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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie 

Volglijst per 18 juni 2020 bijgewerkt t/m 25 augustus 2020 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

16/17 06-10-2016 Portefeuillehouder zegt toe dat hij de 
suggestie van de VVD zal meenemen of 
budget aan bewoners gegeven kan worden 
om binnen de afgesproken kaders groen te 
besteden. 

Bekkering 
 

Raad 2de  
halfjaar 2020 

In de startnotitie voor het 
nieuwe groenbeleid die door 
de raad is vastgesteld, is als 
een van de uit te werken 
thema’s opgenomen: 
‘bewonersparticipatie in het 
groen’. De uitwerking van de 
toezegging zal hierbinnen 
een plek krijgen. Stand van 
zaken groenbeleidsplan is 
dat naar verwachting het 
beleidsplan in het tweede 
halfjaar van 2020 aan de 
raad kan worden voorgelegd. 

17/17 23-03-2017 Er wordt onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheid van het instellen van een eigen 
revolverend fonds of extra stortingen te 
doen in het regionale fonds voor lokale 
projecten. Het college komt hiermee terug 
bij de raad.  

Bekkering 
 

Tweede 
kwartaal 2020 
 

In de nieuwsbrief van 24 juni 
2020 is de raad hierover 
geïnformeerd. 
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren.  

19/10 10-10-2019 De gemeenteraad informeren over stand 
van zaken milieustraat 

Bekkering  Vindt plaats op 17 
september. 
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 
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01/20 07-05-2020 Uit ARC van 7 mei 2020 worden de 
volgende vragen nog schriftelijk 
beantwoord: 
 
-status parkeerterrein Buitenduin: daar 
liggen wat uitdagingen en vóór de zomer 
komt hierover meer duidelijkheid; 
 
 
-status van bouwprojecten: hierover wordt 
geïnformeerd in de e.v. commissie 
Bestemmingsplannen; 
 
 
 
 
-schriftelijke vragen fractie Groen Links over 
vergunning hotel Nassau Bergen aan Zee 
worden schriftelijk beantwoord; 
 
-fractie VVD Wij hebben ook nog een vraag 
tav Bergen aan Zee/ Hotel Nassau 
Vraag: 
De uitspraken van 21 maart 2018 
(ECLI:NL:RVS:2018:963) en 4 februari 2020 
(ECLI:NL:RVS:2020:338) van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(hierna: Afdeling) bevatten belangrijke 
overwegingen over de toepassing van de 
kruimelgevallenregeling.  
In deze uitspraken zet de Afdeling uiteen 
dat de gecombineerde toepassing van 
onderdeel 1 en onderdeel 9 van artikel 4 
van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht 

 
 
 
 
Bekkering 
 
 
 
 
Valkering 
 
 
 
 
 
 
Valkering 
 
 
 
Valkering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Indien er ontwikkelingen zijn 
wordt de raad voor het 
zomerreces geïnformeerd.  
 
 
Wethouder Valkering doet 
tijdens een volgende 
commissie verslag van de 
stand van zaken. Dit vindt 
plaats aan de hand van de 
bouwbegroting. 
 
Door de aanhoudende druk 
op de capaciteit vanwege de 
coronacrisis zijn enkele 
weken extra tijd nodig om 
deze vragen te 
beantwoorden. 
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(hierna: Bor) een beperking kent indien 
sprake is van nieuwbouw. 
Hoe kunnen we deze uitspraak van de RvS 
interpreteren ten aanzien van het toepassen 
van de kruimelgevallenregeling mbt Hotel 
Nassau? 

 
 
 
 
 
 
 

02/20 02-06-2020 Uit de ARC vergadering van 2 juni worden 
de volgende vragen nog schriftelijk 
beantwoord (betreft gemeenschappelijke 
regelingen) 

   

 1. - GR Gezondheidsdienst Hollands Noorden 
(GGD HN): in de werkgroep Sociaal Domein 
kijken naar de + taken. 

