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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie  
Volglijst per 14 juni 2012 bijgewerkt tot en met 9 augustus 2012 
 
 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

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

Hafkamp Na opschoning 
van de collectie 

 

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

Roem 2de helft 2012    

12/02 12-01-2012 Nagaan of bij de Churchilllaan, nu 30 km 
gebied, gewerkt kan worden met 
fietssuggestie stroken of bestemd kan 
worden tot fietsersgebied.  

Roem 2de helft 2012  

 22-03-2012 GEEN    
12/08 27-03-2012 Zo spoedig mogelijk worden de 

mogelijkheden van een MFA Blinkerd 
gevisualiseerd als prikkel voor de 
mensen om hun inbreng te gaan 
leveren. 

Hekker   

 25-04-2012 GEEN    
12/09 26-04-2012 Aanpassing verordening individueel 

maatschappelijke ondersteuning: 
De beheersmaatregelen worden het 1e 
kwartaal 2013 aan de commissie 

Mesu 1e kwartaal 2013  
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voorgelegd, eveneens wordt gekeken of 
de beheersmaatregelen ook regionaal 
opgepakt worden. 
 
Het 1e kwartaal 2013 komt er een memo 
met daarin opgenomen een overzicht 
van de gebruikte middelen t.a.v. 
individueel maatschappelijke 
ondersteuning.  

12/12 31-05-2012 Aan de RKC wordt uitleg gevraagd over 
de tabel subsidies 2010. 

 Voor raad 
september 

 

12/13 31-05-2012 Uitleg van de mogelijke problematiek 
over doorstroming van water en 
oplossingen daarvoor (kaart 14 
Regionaal Waterplan). 

Hietbrink Voor 21/6 Heeft plaatsgevonden, 
afvoeren 

12/14 31-05-2012 Er komt een aangepast raadsvoorstel en 
besluit over de initiatie- en analysefase 
van de toekomstvisie Bergen 2040. 

Hekker Voor 21/6 Is aangenomen, afvoeren 

12/15 31-05-2012 Er komt een onderzoek voor de 
begrotingsbehandeling 2013 naar het 
verfijnen van het opstellen van de 
begroting (nauwkeuriger ramen). 

Roem Voor begrotings-
behandeling 

 

12/16 31-05-2012 Raadsleden worden uitgenodigd om 
inzicht te krijgen in het planningsproces 
van de afdeling beheer Openbare 
Ruimte. 

Roem   

12/17 31-05-2012 In de ARC wordt de handhaving 
buitengebied besproken: inventarisatie 
problematiek en mogelijke kaderstelling. 

Hietbrink Tweede helft 2012  

12/18 12-06-2012 Nagegaan wordt (APV 4.15) of de 
reclame uitingen (eet evenement) in 
bermen e.a. en op borden rond 
lantaarnpalen conform bestaand beleid 
is, zo niet of er handhavend opgetreden 
gaat worden; als er vergunningen voor 

Roem voor Hafkamp z.s.m.  
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nodig zijn of die verstrekt zijn. 
12/19 12-06-2012 Procesgang TAQA: Discussie stuk met 

uitgangspunten van de totale 
procesgang, de stappen die zijn 
genomen, de beslismomenten. 
Conclusies trekken voor de toekomst. 

Hietbrink Uiterlijk 8 
november 2012 

 

12/20 12-06-2012 Er komt een nieuw procesvoorstel 
voortgang Schoorl Klopt! Daarin worden 
de uitgangspunten van de herijking en 
de denkrichting van de arc 
meegenomen. De vervolgstappen en de 
rol van zowel de klankbordgroep als de 
arc worden daarin duidelijk 
weergegeven. 
Noot van de griffier: dit procesvoorstel 
wordt eerst aan de arc voorgelegd. 

Roem 30 augustus 2012 
( arc 11/ 9) 

Stukken zijn aangeleverd, 
afvoeren 

12/21 12-06-2012 De portefeuillehouder zal de tekst van de 
VNG modelverordening (art 2 en 3 
benoemen hotels en pensions) nog eens 
tegen het licht houden en komt daar in 
de raad op terug 

Roem 28 juni 2012 Is aan de orde geweest, 
afvoeren 

12/22 12-06-2012 Na het reces volgt een procesvoorstel 
over het onderzoek naar 
tariefsdifferentiatie bij de 
toeristenbelasting per 2014  
( besluitvorming zomer 2013) 

Roem 4 oktober 2012  

12/23 14-06-2012 Gewijzigd raadsbesluit zienswijze 
RHCA, alleen instemmen 
programmaverantwoording 2011 

Griffier 21 juni 2012 Is aangenomen, afvoeren 

12/24 14-06-2012 Voor visieontwikkeling en borgen 
integraliteit met voorgenomen 
investeringen in de infrastructuur, in 
2013 opstellen visiedocument voor een 
toekomst voor Camperduin. 

Roem i.o. college  
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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. 
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