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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie 
Volglijst per 6 januari 2011 bijgewerkt tot en met 25 januari 2011 
 
 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuille- 
houder 

Voorstel 
datum 

afdoening 

Opmerkingen  
griffie 

Opmerkingen  
college 

09/06 13-01-2009 Eventuele consequenties om 
beschikbaar gekomen bedrag 
uit het BTW compensatiefonds 
in te zetten als extra 
afschrijving wordt onderzocht. 

Roem Februari 2011   

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 In de ARC van 6 januari 
2011 heeft de 
portefeuillehouder gemeld 
contact op te nemen met 
het Broederschapshuis. 

 

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 Presentatie- 
avond op 3 
februari 2011 

  

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

Hafkamp 2e helft 2011   
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Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuille- 
houder 

Voorstel 
datum 

afdoening 

Opmerkingen  
griffie 

Opmerkingen  
college 

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

Hietbrink   De publicaties hebben 10 
reacties opgeleverd. Drie 
aanbieders van autodaten 
worden benaderd. Voorstel 
om deze toezegging af te 
voeren. 

10/38 09-09-2010 Er komt maandelijks een 
update inzake bouw museum 
Nieuw Kranenburg. 

Hafkamp Maandelijks   

10/52 21-10-2010 Bekeken wordt of er 
aangesloten kan worden bij 
het woonbehoefte-onderzoek 
Alkmaar/Heerhugowaard. 

Hietbrink   In de ARC van 6 januari 
2011 heeft de wethouder 
gemeld dat het onderzoek 
regionaal is opgepakt en 
besproken met de 
commissieleden dat 
daarmee de toezegging kan 
worden afgevoerd. 

10/53 21-10-2010 Startnotitie subsidiebeleid.  Luttik-Swart 1e kwartaal 
2011 

  

10/57 18-11-2010 Nagaan of er overleg is 
geweest met dorpsraad 
Bergen aan Zee en de 
uitkomst melden. 

Roem Januari 2011  Brief aan de dorpsraad 
aangeleverd in week 4. 
Voorstel om de toezegging 
af te voeren. 

11/01 06-01-2011 Er komt week 5 een memo 
over de stand van zaken van 
het Centrum voor jeugd en 
gezin. 
 
In het 2e kwartaal van 2011 
volgt er een evaluatie Centrum 
voor jeugd en gezin.  
 

Luttik-Swart Week 5 
 
 
 
 
2e kwartaal 
2011 

 Memo van het college aan 
de raad aangeleverd in 
week 4. Voorstel deze 
toezegging af te voeren.  
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Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuille- 
houder 

Voorstel 
datum 

afdoening 

Opmerkingen  
griffie 

Opmerkingen  
college 

11/02 06-01-2011 Er wordt met Taqa 
onderhandeld over de door de 
commissieleden ingebrachte 
bemerkingen en om een 
opschortende voorwaarde en 
het oprekken van de 
schadeperiode in de 
convenanten te laten 
opnemen.  

Hietbrink Maart 2011   

11/03 06-01-2011 Alle vragen (via het 
geluidsverslag en ingediende 
schriftelijke vragen) over het 
Oude Hof worden schriftelijk in 
een memo beantwoordt. 
 

Roem Maart 2011    

 
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. 


