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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Commissie Bestemmingsplannen 
Volglijst per 19 april bijgewerkt tot ……. (19/4) 
 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

11/003 13-01-2010 De niet beantwoordde (detail) vragen over 
het voorontwerp bestemmingsplan Egmond 
aan Zee – Centrum Boulevard, schriftelijk te 
laten beantwoorden 

Hietbrink Na de 
collegebehandeling 

Wordt volgens afspraak in de 
cie van 19/4 , per direct 
verzonden 

11/004 15-03-2011 Bestemmingsplan Boendermakerhof: memo 
over waarvoor provinciale  subsidie en de 
mogelijke intrekking ervan en consequenties 
bestemmingsplan van het zoeken naar een 
nieuwe bouwer door de corporatie. 

Hietbrink Bij  toezending naar 
raad,. 

Wacht op uitsluitsel van de 
woningbouwvereniging 
Kennemer Wonen  over 
voortgang 

11/005 15-03-2011 memo over omvang gebouw A bouwplan 
Boendermakerhof 

Hietbrink Bij toezending naar 
de raad. 

idem 

 Toezeggingen 
19-04-2011 

    

11/006 19-04-2011 Schriftelijke beantwoording over stand van 
zaken verkoop perceel gemeentegrond van 
het bedrijventerrein de Weidjes  

Hietbrink 10 mei 2011  

11/007 19-04-2011 Stand van zaken mbt bestemmingsplan 
Nieuw Kranenburg opnemen in 
eerstvolgende  reguliere voortgangsmemo. 

Hietbrink / Luttik-Swart 12 mei 2011  

11/008 19-04-2011 Er wordt gemeld of het delegeren aan het 
college van geweigerde projectbesluiten juist 
is, of dat het moet gaan om het delegeren 
van positief beschikte projectbesluiten. 

Hietbrink 28 april 2011  

11/009 19-04-2011 Tekst over weigeringsgrond voor het 
afgeven van een ‘verklaring van geen 
bedenkingen’ bij omgevingsvergunningen, 
wordt verduidelijkt in het raadsvoorstel 

Hietbink 28 april 2011  
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‘Actualisatie bestemmingsplannen e.a.’ 

11/010 19-04-2011 In het raadsvoorstel ‘Actualisatie 
bestemmingsplannen e.a.’ wordt in de 
procedure opgenomen dat commissieleden 
bij het begin van de inspraakperiode tijdens 
de inloop bijeenkomst aanwezig zijn en de 
commissie informeel haar zienswijze geeft 
over het ‘Voorontwerp bestemmingsplan’. 

Hietbrink 28 april 2011  

 
 
 
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. 