Tromp 
 

 -is op 24 juni in de werkgroep 
sociaal domein besproken. 
Na het zomerreces wordt een 
bijeenkomst ingepland. 
Omdat dit onderwerp is 
geagendeerd voor de 
werkgroep, is het verzoek 
deze toezegging van de lijst 
af te voeren zodat er geen 
dubbelingen ontstaan. 

 2. -Werkorganisatie BUCH: er wordt een 
actueel overzicht van besparingen 
aangeleverd omdat de besparingen, 
genoemd in voorstel, onvoldoende duidelijk 
zijn. 

Valkering 
 

 -Is bij de nieuwsbrief van 24 
juni 2020 gevoegd. Het 
verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 
 

 3. -Cocensus: de vraag of ze bij Cocensus 
achter lopen met hun OZB-administratie 
(bezwaarschriften) schriftelijk 
beantwoorden. 
 

Van den Beld 
 

 -Deze vraag is in de 
nieuwsbrief van 4 juni 2020 
beantwoord. Het verzoek is 
om deze toezegging af te 
voeren.  

 4. -Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
(RHCA): vraag over 0,4 overheadkosten – 
wie bepaalt die 0,4 en wie betaalt dat –  
 

Bekkering 
 

 -Deze vraag is in de 
nieuwsbrief van 24 juni 2020 
beantwoord. Het verzoek is 
om deze toezegging af te 
voeren. 
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 5.  WNK Personeelsdiensten:  
-waarom toename met 10 fte (toename 
directie )?; 
-wat betekenen de gevolgen van de 
coronacrisis voor deze gemeenschappelijke 
regeling. 

Tromp 
 

 - Deze vraag is in de 
nieuwsbrief van 24 juni 2020 
beantwoord. Het verzoek is 
om deze toezegging af te 
voeren. 
 

 6. -Omgevingsdienst NHN (OD 
NHN):handhaving van het 
duurzaamheidsaspect schriftelijk 
beantwoorden. 

Valkering.  -de vraag is uitgezet bij de 
OD. 
 
 
 

03/20 
 
 

04-06-2020 Uit rondvraag ARC: 
1.De vraag waarom de Voorweg nu is 
afgesloten tot 28 juni in plaats van de 
eerder aangekondigde datum van 28 mei. 
 
 
2.De beantwoording van de vraag inzake 7 
grote lichtbakken Jumbo te Schoorl, 
waarover eerder vragen zijn gesteld, is in 
behandeling. Deze vraag wordt nog 
beantwoord maar vergt meer ambtelijke 
voorbereiding. 
 
3.De vraag of Bergen nog steeds Fartrade 
gemeente is en of er nu ook weer een 
voortgangsrapportage hiervoor is gemaakt 
wordt verder opgepakt. 
 

 
Bekkering 
 
 
 
 
Bekkering 
 
 
 
 
 
 
Bekkering 

 1.Deze vraag is in de 
nieuwsbrief van 24 juni 2020 
beantwoord. Het verzoek is 
om deze toezegging af te 
voeren. 
 
2. De vragen zijn schriftelijk 
aan de heer bruin 
beantwoord. Het verzoek is 
om deze toezegging af te 
voeren. 
 
3. Deze vraag wordt 
beantwoord in de nieuwsbrief 
die op 9 september naar de 
raad gaat.  

04/20 04-06-2020 1. Voorstel coronamaatregelen fase 3 
-De raads- en burgercommissieleden 
krijgen vóór het zomerreces inzicht in de 
besteding van het budget herstelfonds; 
 

Bekkering 
 
 
 

 1.Is opgenomen in de 
nieuwsbrief van het college 
van 24 juni 2020. Het 
verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 
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04/20 04-06-2020 2. Wat is gebeurd met de eenmalige 
subsidie van € 100.000,-- die door college is 
verstrekt aan museum Kranenburgh; 

Tromp 
 

 2.Deze vraag is in de 
nieuwsbrief van 24 juni 2020 
beantwoord. Het verzoek is 
om deze toezegging af te 
voeren. 
 

