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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie 
Volglijst per 27 oktober 2011 bijgewerkt tot en met 8 november 2011.   
 
 
Nummer Datum 

toezegging 
Toezegging of actie Portefeuille- 

houder 
Voorstel 
datum 

afdoening 

Opmerkingen  
griffie 

Opmerkingen  
college 

10/53 21-10-2010 Startnotitie subsidiebeleid.  
 

Luttik-Swart 4e kwartaal 
2011 

  

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

Roem December 
2011 

  

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 

  

11/20 15-09-2011 Er komt een extra bankje op 
het Eymaplein, exacte locatie 
i.o. de marktmeester en de 
heer Belleman. 

Roem 30-09-2011  Bankjes besteld. Kan 
worden afgevoerd. 

11/21 15-09-2011 Er komt een compleet 
financieel overzicht 
financiering Oude Hof, incl. de 
relatie met de gelden voor het 
Bergen Beneden Bos. De 
precieze vraagstelling wat er 
in dat overzicht moet komen 
wordt besproken met de 
portefeuillehouder en 2 leden 
van de fracties van D66 en 

Roem Zie opmerking 
college 

 Afhankelijk van gesprek 
wethouder en de fracties 
van GB en D66.  
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Gemeentebelangen 
( zij gaan doorvragen totdat ze 
eruit zijn). 

11/22 15-09-2011 Er volgen 2 uitnodigingen: 
- presentatie-avond 
huisvesting politie; 

Hafkamp Streven is nog 
dit jaar (iom 
betrokken 
partijen) 
 

  

11/23 15-09-2011 Beantwoording gestelde 
vragen (plaatsen AED/voetpad 
Catrijp en Groet/afsluiting 
Voorstraat). 
 

Luttik-Swart 
Roem 

Januari 2012.   

11/26 20-09-2011 Inzicht in mogelijkheden 
herstructurering schulden 
(riool)investeringen in 
samenhang met de treasury 
functie (effect op tarief 
rioolheffing). 

Roem December 
2011.  

  

11/27 13-10-2011 Er komt een notitie met per 
doorgeschoven investering  
( Najaarsnota) de reden en de 
gevolgen van het 
doorschuiven voor de 
ambtelijke capaciteit (exacte 
informatiebehoefte wordt 
afgestemd met de drie 
vragenstellers ) 

Roem Di 25 okt 
nazending 
begrotingsraa
d) 

 Memo met 
beantwoording en 
toelichting op 
investeringen 
aangeleverd. Afvoeren. 

11/28 13-10-2011 Overzicht welke kosten   
( Najaarsnota) zijn gemaakt 
voor de onderzoek naar 
explosieven en de resultaten 
ervan.  

Hafkamp z.s.m.  Beantwoord via 
verzamelmemo. 
Afvoeren. 

11/30 13-10-2011 Inzicht in de relatie gemeente 
– Europahal en de daarbij 
behorende  geldstromen ( 
huur – verhuur – investeringen 
– exploitatiebijdragen – e.a.) 

Roem Di 25 okt 
nazending 
begrotingsraa
d) 

 Beantwoord via 
verzamelmemo. 
Afvoeren. 
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11/31 13-10-2011 Overzicht van de stand van 
zaken grondverkopen. 

Roem 1e kwartaal 
2012.  

  

11/32 13-10-2011 Na de uitspraak van de raad 
van State inzake de 
gasopslag, zal aan de raad  
het nemen van mogelijke 
vervolgstappen en de daarbij 
behorende kosten, worden 
voorgelegd. 

Hietbrink    

11/33 25-10-2011 Inzicht in de financiële 
gevolgen bij het opknippen en 
niet uitvoeren van de 
opeenvolgende fases. 
(deelgebieden) 
 

Hietbrink Voor de raad 
10/11 

 Beantwoord via memo. 
Afvoeren.  

11/34 25-10-2011 Inzicht in deelbesluiten van de 
raad bij de komende RO 
procedures, wat besluit de 
raad daarbij. Welke keuzes 
heeft de raad hierbij nog 
gezien het vastgestelde SV. 
 

Hietbrink Voor de raad 
10/11 

 Beantwoord via memo. 
Afvoeren.  

11/35 25-10-2011 Inzicht in kosten en 
opbrengsten Signaal. 
 

Hietbrink Voor de Raad 
10/11 

 Beantwoord via memo. 
Afvoeren. 

11/36 27-10-2011 Opschoning gemeentelijke 
kunstcollectie: 
beantwoording openstaande 
vraag vondsten van 
Rampenbosch. 

Luttik-Swart 1e kwartaal 
2012.  

  

11/37 27-10-2011 Er volgt een memo inzake de 
strekking van de 
intentieverklaring voor de 
regionale samenwerking 
Sociale Zaken. 

Luttik-Swart 24-11-2011  Memo aangeleverd. 
Afvoeren.  

11/38 27-10-2011 Structuurvisie Mooi Bergen: 
schriftelijke informatie over: 

• Uitwerking motie 

Hietbrink Voor raad 
10/11 

 Via memo beantwoord. 
Afvoeren. 
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startersfonds 
(opbrengst Texaco). 

• Juiste tekst over 
postzegelbestemmings
planprocedure wordt 
opgenomen. 

• Overzicht huidige netto 
opbrengst 
centrumgebied aan de 
algemene middelen. 

11/39 03-11-2011 Aansluiting van de cijfers uit 
het raadsvoorstel HVC (pag. 
6) met de begrotingswijziging.  
 

Roem Voor raad 
15/12 

  

11/40 03-11-2011 Uitzoeken of de 
feitelijke verkoop van sociale 
huurwoningen klopt met de 
prestatie-afspraken met 
Kennemer Wonen.  
 

Hietbrink 1e halfjaar 
2012.  

  

 
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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