
 
Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie 
Volglijst per 9 september 2010 bijgewerkt tot en met 28 september 2010 
 
Nummer Datum 

toezegging 
Toezegging of actie Portefeuille- 

houder 
Voorstel 
datum 

afdoening 

Opmerkingen griffie 

09/06 13-01-09 Eventuele con 
sequenties om beschikbaar 
gekomen bedrag uit het BTW 
compensatiefonds in te zetten 
als extra afschrijving wordt 
onderzocht. 

Roem PM   

09/14a 07-04-09 Er volgt informatie over de 
invulling van het 
Watertorenterrein. 

Hietbrink Perspectief-
nota 2010 

 

09/60 13-10-09 Naar aanleiding van de notitie 
Burgers Betrokken wordt in 
2010 inzicht gegeven in de 
besteding van de 
wijkbudgetten. 

Luttik-Swart 3e kwartaal 
2010 

Memo van het college aan 
de raad week 39. Voorstel 
om de toezegging af te 
voeren. 

09/63 15-10-09 De raadscommissie wordt een 
besparingplan openbare 
verlichting voorgelegd. 

Roem 2e kwartaal 
2010 

 

10/05 12-01-2010 De commissie wordt 
geïnformeerd over uitvoering 
motie raad juni 2009 tweede 
beheerderswoning 
Broederschapshuis zodra er 
nieuwe ontwikkelingen zijn.  

Hietbrink PM Informatie mondeling 
verstrekt in arc (cie 9/9 wil 
punt nog niet afvoeren) 

10/20 13-04-2010 Er komt een evaluatie van de 
voorgaande ISV2 cyclus. 

Hietbrink Najaar 2010  
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Nummer Datum 

toezegging 
Toezegging of actie Portefeuille- 

houder 
Voorstel 
datum 

afdoening 

Opmerkingen griffie 

10/25 15-06-2010 Eigendomsverhouding worden 
ook duidelijk gemaakt bij het 
accommodatiebeleid. 

Luttik-Swart 3e kwartaal 
2010 

 

10/26 15-06-2010 Indien mogelijk, zal er inzicht 
gegeven worden om welke 
taken en budgetten het voor 
Bergen gaat bij de GGD.  

Luttik-Swart 26-08-2010  

10/27 15-06-2010 De juridische en financiële 
consequenties bij sluiting H3 
inrichting en het zoeken van 
een alternatieve locatie 
worden aangegeven. 

Hafkamp 4e kwartaal 
2010 

 

10/28 15-06-2010 De portefeuillehouder gaat in 
het horecaoverleg bespreken 
of het aanstellen van portiers 
door horeca gefinancierd kan 
worden en of dit in een 
convenant kan worden 
vastgelegd. 

Hafkamp 4e kwartaal 
2010 

Agendapunt B5 in de ARC 
van 9 september 2010. 
Voorstel om de toezegging 
af te voeren. 

10/30 15-06-2010 Er komt een schriftelijk 
antwoord op de volgende 
vragen: Waarom wil de MRA 
wil een strategische visie 
ontwikkelen; 
Welke handhavingsacties 
onderneemt de MRA op het 
strand; Zijn de kosten van 
handhaving te verhalen. 
 

Hietbrink 26-08-2010 Vragen over de MRA zijn 
beantwoord in de raad van 
juni. ARC september 2010: 
toezegging afvoeren. 
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Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuille- 
houder 

Voorstel 
datum 

afdoening 

Opmerkingen griffie 

10/32 09-09-2010 Via een memo wordt inzicht 
gegeven in de financiële 
gevolgen van het niet 
meewerken aan de 
vergunningverlening  
Bergermeer Gasopslag 

Hietbrink 6 oktober 2010 Memo van het college aan 
de raad week 39. Voorstel 
om de toezegging af te 
voeren. 

10/33 09-09-2010 De vragen van de heren 
Meedendorp en Zeiler inzake 
kustbeheer en Natura 2000 
worden schriftelijke 
beantwoord. 

Hietbrink 6 oktober 2010 Memo van het college aan 
de raad week 38. Voorstel 
om de toezegging af te 
voeren. 

10/34 09-09-2010  Bij functies omzetten van 
gronden aan de Herenweg in 
Egmond aan de Hoef zijn 
vragen gesteld over de 
bevoegdheid tot indiening 
plannen, vergunningsplicht uit 
te voeren werkzaamheden en 
wijzigingsbevoegdheid; deze 
worden schriftelijk 
beantwoord. 

Hietbrink 14 september 
2010 

Memo van het college aan 
de raad week 37. Voorstel 
om de toezegging af te 
voeren. 

10/35 09-09-2010 Er wordt nagegaan of 
autodaten voldoende 
draagvlak heeft in Bergen 

Hietbrink 9 september 
2010 

Afspraak met het college.  

10/36 09-09-2010 Er komt een memo met daarin 
de financiële consequenties 
van het aflopen van het 
contract met de regiotaxi. 

Luttik-Swart 4e kwartaal 
2010 
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Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuille- 
houder 

Voorstel 
datum 

afdoening 

Opmerkingen griffie 

10/38 
 

09-09-2010 Voor museum Nieuw 
Kranenburg: 
- komt tot het einde van het 
jaar maandelijks een update; 
- een voorstel over de 
aflossing van de lening.  

Hafkamp 4e kwartaal 
2010 
 
 

 

10/39 09-09-2010 Er komt een voorstel over de 
toegangstijden in de horeca 
waarbij het regiobeleid 
uitgangspunt is. 

Hafkamp 4e kwartaal 
2010 

 

10/40 09-09-2010 Voor de startnotitie 
accommodatiebeleid 
- wordt gekeken naar 
benchmark gegevens van 
vergelijkbare gemeenten;  
- een extra kolom met de 
sociale cohesie opgenomen. 

Luttik-Swart 23 september 
2010 

 

10/41 09-09-2010 In het raadsvoorstel 
werkzaamheden 
Heilooërzeeweg wordt het 
juiste bedrag opgenomen van 
de uitvoering. 

Luttik-Swart 23 september 
2010 

In de raad van 30 
september behandeld. 
Voorstel om de toezegging 
af te voeren. 

10/42 09-09-2010 Er worden 2 raadsvoorstellen 
aangepast:   
1. herziening 
investeringsprogramma civiele 
werken 
2. schadeloosstelling percelen 
N9 

Luttik-Swart  
 
4e kwartaal 
2010 
 
23 september 
2010 

In de raad van 30 
september behandeld. 
Voorstel om de toezegging 
af te voeren. 
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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. 

- 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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