Lijst bestuurlijke toezeggingen gemeenteraad Bergen 27 januari 2009
Bijgewerkt tot en met 12 februari 2009

Datum en
nummer

Toezegging of actie

portefeuillehouder

7
februari ‘05

Evaluatie instrument mediation bij ruimtelijke procedures.

college

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

8/11
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

Voortgang ARC 10-02-2009

8/12
25-11-2008
27-01-2009
(vragenhalfuur)
27-01-2009

Bij de ontwikkeling van het toeristisch beeldmerk zal ook contact
opgenomen worden met de VVV’s in de regio en in de streek.
Schriftelijke beantwoording vragen van het CDA over de financiële
haalbaarheid van een aantal met name genoemde bouwprojecten.
Schriftelijke reactie op inbreng omwonenden Slotweg en de heer Groot
(CDA) over aanplant beukenbomen.
Reactie richting heer Groot (CDA) over vragen ingekomen stuk nummer
19 (bezwaarschrift bestemming Pr. Beatrixstraat 13a van H.S.)
Tijdens volgende commissievergadering ingaan op schriftelijke vragen GB
en beantwoording door het college over TAQA met betrekking de
Gasrotonde alsmede de voorlichting.
Inhoud ingetrokken amendement VVD over toerismefonds bespreken met
accountant

Mesu

pm

Voortgang ARC 10-02-2009

Stam

z.s.m.

Stam

z.s.m.

Stam

z.s.m.

Stam

vlg. cie.verg.

27-01-2009
27-01-2009

27-01-2009

toezeggingenlijst raad

toegezegde
datum
afdoening
cie. R&B
juni 2007

Opmerkingen

Nieuwe datum:
Cie BP 12-02-2009

Is besproken op 10 februari
2009

Stam

bladzijde 1 van 2

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

