
 1 

 
 
Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie  
Volglijst per 22 maart 2012 bijgewerkt tot en met 10 april 2012 
 
 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

10/53 21-10-2010 Startnotitie subsidiebeleid.  
 

Plv. Hietbrink 1e kwartaal 2012 Afgedaan, zie memo 27 
maart 2012 met stand van 
zaken 

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

Plv. Hafkamp Na opschoning 
van de collectie 

 

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 Gemeentebelangen 
( zij gaan doorvragen totdat ze eruit zijn). 

Roem Afhankelijk van 
gesprek 
wethouder en de 
fracties van GB en 
D66 

Gesprek heeft 
plaatsgevonden, afvoeren 

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

Roem Januari 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 

Hietbrink   
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en de daarbij behorende kosten, worden 
voorgelegd. 

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

Plv Roem 1e kwartaal 2012  Middels memo aan raad 
afgehandeld. 

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  Op verzoek commissie 
uitzoeken hoe het zit met 
grondgebonden en niet 
grondgebonden woningen. 

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 Maart 2012  

12/07 16-02-2012 Financieel overzicht onderhoud 
sportvelden wordt verstrekt. 

Roem 2e kwartaal 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. 

Roem   

 
 
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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