Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad
Volglijst per 22 oktober bijgewerkt tot 25 november 2020
Nummer

Datum
toezegging

Toezegging of actie

Portefeuillehouder

Voorstel datum
afdoening

2019/18

07-11-2019 Toezegging om de bouwbegroting met de raad
door te nemen op actief en faciliterend
grondbeleid.

Valkering

Eerste halfjaar
2021

2019/19

07-11-2019 Als de pilot mbt tijdelijk permanent bewonen
recreatiewoningen een succes zal dit in 2021
uitgerold worden over alle dorpen in de
gemeente Bergen.

Valkering

Eerste halfjaar
2021

2020/02

30-06-2020/ De burgemeester zegt toe dat er t.a.v. vuurwerk Rehwinkel
24-09-2020 geen ander beleid bij de jaarwisseling 2020 –
2021 te verwachten is. Wel wordt de
mogelijkheid van meer vuurwerkvrije
plekken/zones voor deze jaarwisseling
onderzocht.

Vierde kwartaal
2020

2020/03

02-07-2020 Wethouder Valkering zegt toe dat als de nota
kostenverhaal in de praktijk knellend mocht
blijken te werken het college hiermee terug
naar de raad komt.
22-10-2020 Lijst ingekomen stukken
Brief C. 3 Gemeentebelangen Voetbalclubs
Bergen.
Wethouder Valkering zegt op een vraag van
mw. Van Kranenburg toe dat de cijfers (aantal
leden voetbalclubs) nogmaals worden
verstuurd.

Zodra dit zich
voordoet.

2020/05

1

Valkering

Valkering

Opmerkingen

In verband met de volle
raadsagenda wordt deze
avond uitgesteld tot volgend
jaar.
Wordt begin 2021 opgepakt.

Deze toezegging is ingehaald
door het nationaal
vuurwerkverbod bij de
jaarwisseling 2020-2021. Het
verzoek is om deze
toezegging van de lijst af te
voeren.

De brief met de
beantwoording is op 24
november 2020 aangeleverd
bij de griffie. Het verzoek is
om deze toezegging af te
voeren.

2020/06

22-10-2020 Voorstel structuurvisie Bergen-Oost
(naamgeving).
Wethouder Valkering zegt toe naar de naam
Bergen-Oost te zullen kijken. Hij wil nader
overleg voeren met een paar mensen over de
naam Oudburgerpolder (en dan de vraag of dit
met een t en/of een h moet worden
geschreven).

Valkering

Wanneer dit heeft
plaatsgevonden
wordt dit
gerapporteerd.

Toelichting bij opzet volglijst 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.
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