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Geachte leden van de commissie Mens en Maatschappij,
Via deze brief informeren wij u over de voortgang in de actiepunten- en toezeggingenlijst van uw commissie.
Nr.

Actiepunten commissie Mens en Maatschappij

d.d.

Streefdatum

Behandeling/Gerealiseerd

1.

Toezegging bij bespreking RVB11-0069. Actualisatie MIP
Onderwijshuisvesting;
-de raad in kennis te stellen van de uitkomsten uit het overleg
met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht over krimp.

13 december
2011

1° kwartaal
2013

2.

RVB12-0101 Verlenging verordening Alleenrecht Stichting
Samenwerken:
-evaluatie/resultaten SSW

Het gesprek met de wethouders
uit de regio, heeft ertoe geleid
dat er inmiddels een brede
werkgroep is ingesteld die
samen met het onderwijsveld en
gemeente het krimpprobleem
gaat aanpakken. Over de
uitkomsten hiervan wordt u
periodiek geïnformeerd.

11 december
2012

-jaarverslag SSW

3.

RVB12-0120 Herhuisvesting Olympia:
-schriftelijke toelichting bij punt 3 van het voorstel

22 januari 2013

4.

RVB12-0122 Rapport Rekenkamer Onderwijshuisvesting:
College komt terug o p :
-gevolgen van krimp voor het onderwijs (zie ook actiepunt 1),
- de spreiding van de scholen,
-consequenties van doordecentralisatie op het vastgoed en
- de samenwerking tussen scholen en bijv.
kinderopvanginstellingen.
N.a.v. behandeling brief Lijst Linssen inzake Kidor zegt het
college toe o m :
-zodra er duidelijkheid bestaat omtrent de mogelijkheden o p
welke wijze budget kan worden ingezet, hier schriftelijk o p
terug te komen.

22 januari 2013

5.

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
E stadskantoor@bergenopzoom nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www bergenopzoom nl

22 januari 2013
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Nr.

Toezeggingen door het college vanuit de raadsvergadering
RVB12-0036 Beleidskader 2013:
-bestrijding bijstandsfraude: het college zal zich oriënteren op
de werkwijze Hengelo.

d.d.
21 juni 2012

Streefdatum

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeesteren wethouders van Bergen op Zoom,

burgemeester

( 7 <^rSpindler
Mvletfr. mr. A.C. Sp

Behandeling/Gerealiseerd
Contacten zijn gelegd.
Interessante aanpak van
controle op vermogen in het
buitenland. Mogelijkheid om
hierbij aan te sluiten, wordt
bezien.

