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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie 
Volglijst per 25 augustus 2020 bijgewerkt t/m 30 september 2020 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

16/17 06-10-2019 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 1ste 
kwartaal 2021 

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. Tijdens de 
informatieavond van 3 
september 2020 is de stand 
van zaken groenbeleidsplan 
gegeven. Het beleidsplan kan 
naar verwachting in het 
eerste kwartaal van 2021 aan 
de raad worden voorgelegd. 

 

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; 
 
 

 
 
 
 
Bekkering 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
De raad is in de nieuwsbrief 
van 23 september 
geïnformeerd over dit 
onderwerp. Het verzoek is 
om deze toezegging af te 
voeren.   
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10-09-2020 
 

-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 
(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? 

Valkering 
 
 
 
 
 
 
Valkering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wethouder Valkering doet 
tijdens een volgende 
commissie verslag van de 
stand van zaken. Dit vindt 
plaats aan de hand van de 
bouwbegroting. 
 
Het college heeft de 
beantwoording op 29 
september vastgesteld. De 
beantwoording wordt zo 
spoedig mogelijk naar de 
raad gestuurd. Het verzoek is 
om deze toezegging af te 
voeren.  
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02/20 02-06-2020 Uit de ARC vergadering van 2 juni worden 
de volgende vragen nog schriftelijk 
beantwoord (betreft gemeenschappelijke 
regelingen) 

   

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

Valkering.  In de nieuwsbrief van 23 
september is de raad over dit 
onderwerp geïnformeerd.  
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren.  
 
 
 

03/20 
 
 

04-06-2020 Uit rondvraag ARC: 
 
3.De vraag of Bergen nog steeds Fairtrade 
gemeente is en of er nu ook weer een 
voortgangsrapportage hiervoor is gemaakt 
wordt verder opgepakt. 
 

 
 
Bekkering 

  
 
3. Deze vraag wordt 
beantwoord in de nieuwsbrief 
Klimaat die op 23 september 
als onderdeel van de 
nieuwsbrief van het college 
aan de raad, naar de raad is 
gegaan.  
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 
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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); 
 
 
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 
 
 
 
 
 
Van den Beld 
 

 
 
 
 
 
 
Eind september  
2020 

3.Deze is beantwoord in de 
nieuwsbrief die op 23 
september aan de raad is 
gezonden. Het verzoek is om 
deze toezegging af te voeren 
 
In de septembercirculaire is 
een bedrag opgenomen. 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 

Met de ondernemers zijn 
afspraken gemaakt over hun 
bijdrage. 
Of deze bijdrage op een 
andere manier of door 
andere meegefinancierd kan 
worden, wordt de komende 
tijd besproken en onderzocht. 
Het resultaat hiervan wordt 
de raad gemeld via de P&C 
cyclus. 
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 

Er zijn ook schriftelijke 
vragen over Ecodorp 
ingediend. De beantwoording 
heeft u op 14 september 
2020 ontvangen. Daarmee is 
ook deze toezegging 
afgedaan. Daarnaast heeft 
het presidium besloten dit 
onderwerp te agenderen voor 
de commissie 
bestemmingsplannen van 6 
oktober 2020.  Het verzoek is 
de toezegging af te voeren. 
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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 

 

10/20 08-09-2020 Omgevingsvisie gemeente Bergen. 
Wethouder Valkering zegt toe dat er over dit 
onderwerp nadere informatie wordt 
geplaatst met daarbij o.a. het in november 
2019 door de raad vastgestelde plan van 
aanpak alsmede een zgn. spoorboekje (ook 
aangeven op site in welke fase van het 
proces we nu zitten zodat dit ook voor 
inwoners duidelijk is). 
 
 

Valkering   

11/20 
 

08-09-2020 Ambitiedocument programma klimaat 2021-
2025. 
Wethouder Bekkering zegt toe dat na het 
raadsbesluit de raadswerkgroep Klimaat 
wordt betrokken hoe het + pakket –er wordt 
nu uitgegaan van het basispakket- kan 
worden vormgegeven. Verder liggen er 
raakvlakken met het groenbeleidsplan en 

Bekkering 
 

Volgende 
bijeenkomst 
raadswerkgroep 

Er wordt door de griffie een 
datumvoorstel voor de 
werkgroep gedaan. Daar kan 
dit aan de orde komen. Het 
verzoek is om deze 
toezegging af te voeren.  
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naar deze raakvlakken bij beide plannen 
wordt nadrukkelijk gekeken. 
 

12/20 10-09-2020 Uit Rondvraag ARC vergadering: 
Wethouder Valkering zegt toe de raad te 
informeren en op de hoogte te houden over 
plaatsing geldautomaat in Schoorl. 

Valkering Zodra er 
ontwikkelingen 
zijn. 

 

13/20 10-09-2020 
 

Voorstel steunpakket Stichting 
Kranenburgh. 
Wethouder Tromp zegt toe dat hij opnieuw 
aandacht geeft aan en communiceert over 
de mogelijkheden die het 
coronacultuurfonds biedt voor alle kunst- en 
cultuurinstellingen in de gemeente Bergen. 

Tromp  Er heeft een extra belronde 
plaatsgevonden en via de 
communicatiekanalen is hier 
aandacht voor gevraagd. Het 
verzoek is om deze 
toezegging af te voeren.  

 
 

     

 

 
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 

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. 


