
 
Lijst van bestuurlijke toezeggingen Commissie Bestemmingsplannen 
12 oktober 2010 
 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

 12-10-2010 De cie wordt geïnformeerd of er nieuwe 
aanvragen voor het perceel aan de 
boulevard in Bergen aan zee zijn 
ingediend. 

Hietbrink 15 december 2010  

 12-10-2010 Functiewijziging kloosterlandgoed 
Ursulinen: Er wordt nog eens naar de 
tekst van beslispunt 2 over het opstellen 
van het bestemmingsplan gekeken, deze 
moet ruimte bieden dat anderen dan de 
gemeente uitvoeren c.q. opstellen. 

Hietbrink 11 november 2010  

 12-10-2010 De cie krijgt de verslagen van de 
bewonersavond van 6/9 over het plan 
kloosterlandgoed Ursilenen 

Hietbrink 19 oktober 2010  

 12-10-2010 Er komt een toelichtende memo over de 
relatie: globaal bestemmingsplan – 
stedenbouwkundige uitwerkingen en 
verkaveling. 

Hietbrink 15 december 2010  

 12-10-2010 voor de komende zes 
bestemmingsplannen die op de rol 
staan, volgt in januari een discussie over 
de aanpak en het productieproces, die 
moeten beduidend korter. 

 

Hietbrink 15 december 2010  
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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. 

- De griffie verwerkt de toezeggingen z.s.m. na een commissievergadering in de toezeggingenlijst. Deze wordt dan uitgezet in de organisatie. 
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