
 

 

 

 

Toezeggingenlijst commissievergaderingen Samenleving (versie 26-02-2014)   

Datum 

cie. 

Nr Toezegging Door Stand van zaken Geplande 

einddatum 

Datum 

afhandeling 

11-02-14 2 Naar aanleiding van de 

rondvraag zegt de ph. toe dat 

hij navraag doet naar de stand 

van zaken bij Mediance. 

BB  11 maart 2014  

11-02-14 1 Naar aanleiding van de brief 

Gehandicapten Platform 

Schagen van 3-12-2013 zegt de 

portefeuillehouder toe in de 

volgende commissie met een 

voorstel te komen, waarin de 

financiële consequenties van 

een eventuele wijziging van het 

huidige declaratiesysteem per 

kwartaal naar een maandelijks 

systeem nader wordt 

onderbouwd.    

BB Wordt commissie van 8 april 2014. 8 april 2014  

03.12.13 

 

17 De ph.zegt toe dat hij nog 

terugkomt op het verzoek om in 

de nieuwe gemeente Schagen 

opnieuw een brief te versturen 

over de veranderingen in het 

vervoersbudget. 

BB Ph. heeft in de commissie van 3 december aangegeven dat de 

desbetreffende cliënten in de voormalige  gemeenten Zijpe en Harenkarspel 

ook een brief over de veranderingen in het vervoersbudget hebben 

ontvangen. Hij zal een en ander nog bekijken. 

 

Naar aanleiding van de discussie in de commissie van 11 februari 2014 is dit 

punt afgedaan. 

11 februari 

2014 

11 februari 

2014 

 

Voorstel: 

afvoeren 

12.11.13 15 De ph. zegt toe dat hij met een 

voorstel komt met betrekking tot 

de inzet van de extra verkregen 

BB Zie bijgevoegde memo/mail van 24 februari 2014 1e kwartaal 

2014 

11 maart 

2014 

Voorstel: 



 

 

middelen voor armoedebeleid. afvoeren 

10.09.13 11 De ph. zegt toe contact op te 

nemen met de 

kerkgenootschappen, om deze 

te betrekken bij het proces van 

het Sociaal Domein. 

BB Wordt meegenomen bij het inspraakproces over de beleidsnota sociaal 

domein. 

 

Er is inmiddels een concrete afspraak gemaakt voor overleg en wel op 3 

februari 2014 

Nieuwe 

datum: 

Januari 2014. 

 

3 februari 2014 

 

 

3 februari 

2014. 

 

Voorstel: 

afvoeren 

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 Het college acht het van belang, dat het omvormingsproces van de drie 

peuterspeelzaal stichtingen zorgvuldig en in goed overleg gebeurt. 

Momenteel vindt overleg over en onderzoek naar de kosten plaats. Dit leidt er 

toe, dat er meer tijd nodig is om het voorstel gereed te hebben. 

Juni 2014  

 


