Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie
Volglijst van 3 maart 2011
Nummer
11/04

11/05
11/06

11/07

11/08

11/09
11/09

11/10

Datum
Toezegging of actie
toezegging
10-02-2011 De commissie wordt op de hoogte
gehouden van het project beleidsplan
burger AED door middel van een
evaluatie die over een jaar plaatsvindt.
10-02-2011 Memo over recente contact met het
Broederschapshuis
10-02-2011 In het raadsvoorstel Afvalbeleidsplan
wordt opgenomen op welke wijze het
toetsen en controleren van de
onderhandelingen met de HVC heeft en
gaat plaatsvinden
03-03-2011 Er komt uitleg over
weerstandsvermogen, relatie tot
algemene reserve en berekening
ondergrens
03-03-2011 Procesvoorstel kaderstelling nieuw
beleid direct na het zomerreces
bespreken;
03-03-2011 Balansverkorting wordt gespecificeerd
per investering met maatschappelijk nut.
03-03-2011 Gewijzigd raadsbesluit (volgorde
onderwerpen) vaststelen
ombuigingsmaatregelen
03-03-2011 Wat het in Bergen te gebruiken
inflatiecijfer is, wordt eenduidig
gedefinieerd.

Portefeuillehouder
Luttik-Swart

Voorstel datum
afdoening
Begin 2012

Luttik - Swart

Voor week 9

Roem

Uiterlijk 1 maart
klaar (wk 9)

Roem

26 mei 2011
Perspectiefnota

Roem

23 augustus 2011

Roem

26 mei 2011 PN

Roem

10 maart 2011

Roem

26 mei 2011 PN
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Opmerkingen

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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