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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie 
Volglijst van 21 april 2011 
 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

11/13 21-04-2011 De gewijzigde prognose van de 
exploitatie door de watersportverenging 
zal worden opgevraagd 

Roem 5 mei (nazending 
Raad) 

 

11/14 21-04-2011 De raad zal geïnformeerd worden over 
de reactie van het HHR op de 
standpunten van de arc, 
-dat het HHR zelf verantwoordelijk is 
voor eventuele herstelverplichtingen van 
de eigen eigendommen, 
- dat alvorens over te gaan tot de 
gekozen constructie voor de exploitatie 
Hargervaart, éérst een pilot over 2011 
gehouden wordt. 

Roem 5 mei (nazending 
Raad) 
 
 

 

11/15 21-04-2011 De bestemming van het pand (was 
kinderopvang) in de Dorpsstraat 
terugkoppelen aan commissie. 

Luttik-Swart z.s.m.  

11/16 21-04-2011 De achtergrond verkeerskundige 
argumenten Kastanjelaan en planning 
werkzaamheden Van Reenenpark 
terugkoppelen aan commissie. 

Roem z.s.m.  

11/17 21-04-2011 Er volgt een voorstel voor de inrichting 
en de locatie depotruimte museum 
Nieuw-Kranenburg 

Luttik-Swart Na opschoning 
van de collectie 
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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. 


