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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie 
Volglijst per 17 maart 2011 bijgewerkt tot en met 5 april 2011 
 
 
Nummer Datum 

toezegging 
Toezegging of actie Portefeuille- 

houder 
Voorstel 
datum 

afdoening 

Opmerkingen  
griffie 

Opmerkingen  
college 

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 Zie ook motie GBB  

10/53 21-10-2010 Startnotitie subsidiebeleid.  
 

Luttik-Swart April 2011   

11/01 06-01-2011 In het 2e kwartaal van 2011 
volgt er een evaluatie Centrum 
voor Jeugd en Gezin.  

Luttik-Swart 2e kwartaal 
2011 

  

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 April 2011   

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

Roem Maart 2011  Memo van het college 
aan de raad 
aangeleverd in week 12. 
Voorstel om de 
toezegging af te voeren. 
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Nummer Datum 

toezegging 
Toezegging of actie Portefeuille- 

houder 
Voorstel 
datum 

afdoening 

Opmerkingen  
griffie 

Opmerkingen  
college 

11/07 03-03-2011 Er komt uitleg over 
weerstandsvermogen, relatie 
tot algemene reserve en 
berekening ondergrens. 

Roem 26 mei 2011 
Perspectief 
Nota 

 Memo van het college 
aan de raad 
aangeleverd in week 11. 
Voorstel om de 
toezegging af te voeren. 

11/08 03-03-2011 Procesvoorstel kaderstelling 
nieuw beleid direct na het 
zomerreces bespreken. 

Roem 23 augustus 
2011 

  

11/09 03-03-2011 Balansverkorting wordt 
gespecificeerd per investering 
met maatschappelijk nut. 

Roem 26 mei 2011 
PN 

 Memo van het college 
aan de raad 
aangeleverd in week 11. 
Voorstel om de 
toezegging af te voeren. 

11/09 03-03-2011 Gewijzigd raadsbesluit 
(volgorde onderwerpen) 
vaststellen 
ombuigingsmaatregelen. 

Roem 10 maart 2011  Gewijzigd raadsbesluit 
is aangeleverd vóór de 
raadsvergadering van 
22 maart. Voorstel om  
de toezegging af te 
voeren. 

11/10 03-03-2011 Wat het in Bergen te 
gebruiken inflatiecijfer is, wordt 
eenduidig gedefinieerd. 

Roem 26 mei 2011 
PN 

  

11/11 17-03-2011 Er komt een memo over hoe 
de afschrijvingstermijn van 60 
jaar (nota activabeleid) zich 
verhoudt tot de actuele situatie 
van het rioleringsstelsel in de 
gemeente Bergen. 

Roem z.s.m.   
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Nummer Datum 

toezegging 
Toezegging of actie Portefeuille- 

houder 
Voorstel 
datum 

afdoening 

Opmerkingen  
griffie 

Opmerkingen  
college 

11/12 17-03-2011 Incidentele woningbouw in het 
buitengebied: 
1. Zienswijze op provinciale 
structuurvisie toekomen aan 
commissie. 
2. Binnenkort volgt, naar 
aanleiding van de discussie in 
de commissie 
bestemmingsplannen, over de 
achterstand bij ruimtelijke 
ordening in het algemeen een 
aantal stukken waaronder een 
financieel document. 
3. Voor de zomer komt er een 
voortgangsrapportage over de 
dossiers die er nu liggen.   

Hietbrink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
z.s.m. 
 
 
z.s.m. 
 
 
 
 
 
 
 
Vóór zomer 
2011 

  
 
 
 
 
2. Raadsvoorstel is 
aangeleverd voor 
behandeling in cie BP 
op 19 april 2011. 
Voorstel om deze 
toezegging af te voeren. 
 
 
 
 

 
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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