
Lijst bestuurlijke toezeggingen gemeenteraad Bergen 
Bijgewerkt tot en met  25 november 2008. 
 
 
 
Datum en 
nummer 

Toezegging of actie portefeuille-
houder 

toegezegde 
datum 
afdoening 

Opmerkingen 

7 
februari ‘05 

Evaluatie instrument mediation bij ruimtelijke procedures. 
 

college cie. R&B  
juni 2007 

Nieuwe datum:  
Cie BP 12-02-2009 
 

8/3  
maart ‘08 

College zal bij monde van Jan Stam een discussie organiseren met de 
raad over maatschappelijk ondernemen en duurzaam bouwen 
 

college Pm Nieuwe datum:  
1e kwartaal 2009 

8/4 
28-10-2008 

Bij het opstellen van het nieuwe regionale volkshuisvestingsbeleid, vindt 
een inventarisatie plaats van de mogelijkheden tot binnenstedelijk bouwen 

Stam   

8/5 
28-10-2008 

Het vastgestelde kaderbesluit besluit wordt aan de mensen die een 
zienswijze hebben ingediend gezonden 

Stam  Afgedaan, zie toezegging 9 
van 04/11/08 

8/6 
28-10-2008 

Er komt een procesvoorstel voor het opstellen van de structuurvisie 
Bergen Landelijk gebied, daarbij worden betrokken het opstellen van een 
Landschapsontwikkelingsplan en een Landschapsakkoord van Bergen. 
Belangrijk onderdeel van het proces het meenemen van de raad, 
bevolking en overige betrokken. 

Stam ARC 13-01-09  

8/7 
04-11-2008 

Gelden worden alleen uitgezet bij instanties met een triple A ranking, of 
overheidsbanken 

Stam Gaat per direct 
in 

Afdoen: is afsprak met het 
college 

8/8 
04-11-2008 

Bij de stedenbouwkundige ontwikkeling van Egmond aan den Hoef wordt 
rekening gehouden met klimaatbeleid 

Stam  Afdoen: is afspraak met het 
college 

8/9 
04-11-2008 

De mensen die een zienswijze hebben ingediend ontvangen het 
vastgestelde besluit met een kaart van de overgebleven locaties, deze 
worden ook in de Duinstreek gepubliceerd 

Stam Week 49  

8/10 
25-11-2008 

In 2010 vindt de evaluatie van de werkzaamheden van de Stuurgroep 
Toerisme en Recreatie plaats en wordt nagegaan of de opgestelde 
doelstellingen zijn gehaald. 
 

Mesu 4e kwartaal 2010 Afdoen: is afspraak met het 
college 

8/11 
25-11-2008 

Bij de totstandkoming van een nieuw toeristisch beeldmerk zullen niet 
alleen de ondernemers uit de toeristische sector maar ook de andere 
ondernemers en burgers betrokken worden. 
 

Mesu pm Afdoen: is afspraak met het 
college 

toezeggingenlijst raad   bladzijde 1 van 2 



Datum en 
nummer 

Toezegging of actie portefeuille-
houder 

toegezegde 
datum 
afdoening 

Opmerkingen 

8/12 
25-11-2008 

Bij de ontwikkeling van het toeristisch beeldmerk zal ook contact 
opgenomen  worden met de VVV’s  in de regio en in de streek. 

Mesu pm Afdoen: is afspraak met het 
college  

8/13 
25-11-2008 

aan het begin van elk jaar wordt aan de raad een voorlopig inzicht 
gegeven wordt over de voorgenomen besteding van het toerismefonds 
zoals in het raadsvoorstel staat. Aan het einde van elk jaar krijgt de raad 
een volledig overzicht over de bestedingen en dient erover te beslissen..  
 

Mesu Per direct Afdoen: staat enerzijds in het 
raadsvoorstel en is anderzijds 
bevoegdheid van de raad. 

8/14 
25-11-2008 

Met betrekking tot de ICT ontvangt de raad binnenkort een memo 
waarin een totaalinvesteringsplan is opgenomen. In de memo wordt 
ook uitgelegd, waarom de afschrijving in vijf jaar kunnen 
plaatsvinden. 

Stam 3 december 
2008 

 

8/15 
25-11-2008 

Berekening voordelen ICT naar raad Stam December 2008  

 
Spelregels: 
 
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 vermeld, dat de toezegging is afgedaan. 

Eventueel kan hierop een korte toelichting worden gegeven in de vorm van: ‘Zie memo van college d.d. …’ of ‘Met ingang van … is dit gerealiseerd.’  
• De griffie onderzoekt niet actief of toezeggingen zijn afgedaan. De griffie geeft alleen aan dat de toezegging is afgedaan als daarvoor een ‘bewijsstuk’ 

beschikbaar is (memo, raadsvoorstel etc.) of wanneer de raad een mondeling antwoord van de wethouder accepteert. 
• Griffie rappelleert niet op toezeggingen. De raad is verantwoordelijk voor het aanspreken van de wethouder op het afdoen van de toezeggingen. 
• De griffie verwerkt de toezeggingen na de raadsvergadering in de toezeggingenlijst. Deze wordt uitgezet in de organisatie via Thecla Engelsbel. 

toezeggingenlijst raad   bladzijde 2 van 2 
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