Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie
Volglijst per 25 november 2021 bijgewerkt tot en met 9 december 2021

Nummer
16/17

Datum
toezegging
06-10-2019

Toezegging of actie

Portefeuillehouder

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

1

Voorstel datum
afdoening
Raad december
2021

Opmerkingen
In de startnotitie
voor het nieuwe
groenbeleid die
door de raad is
vastgesteld, is als
een van de uit te
werken thema’s
opgenomen:
‘bewonersparticipat
ie in het groen’. De
uitwerking van de
toezegging krijgt
hierbinnen een
plek. Het plan komt
op 16 december
voor besluitvorming
naar uw raad.

20-10-2020

Ten aanzien van de structuurvisie Bergen-Oost:
1. Er wordt bij ontwikkelaars en uitvoerders van
bouwplannen aangedrongen op het voorkomen
van trillingsgevaar en het behouden van bomen
2. Bij de uitwerking van de structuurvisie naar
bestemmingsplannen wordt een
landschapsarchitect ingeschakeld en betrokken.

Valkering

Wordt
meegenomen in
de uitvoering

24-11-2020

Bestemmingsplan Bergerweg 125 (sociale
woningbouw)
Wethouder Valkering zegt toe dat zodra er duidelijkheid
is en gegeven kan worden over locatie voor de bouw
van 25 sociale huurwoningen hij bereid is hierover
vertrouwelijk te informeren.
Mededeling college
N.a.v.de inspreekreactie van de heer Visser –
agendapunt 2- zegt wethouder Valkering toe dat de
raad wordt geïnformeerd over de door de Minister
aangekondigde wetswijziging in deze (recreatief en
permanent wonen op recreatieparken).

Valkering

Wanneer er
informatie
beschikbaar is.

Valkering

Zodra er iets
bekend is

Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP)
Wethouder Bekkering zegt toe dat er over 1 jaar
hierover een raadsinformatieavond wordt gehouden om
aan te geven wat er in dit jaar is gebeurd ( zaken die
door de wethouder worden genoemd: nu learning by
doing, lokaal invullen, rekensom nu lastig te maken,
watertaken blijven hetzelfde, relatie met
klimaatadaptie).
Wethouder Bekkering zegt toe te komen met een
beleidsaanpak – fietslaadpalen structuur- voor fietsers/

Bekkering

Mei 2022

Bekkering

Najaar 2021

29-04-2021

29-04-2021

29-04-2021

2

De opdracht is
uitgezet bij de
teams plannen en
projecten en
vergunningen. Nog
niet mogelijk om
een termijn te
geven voor
beantwoording.
Avond plannen in
overleg met de
griffie

In het najaar staat
op het programma

E-bikes.

01-06-2021

Ten aanzien van mededelingen/rondvraag t.a.v. cie BP:
Brief wijkvereniging Aagtdorp: het besluit tot verzoek
afwijzing handhaving ontvangt de raad en de
wethouder denkt na over de vraag om aandacht te
blijven houden voor het verdwijnen van groen.

Valkering

Tweede helft
2021

24-06-2021

Jaarrekening 2020:
wethouder Bekkering zegt toe de vraag van de fractie
GL over marketing en gastheerschap schriftelijk te
beantwoorden.
BP Zeeweg 31
Wethouder Valkering zegt toe na vaststelling en
draagvlak van de gemeenteraad, verdere gesprekken
te zullen voeren over natuurinclusief bouwen van
Zeeweg 31.
Ten aanzien van de vorming van een regionale
uitvoeringsorganisatie voor de participatiewet (SORA):
de raad-cieleden worden regelmatig over de uitvoering
op de hoogte gehouden en geïnformeerd waar de go
en no go momenten zitten.
GEEN TOEZEGGINGEN

Bekkering

Tweede helft
2021

Valkering

januari 2022

Tromp

Wanneer van
toepassing

23-09-2021

11-11-2021

25-11-2021

3

om de uitvoeringsparagraaf
Fietsbeleidsplan te
actualiseren. Het
onderwerp
fietslaadpalen
structuur- voor
fietsers/E-bikes
krijgt daarbij een
plaats. Zodra het
gereed is voor
besluitvorming
wordt het aan de
raad voorgelegd.
In de nieuwsbrief
van 15 december
vindt u een reactie
op deze
toezegging. Het
verzoek is om
deze toezegging af
te voeren.

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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