04/20 04-06-2020 3. Wat is er van de provincie te verwachten 
aan subsidie voor sport en cultuur (de 
provincie heeft voor sport en cultuur 
kennelijk 2 fondsen); 
 
4.in de geplande digitale bijeenkomst van 
de werkgroep Sociaal Domein Bergen op 24 
juni 2020 inzicht geven in wat de 
coronacrisis voor het sociaal domein 
betekent, o.a. ook in financiële zin; 
 
5.er komt een schriftelijke toelichting op wat 
er van het Rijk en de VNG is te verwachten 
aan middelen in verband met deze 
coronacrisis. In september van dit jaar is 
deze duidelijk pas te verwachten. 
 

Tromp 
 
 
 
 
Tromp 
 
 
 
 
 
Van den Beld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eind september  
2020 

3.We zijn met de provincie in 
gesprek. De raad wordt 
hierover geïnformeerd zodra 
er meer duidelijk is.  
 
4.De bijeenkomst heeft 
inmiddels plaatsgevonden. 
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 
 
 
 

05/20 04-06-2020 Voorstel Lagune Camperduin 
De suggestie om ondernemers te laten 
participeren in dit project  (kan dat ?) om 
daarmee ook kosten te besparen wordt vóór 
de behandeling van de begroting in oktober 
2020 onderzocht. 
 

Bekkering Eind september 
2020 

 

06/20 09-06-2020 Ambitiedocument programma Klimaat 
Bergen. 
-klimaatadaptie (ook inzicht in kosten en 
pakket) toevoegen; 
-1200 rijtjes woningen Bergen en  
zonnepanelen toevoegen. 

Bekkering  Is meegenomen in het 
Ambitiedocument Klimaat. 
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 
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07/20 18-06-2020 Jaarrekening 2019 
Wethouder Tromp zegt toe de raads- en 
burgercommissieleden –ze zijn bijgepraat in 
maart 2020-  nader te informeren over stand 
van zaken Kranenburgh; Kranenburgh dient 
een crisisbegroting in te dienen; 
 

Tromp  In de raad van september 
staat dit onderwerp op de 
agenda. Het verzoek is om 
deze toezegging af te voeren.  

08/20 18-06-2020 Jaarrekening 2019 
Wethouder Valkering zegt toe over Ecodorp 
nader schriftelijk te informeren 

Valkering Derde kwartaal 
2020 

 

09/20 18-06-2020 Grondexploitatie Mooi Bergen 2.0. 
Wethouder Valkering doet de volgende 
toezeggingen. 
1. We gaan proberen de juridische kosten 
zo veel mogelijk inzichtelijk te maken 
(aangegeven dat dit niet voor de 
raadsbehandeling 30 juni a.s. lukt). 
2. We gaan onderzoeken of de opname van 
een standaard verrekenbeding in anterieure 
overeenkomsten mogelijk is.  
3. Om later discussie met de accountant te 
voorkomen komt er een separaat voorstel 
om die kosten die nu worden geboekt op de 
GREX voor een alternatief plan op de 
harmonielocatie in een aparte 
begrotingswijziging gegoten kunnen worden 
(die volgt dit najaar). 

Valkering Vierde kwartaal 
2020 

 

      
 

 

Toelichting bij opzet lijst bestuurlijke toezeggingen: 
 

- Toezeggingen worden op de lijst opgenomen nadat de voorzitter heeft geconstateerd dat er om een toezegging gevraagd is en het 
collegelid er positief op heeft gereageerd. 

- Na afdoening blijven de toezeggingen niet meer op de lijst staan. In de kolom ‘opmerkingen’ kan worden opgemerkt dat de toezegging 
is afgedaan met een verwijzing naar het betreffende stuk. 

- De griffie onderzoekt niet actief of toezeggingen zijn afgedaan. De griffie geeft alleen aan dat de toezegging is afgedaan als daar voor 
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een ‘bewijsstuk’  
- (memo, raadsvoorstel, etc.) beschikbaar is of wanneer de commissie een mondeling antwoord van de wethouder heeft geaccepteerd 

of in het beleid wordt meegenomen. 
- De griffie rappelleert niet op toezeggingen. De commissie is verantwoordelijk voor het aanspreken van de wethouder op het afdoen van de 

toezeggingen. 


