
Lijst bestuurlijke toezeggingen gemeenteraad Bergen per 24 november 2009 
Bijgewerkt tot en met 3 december 2009 
 
Datum  Toezegging of actie  portefeuille-

houder  
toegezegde 
datum 
afdoening  

Opmerkingen  

24-03-2008  College organiseert een discussie met de 
raad over maatschappelijk ondernemen en 
duurzaam bouwen.  

Stam Januari 2010  

27-01-2009  Inhoud ingetrokken amendement VVD over 
toerismefonds bespreken met accountant.  

Stam  Pm   

23-06-2009  De raad wordt geïnformeerd wordt over het 
verloop van het proces van het aanwijzen 
van gemeentelijke monumenten op basis 
van de Nota Cultuurhistorie.  

Plomp  Oktober 
2009  

 

25-06-2009  Samen met de gemeenten Castricum en 
Heiloo, is de gemeente bezig om een pakket 
van maatregelen kredietcrisis op te stellen. 
Een en ander wordt in het najaar aan de 
raad voorgelegd. De gedachten uit eerdere 
vergaderingen worden hierin meegenomen. 

Stam  November 
2009  

 

25-06-2009  De raad krijgt een toelichting op de Nota 
Klimaatbeleid om de raad beter te 
informeren over de inhoud van een aantal 
onderdelen.  

Plomp  Augustus 
2009  

 

25-06-2009  De raad wordt geïnformeerd over de 
mogelijkheden van het Greenwheels 
concept. 

Plomp  December 
2009  

 

22-09-2009 Evaluaties branden Schoorl en Bergen 
verstrekken aan de raad. 

mw. Hafkamp najaar 2009 
voorjaar 
2010 

 

22-09-2009 Inbreng bevolking via raadsleden, n.a.v. 
branden in Schoorl en Bergen in 
raadscommissie. 

mw. Hafkamp PM Uitnodigen directeur Veiligheidsregio 
en commandant brandweer.  



 
Datum  Toezegging of actie  portefeuille-

houder  
toegezegde 
datum 
afdoening  

Opmerkingen  

22-09-2009 Overzicht juridische procedures (Raad van 
State en rechtbank) opnemen in cyclus 
planning en control. 

mw. Hafkamp PM  

27-10-2009 Gehoord de roep om een brede discussie 
over de toekomst van de VVV, legt het 
college eerst een plan van aanpak voor aan 
de raad, 

Mesu Januari 2010  

03-11-2009 Onderzoek naar mogelijkheid verlaging 
woonlasten. 

Stam Januari 2010  

03-11-2009 Onderzoek meerjarenbegroting – notitie over 
vervroegd aflossen leningen. 

Stam   

03-11-2009 Opstellen alternatieve voorstellen 
opknappen Slotkwartier. 

Stam Februari 
2010 

 

03-11-2009 Voorstel over wijkvoorzieningen Schoorl. Trap eind 2009, 
begin 2010 

 

03-11-2009 Visie accommodatiebeleid. Trap Juli 2010  
03-11-2009 Realisatie archeologisch themapark, 

openlucht theater en locatie theater. 
Trap   

03-11-2009 Situatie verkeersborden Lekkerkerk nagaan. Mesu   
03-11-2009 Analyse en discussie parkeren in Hargen. Mesu   
25-11-2009 Schriftelijke beantwoording aan raad van 

schriftelijke vragen GL over 
budgetoverschrijding structuurvisie. 

college Raad 
Januari 2010

 

25-11-2009 Raad informeren over resultaten onderzoek 
naar budgetoverschrijding structuurvisie. 

college Zo mogelijk 
raad 26 
januari 

 

25-11-2009 Aangenomen amendementen inzake 
Schoorl Klopt! met financiële gevolgen, 
worden pas uitgevoerd nadat de raad een 
besluit heeft genomen over de dekking 
ervan.  

Plomp   



 
 
Spelregels: 

- Toezeggingen worden op de lijst opgenomen nadat de toezegging in de raad is gedaan. 
- Na afdoening blijven de toezeggingen op de lijst staan tot en met de eerstvolgende raadsvergadering. In de kolom ‘opmerkingen’ wordt 

opgemerkt dat de toezegging is afgedaan. Eventueel kan hierop een korte toelichting worden gegeven, bijv. 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 (bijv. memo, raadsvoorstel etc.) of wanneer de raad een mondeling antwoord van de wethouder heeft 
geaccepteerd. 

- 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 z.s.m. na een raadsvergadering in de toezeggingenlijst. Deze wordt dan uitgezet in de organisatie.  
 


