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Lijst bestuurlijke toezeggingen gemeenteraad Bergen per 30 september 2010 
Bijgewerkt tot en met 26 oktober 2010 
 

Datum  Toezegging of actie  Portefeuille 
houder  

Toegezegde 
datum afdoening  

Opmerkingen griffie 

03-11-2009 Situatie verkeersbordenvrij Lekkerkerk 
nagaan. 

Roem 3e / 2010 In de raad van 30 september 2010 is besproken 
dat memo van het college is ontvangen en 
daarmee de toezegging is afgedaan. 

27-04-2010 Schriftelijke beantwoording vraag D66 
over mogelijkheid om geplande 
uitgaven van € 60.000 in begroting 
opgenomen voor glasvezelnet om te 
buigen naar een breder en goedkoper 
onderzoek. 

Hafkamp PM  

29-06-2010 De heer Hietbrink zegt de gevraagde 
voortgangsrapportage over de 
totstandkoming van het 
Restauratiefonds Gemeentelijke 
Monumenten in oktober toe. 

Hietbrink 
 

10 - 2010 Memo van het college aan de raad week 41. 
Toezegging afvoeren. 

01-07-2010 Onder de aandacht brengen van het 
mantelzorgcompliment bij de inwoners. 

Luttik-Swart 
 

PM  

30-09-2010 Politiecijfers nulmeting aantal delicten 
jongeren onder 18 aan GL zenden. 

Hafkamp Z.s.m  

30-09-2010 Jaarverslag klachtenregeling 
agenderen voor commissie evt. in 
combinatie met jaarverslag commissie 
beroep en bezwaar. 

Hafkamp Mogelijk ARC 
06/01/2011 
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Datum  Toezegging of actie  Portefeuille 
houder  

Toegezegde 
datum afdoening  

Opmerkingen griffie 

30-09-2010 Raad informeren over consequenties 
uitstel locatiekeuze 
brandweerkazerne voor project Mooi 
Bergen. 

Hafkamp Cie gemeentehuis 
13/01/2011  

 

30-09-2010 Op korte termijn overleg leden 
fracties over second opinion op de 
systematiek van de financiële 
verkenningen. Resultaten bekend 
maken voordat structuurvisie 
Winkelkern Bergen wordt 
vastgesteld. 

Hietbrink   

30-09-2010 Raad z.s.m. informeren wanneer er 
vertraging optreedt in het nieuwe 
tuincomplex nabij N9. 

Roem Medio april 2011  

 
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.  
 


