
Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene raadscommissie 
Volglijst per 9 september 2009 
 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel 
datum 

afdoening 

Opmerkingen 

08/01 06-12-2007 
MZ 7 

De commissie wordt geïnformeerd over  
definitieve samenstelling WMO raad 
waarbij rekening wordt gehouden met 
suggesties insprekers. 

Plomp Raad  
2008-12-02 

Betreft Verordening Wmo raad. 

08/02 10-01-2008 
MZ 9 

De commissie wordt Plan van Aanpak 
gepresenteerd over 
Welzijnsaccommodatiebeleid 
Egmond en Schoorl-Groet. 

Plomp Indicatie : 
Commissie 
april/mei 
2009 

College wil met voldragen stuk 
komen. Ontwikkelingen worden 
gemeld. 

08/03 07-02-08 
MZ 18 

Er wordt nadere informatie verstrekt 
over de planning en de aanpak van het 
(armoede) participatiebeleid kinderen.   

Plomp Commissie 
2008-12-02 

 

08/04 15-05-2008 
RB 08/09 

College vraagt na waarom de 
gemeente Bergen ontbreekt op de lijst 
zieke kastanjebomen die provincie 
heeft opgesteld. 

Stam Voor 
volgende 
commissie 

 

08/05 05-06-2008  
RB 08/14 

Op verzoek van GroenLinks en 
Gemeentebelangen zal college 
uitzoeken hoe het gesteld is met de 
verkeersveiligheid van de weg in 
Camperduin. Is de weg gevaarlijk niet 
te gevaarlijk door de versmalling? 

Plomp Commissie 
2009-01-13 

Formeel voldoet de weg aan alle 
voorschriften. 
 
Naar aanleiding van komt er een 
overzicht van calamiteiten in 
2008 

08/06 15-01-2008 
BP08/01 

De commissie in een memo 
informeren over wat  burenrecht 
inhoudt. 

Plomp Commissie 
2008-10-14 

 

08/07 11-2007  
BZ 7 

Over de ervaring met inning en 
afhandeling van bezwaarschriften op 
het terrein van de wet WOZ wordt 
commissie geïnformeerd. 

Stam Commissie 
2008-12-02 

 



 
08/08 01-2008  

BZ13 
Onderzocht wordt of de uitkomsten 
van het 
Burgertevredenheidsonderzoek 2008 
onderdeel kunnen uitmaken van de 
kwartaalrapportages 2008. 

Trap Eerste 
rapportage 
2009 

College neemt suggestie over. 

08/09 09-09-2008 De burgemeester onderzoekt of een 
“ACTAL toetsing”  nog mogelijk is, bij 
evenementenbeleid. 

Hafkamp Commissie 
2008-10-14 

 

08/10 09-09-2008 Wethouder Stam verschaft 
duidelijkheid over de exacte 
oppervlakte van het MOB-complex. 

Stam Commissie 
2008-11-11 

 

 
 
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’ beschikbaar is (bijv. memo, raadsvoorstel etc.) of wanneer de commissie een mondeling antwoord van de wethouder heeft 
geaccepteerd. 

- De griffie rappelleert niet op toezeggingen. De commissie is verantwoordelijk voor het aanspreken van de wethouder op het afdoen van de 
toezeggingen. 

- De griffie verwerkt de toezeggingen z.s.m. na een commissievergadering in de toezeggingenlijst. Deze wordt dan uitgezet in de organisatie. 
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