
 
 
Lijst bestuurlijke toezeggingen gemeenteraad Bergen per 16 februari 2010 
Bijgewerkt tot en met 16 maart 2010 
 
Datum  Toezegging of actie  Portefeuille 

houder  
Toegezegde 
datum 
afdoening  

Opmerkingen college  Opmerkingen griffie 

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  08-2009  Collegevoorstel is in 
voorbereiding   

 

25-06-2009  Samen met Castricum en Heiloo is 
Bergen 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.  

Van der Leij 11-2009  Hierover is gerapporteerd in de 
Najaarsnota 2009. Over de 
inzet bij Jeugdwerkloosheid 
volgt een memo. 

Op 26 januari 2010 is 
een memo toegezegd 
voor de ARC op 2 
februari 2010. 

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

Plomp  12-2009  Collegevoorstel is in 
voorbereiding. 

 

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

Hafkamp 04-2010 Eén evaluatierapport is gereed 
de volgende eind januari. Dan 
worden ze verwerkt in een 
projectplan met aanbevelingen 
en in het college besproken. 
Het college informeert de 
raadscommissie in april 2010.  

 

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 04-2010 In de ARC van april komt een 
voorstel met de onderwerpen 
van de discussienota aan de 
orde. 

 



 
Datum  Toezegging of actie  Portefeuille 

houder  
Toegezegde 
datum 
afdoening  

Opmerkingen college  Opmerkingen griffie 

03-11-2009 Opstellen alternatieve voorstellen 
opknappen Slotkwartier. 

Van der Leij 02-2010 De raad heeft op 8 februari een 
memo ontvangen. Zie ook 
toezegging 16-02-2010. 
Voorstel om deze toezegging af 
te voeren. 

 afvoeren 

03-11-2009 Voorstel over wijkvoorzieningen 
Schoorl. 

Trap Eerste kwartaal 
2010 

Betreft de Blinkerd. Het 
onderzoek loopt.    

 

03-11-2009 Situatie verkeersborden Lekkerkerk 
nagaan. 

Mesu Eerste kwartaal 
2010 

   

03-11-2009 Analyse en discussie parkeren in 
Hargen. 

Mesu 04-2010 Planning april 2010 in de ARC.  

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

college Eerste kwartaal 
2010 

Besproken in de raad van 24 
februari 2010. Voorstel om de 
toezegging af te voeren. 

Afvoeren 

15-12-2009 Raad schriftelijk informeren over de 
wijze waarop amendement C van GB  
uitgevoerd wordt (vergoeding voor 
sociale woningbouw en parkeer-
voorzieningen indien in het bouwplan 
hierin niet voldoende wordt voorzien) 

Plomp 04-2010 De planning is om op 27 april 
2010 in de raad een voorstel 
over vergoeding voor sociale 
woningbouw bij 
woningbouwprojecten te 
bespreken.  

 

26-01-2010 Aanbiedingsbrief en rapportage over 
woonruimteverdeling Noord-
Kennemerland 2003-2008 worden 
betrokken bij de op te stellen 
Woonvisie 2010. 

Mesu 06-2010   



 
Datum  Toezegging of actie  Portefeuille 

houder  
Toegezegde 
datum 
afdoening  

Opmerkingen college  Opmerkingen griffie 

26-01-2010 De raad wordt in de voor- en 
najaarsnota expliciet geïnformeerd 
over de resultaten van het 
doelgroepenbeleid geformuleerd in 
het visiedocument Kansen Benutten. 

Mesu Voor- en  
Najaarsnota 
2010 

  

16-02-2010 Er komt een schriftelijk antwoord op 
de vraag hoeveel geld en voor welke 
projecten Bureau Jeugdzorg niet 
meer verantwoordelijk wordt. 

Trap z.s.m. Memo van het college aan de 
raad op 2 maart 2010. Voorstel 
om deze toezegging af te 
voeren. 

Afvoeren 

16-02-2010 Er komt een goede (aangepast aan 
de nieuwe kostenverdeelstaat) 
begroting 2010 beschikbaar. 

Van der Leij 30-03-2010   

16-02-2010 Er komt aanvullende informatie over 
het Slotkwartier. 
NB: deze mededeling is per abuis 
foutief door de griffie verstrekt, er 
komt geen aanvullende informatie.

   Is een onderdeel van project 
Lamoraal. 

  

16-02-2010 De door het college in te dienen 
zienswijzen op de Structuurvisie 
Westrand  van de gemeente Alkmaar 
worden toegezonden aan de 
Algemene Raadscommissie.  

Plomp Arc 16-03-2010 Geagendeerd voor ARC 16 
maart 2010. Voorstel om de 
toezegging af te voeren. 

Afvoeren 

16-02-2010 Er wordt nagegaan wat de kosten 
zijn van het opknappen van het 
parkeerterrein in Hargen.  

Mesu Arc 13-04-2010   

 



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.  
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