
 
Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie 
Volglijst per 19 november 2015 bijgewerkt tot en met 9 december 2015 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

15/01 12-02-2015 
 

De commissie zal regelmatig 
geïnformeerd worden over de 
verkeerstellingen verkeersontwikkeling 
Camperduin. 

Rasch  De eerste tellingen zijn 
uitgewerkt en middels de 
nieuwsbrief aan de raad van 
16 december bekend 
gemaakt. 

15/03 12-02-2015 Bewonersverenigingen (Bergen aan Zee, 
Camperduin,) worden betrokken bij het 
onderzoek naar mogelijkheden voor het 
‘slapen op het strand’. 

Rasch  ‘Slapen op het strand’ wordt 
meegenomen in de 
toeristische visie waarvan 
eind dit jaar de startnotitie 
wordt verwacht. 

15/05 19-03-2015 Nagaan wat de mogelijkheden voor CPO 
op het Watertorenterrein zijn, de motie 
van 7 november 2013 wordt daarbij 
betrokken. 

Van Huissteden 10 december 2015 Het haalbaarheidsonderzoek 
is momenteel gaande. De 
raad wordt naar verwachting 
in de vergadering van 10 
maart 2016 gerapporteerd 
over de uitkomsten.  

15/17 15-10-2015 Er volgt een nadere uitleg over hoe de 
organisatie rondom de 
luchtverkeershinder Schiphol is geregeld, 
de overlegvormen en de status hiervan. 

Van Huissteden  De vraag is nader toegelicht 
in de nieuwsbrief aan de 
raad van 11 november jl. 
En er komt op 20 januari een 
informatiebijeenkomst. Het 
verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 

15/18 19-11-2015 Opbrengsten parkeren: 
• Opbrengsten en kosten 

naheffingen worden in beeld 
gebracht. 

• Opbrengsten verlengen termijn 
betaald parkeren kustdorpen 

Zeeman  Op 10 december is hierover 
een motie ingediend 
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afgezet tot de prognoses. 
(raadsbesluit 31 oktober 2013) 

• Nagaan hoe er diepgaandere 
analyses gemaakt kunnen worden 
van de parkeer opbrengsten. 

 
 
 
 
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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