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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie 
Volglijst per 16 januari 2018 bijgewerkt tot 7 februari 2018 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

16/12 08-09-2016 Ten aanzien van het herontwikkelen BSV 
terrein, onderzoeken naar het uitgeven 
tijdelijke contracten t.b.v. jongerenwoningen 
en of de subsidie op de grond kan worden 
teruggehaald. Verder meenemen of de 
kleine parkeerruimte benut kan worden voor 
aanvullende woningbouw. 

Van Huissteden Raad 1 februari 
2018 

Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren 
omdat de raad op 1 februari 
2018 een besluit heeft 
genomen over het 
stedenbouwkundig 
verkavelingsplan voor het 
BSV complex 

16/17 06-10-2016 Portefeuillehouder zegt toe dat hij de 
suggestie van de VVD zal meenemen of 
budget aan bewoners gegeven kan worden 
om binnen de afgesproken kaders groen te 
besteden. 

Van Huissteden Raad 2018 In de startnotitie voor het 
nieuwe groenbeleid die door 
de raad is vastgesteld, is als 
een van de uit te werken 
thema’s opgenomen: 
‘bewonersparticipatie in het 
groen’. De uitwerking van de 
toezegging zal hierbinnen 
een plek krijgen. Het is niet 
mogelijk gebleken het kader 
voor het nieuwe groenbeleid 
in het eerste kwartaal van 
2018 aan de raad voor te 
leggen.  
Griffie: verzoek van de fractie Zeiler 
toezegging niet afvoeren, wachten op 
voorstel 
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17/01 12-01-2017 De portefeuillehouder zegt toe in de 
raadsvergadering de toezegging te doen om 
een integraal onderzoek naar het parkeren 
uit te voeren rondom het Groene Hart. 
 

Van Huissteden Raad 1 februari 
2018 

Het plan Buitenduin is op 6 
februari 2018 tijdens de 
uitloop van de raad van 1 
februari vastgesteld. Het 
verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 

17/02 12-01-2017 Zodra plan Buitenduin concreet wordt, zal er 
onderzoek gedaan worden naar de 
waterhuishouding. De portefeuillehouder 
zegt toe samen met het 
Hoogheemraadschap de situatie tijdig goed 
in beeld te brengen. 

Van Huissteden Raad 1 februari 
2018 

Het plan Buitenduin is op 6 
februari 2018 tijdens de 
uitloop van de raad van 1 
februari vastgesteld. Het 
verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 

17/03 12-01-2017 De portefeuillehouder zal nagaan wat de 
molenbiotoop betekent voor de molen in het 
gebied waar plan Buitenduin betrekking op 
heeft. 

Van Huissteden Raad 1 februari 
2018 

Het plan Buitenduin is op 6 
februari 2018 tijdens de 
uitloop van de raad van 1 
februari vastgesteld. Het 
verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 

17/04 12-01-2017 Na behandeling in de raad van de visie 
Dorpshart Schoorl zal zo snel mogelijk een 
startnotitie worden opgesteld met de 
invulling van het proces voor de openbare 
ruimte en een inschatting van de kosten. De 
raad zal hier snel bij betrokken worden. 

Rasch Raad 2018 De raad heeft de startnotitie 
als bijlage bij de nieuwsbrief 
ontvangen. 
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 

17/17 23 maart 
2017 

Er wordt onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheid van het instellen van een eigen 
revolverend fonds of extra stortingen te 
doen in het regionale fonds voor lokale 
projecten. Het college komt hiermee terug 
bij de raad.  

Rasch 
 

Eerste halfjaar 
2018 

Het onderzoek wordt 
opgestart na vaststelling DZH 
beleid in samenwerking met 
DECRA . Dit is niet gelukt in 
2017. 
 

 15-06-2017 GEEN TOEZEGGINGEN    
17/30 22-06-2017 Kadernota: in Egmond aan Zee is een pilot 

gestart met een centrummanager die in 
samenspraak met de gebiedsregisseurs en 
de ondernemers(verenigingen) tot een 
bedrijfsinvesteringszone probeert te komen. 

Rasch Wordt in 2018 in 
de nieuwsbrief 
aan de raad 
opgenomen 

De samenwerking binnen 
Egmond aan Zee lijkt te gaan 
slagen. De 
ondernemersvereniging kijkt 
naar de mogelijkheden voor 
het starten van een BIZ in 
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De portefeuillehouder komt terug bij de raad 
welke stappen er zijn genomen en wat de 
eventuele vraag is die daaruit voortvloeit 
voor de andere kernen. 

2019 om de samenwerking 
vorm te geven. 

 19-10-2017 GEEN TOEZEGGINGEN    

 23-11-2017 GEEN TOEZEGGINGEN    

 28-11-2017 GEEN TOEZEGGINGEN    

 11-01-2018 GEEN TOEZEGGINGEN    

 16-01-2018 GEEN TOEZEGGINGEN    
 

 

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. 


