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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie 
Volglijst per 20 oktober 2020 bijgewerkt tot en met 4 november 2020. 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

16/17 06-10-2019 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. 

Bekkering 
 

Raad 1ste 
kwartaal 2021 

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. Tijdens de 
informatieavond van 3 
september 2020 is de stand 
van zaken groenbeleidsplan 
gegeven. Het beleidsplan kan 
naar verwachting in het 
eerste kwartaal van 2021 aan 
de raad worden voorgelegd. 

01/20 07-05-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit ARC van 7 mei 2020 worden de 
volgende vragen nog schriftelijk 
beantwoord: 
 
-status van bouwprojecten: hierover wordt 
geïnformeerd in de e.v. commissie 
Bestemmingsplannen; 
 
 

 
 
 
 
Valkering 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Wethouder Valkering doet 
tijdens een volgende 
commissie verslag van de 
stand van zaken. Dit vindt 
plaats aan de hand van de 
bouwbegroting. 
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18-06-2020 Grondexploitatie Mooi Bergen 2.0. 
Wethouder Valkering doet de volgende 
toezeggingen. 
1. We gaan proberen de juridische kosten 
zo veel mogelijk inzichtelijk te maken 
(aangegeven dat dit niet voor de 
raadsbehandeling 30 juni a.s. lukt). 
2. We gaan onderzoeken of de opname van 
een standaard verrekenbeding in anterieure 
overeenkomsten mogelijk is.  
3. Om later discussie met de accountant te 
voorkomen komt er een separaat voorstel 
om die kosten die nu worden geboekt op de 
GREX voor een alternatief plan op de 
harmonielocatie in een aparte 
begrotingswijziging gegoten kunnen worden 
(die volgt dit najaar). 

Valkering 
 

Eerste  kwartaal 
2021 

 

08-09-2020 Omgevingsvisie gemeente Bergen. 
Wethouder Valkering zegt toe dat er over dit 
onderwerp nadere informatie wordt 
geplaatst met daarbij o.a. het in november 
2019 door de raad vastgestelde plan van 
aanpak alsmede een zgn. spoorboekje (ook 
aangeven op site in welke fase van het 
proces we nu zitten zodat dit ook voor 
inwoners duidelijk is). 
 

Valkering 
 

 De raad heeft na de arc het 
plan van aanpak ontvangen. 
Het spoorboekje is nog niet 
beschikbaar. 

10-09-2020 Uit Rondvraag ARC vergadering: 
Wethouder Valkering zegt toe de raad te 
informeren en op de hoogte te houden over 
plaatsing geldautomaat in Schoorl. 

Valkering Zodra er 
ontwikkelingen 
zijn. 

De wethouder heeft nadere 
informatie gegeven over 
stand van zaken in ARC 
vergadering van 8 oktober 
2020. 

06-10-2020 Uit commissie BP: 
SvZ omgevingsvergunning 
bloembollenbedrijf Limmerweg Egmond 
Binnen en een update over hotel Nassau 
volgen via nieuwsbrief college. 

Valkering 
 

Via de 
nieuwsbrief 

Over het bollenbedrijf aan de 
Limmerweg wordt u via de 
nieuwsbrief van 18 november 
2020 geïnformeerd. 
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08-10-2020 
 
 

Regiovisie huiselijk geweld en 
kindermishandeling 
Wethouder Tromp zegt toe de raads- en 
commissieleden te blijven informeren over 
het uitvoeringsplan – dit plan is een 
bevoegdheid van het college en komt in Q4 
of Q1 2021- en over de voortgang hiervan. 
Verder zegt de portefeuillehouder toe de 
raad te informeren over of de afgesproken 
doelstellingen binnen de afgesproken 
normen worden gehaald. 

Tromp Wanneer er 
informatie 
beschikbaar is  

 

08-10-2020 
 

Nota parkeernormen 2020 
Wethouder Bekkering zegt toe dat voor de 
raadsvergadering de vraag/opmerking of de 
bij het voorstel behorende kaart niet actueel 
is schriftelijk wordt beantwoord. 

Bekkering  De vraag is beantwoord in de 
nieuwsbrief die op 21 oktober 
naar de raad is gezonden. 
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren.  

20-10-2020 Ten aanzien van de programmabegroting: 
de inventarisatie klimaatvoorzieningen op 
scholen wordt afgerond. In de binnenkort te 
verschijnen nieuwsbrief wordt hierover 
nadere informatie verschaft. 

Tromp 
 

 U wordt via de nieuwsbrief 
van 18 november 2020 
geïnformeerd.  

20-10-2020 Ten aanzien van de structuurvisie Bergen-
Oost: 

Voor de raadsvergadering van 22 
oktober a.s. ontvangt de raad een 
overzicht planning op hoofdlijnen t.a.v. 
woningbouwplannen. 
1. Er komt een gesprek met de 

Europese School over een 
eventuele 2e uitweg voor de 
Europese school. 

2. Er wordt bij ontwikkelaars en 
uitvoerders van bouwplannen 
aangedrongen op het voorkomen 
van trillingsgevaar en het behouden 
van bomen  

Valkering 
 

 1.De toezegging van de 
portefeuillehouder was dat er 
een zebrapad gerealiseerd 
zou worden ten behoeve van 
de uitweg en dat hij daarover 
in gesprek zou gaan. Dit 
gesprek met de Europese 
School heeft plaatsgevonden. 
Het verzoek is om toezegging 
1 af te voeren. 
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3. Bij de uitwerking van de 
structuurvisie naar 
bestemmingsplannen wordt een 
landschapsarchitect ingeschakeld en 
betrokken. 

 
     

 

 
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. 


