorpsraad 

onaangenaam verrast blijkt te zijn 

door de “knip”in fase 1.  

BB    

13.08.13 7 N.a.v. Ambulancedienst en 

harmonisatie van beleid. Commissie 

ontvangt, overzicht van aanrijtijden 

1e half jaar 2013. 

 

BB Overzicht is opgevraagd bij Veiligheidsregio  Afgedaan bij 

monde van 

ph. in cie 12-08 

13.08.13 6 Voorstel m.b.t. onderwijshuisvesting BB Voorstel in oktober gereed 15 oktober 2013  

11.06.13 5 Wethouder Blonk komt in de tweede 

helft van het jaar met informatie over 

de financiële gevolgen van de 

efficiencymaatregelen en 

inverdieneffecten binnen de GGD. 

 

BB    

11.06.13 4 Wethouder Blonk zegt toe dat in de 

loop van het jaar een voorstel komt, 

waaruit blijkt wat de harmonisering 

van het peuterspeelzaalwerk en 

kinderopvang gaat kosten. 

 

BB    

12.03.13 1 Wethouder zegt toe dat hij in de 

volgende commissie melding zal 

doen over de voortgang van het 

overleg dat hij met de scholen gaat 

voeren over de krimp van het aantal 

kinderen in de diverse kernen van de 

gemeente. 

BB 30 mei heeft ph conferentie met 4 schoolbesturen gehad als start van de discussie.  

 

Conclusie is dat er over de gehele linie een krimp plaatsvindt. Voor de zomervakanties is 

er nog een overleg met de schoolbesturen, waarbij bekeken zal worden hoe een en 

ander concreet kan worden aangepakt. 

  

 

 

 


