
Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie 
Volglijst per 11 november 2008 
 
 
 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel 
datum 

afdoening 

Opmerkingen 

08/01 06-12-2007 
MZ 7 

Commissie wordt geïnformeerd over  
definitieve samenstelling WMO raad 
waarbij rekening wordt gehouden met 
de suggesties van de insprekers. 

Plomp Commissie  
2008-12-02 

Betreft Verordening Wmo raad. 

08/02 10-01-2008 
MZ 9 

Commissie wordt Plan van Aanpak 
gepresenteerd Welzijnsaccommodatie 
beleid Egmond en Schoorl-Groet. 

Plomp Commissie  
2de kwartaal 
2009 

College wil met voldragen stuk 
komen. Ontwikkelingen worden 
gemeld. 

08/03 07-02-08 
MZ 18 

Commissie ontvangt nadere informatie 
over planning en aanpak (armoede) 
participatiebeleid kinderen.   

Plomp Commissie 
2008-12-02 

 

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

College onderzoekt verkeersveiligheid 
weg(versmalling) in Camperduin. 

Plomp Commissie 
2009-01-13 

Formeel voldoet de weg aan alle 
voorschriften. Overzicht 
calamiteiten in 2009 volgt. 

08/08 01-2008 
BZ13 

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

Trap Eerste 
rapportage 
2009 

College neemt suggesties over, 
in Perspectiefnota 2009. 

08/10 09-09-2008 Informatie over exacte oppervlakte van 
het MOB-complex volgt. 

Stam Commissie 
2008-11-11 

 

08/11 14-10-2008 Uitleg over de juridische haalbaarheid 
van de toepassing van de WVG bij 
functiewijzigingen die afwijken van een 
eerder genoemde wijziging. 

Stam  Raad 
2008-10-28 

08/13 14-10-2008 Stand van zaken ontsluiting Bregtdorp. Plomp Commissie 
1e kwartaal 
2009 

 



08/14 14-10-2008 Voorafgaand aan behandeling 
Perspectiefnota 2009 uitsluitsel over 
’t Oude Raethuys. 
 

Plomp Commissie 
09-06-2009 

 

08/15 14-10-2008 Commissie ontvangt informatie over 
resultaten onderzoeksprogramma’s 
Hoogheemraadschap en provincie 
maatregelen Kaderrichtlijn water. 

Plomp Commissie 
02-12-2008 

 

08/16 15-10-2008 In vertrouwelijke bespreking wordt 
inzicht gegeven in lopende grondzaken 
ter voorbereiding op actualisering 
grondbeleid. 

Stam Presentatiea
vond 05-03-
2009 
 

 

08/17 15-10-2008 Er wordt door het college een 
discussie voorbereid over de ISV. 

Stam Commissie 
1e kwartaal 
2009 

 

08/18 11-11-2008 De becijferingen van het 
renteresultaat worden beschikbaar 
gesteld aan raads- en 
commissieleden.  

Stam Januari 
2009 

 

08/19 11-11-2008 Bijlage 5: Overzicht Reserves en 
Voorzieningen in de 
productenraming bij de 
Meerjarenbegroting en de aan de 
VVD verstrekte actuele cijfers over 
de ontwikkeling van de inkomsten 
parkeren en toeristenbelasting 
worden beschikbaar gesteld aan de 
raads- en commissieleden.  

Stam Direct na 
afloop ARC 
11-11-08 

Is gebeurd 

08/20 11-11-2008 Najaarsnota: er komt tijdig een 
nadere toelichting of onderbouwing 
voor de posten onder 6 t/m 9 van 
het besluit 
 

Stam 18-11-2008  Memo doorgestuurd 

08/21 11-11-2008 Handhaving Slotgracht wordt 
commissie nader over 

Hafkamp Commissie 
02-12-2008 

 



geïnformeerd. 
08/22 11-11-2008 Onderhoudssituatie van waterlopen 

en sloten in eigendom gemeente 
wordt commissie nader over 
geïnformeerd. 

Hafkamp Commissie 
02-12-2008 

 

08/23 11-11-2008 Onderzocht wordt of er een 
klachtenportocol is en zo nee dan 
wordt er een gemaakt en vier keer 
per jaar op de gemeentelijke pagina 
gepubliceerd.  

Hafkamp Commissie 
13-01-2009 

 

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 (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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