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Lijst bestuurlijke toezeggingen gemeenteraad Bergen per 27 januari 2011 
Bijgewerkt tot en met 22 februari 2011. 
 

Datum  Toezegging of actie  Portefeuille 
houder  

Toegezegde 
datum afdoening  

Opmerkingen griffie Opmerkingen college 

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

Luttik-Swart 
 

25 januari 2011 Memo gestuurd in 
week 6. 

Memo van het college 
aan de raad aangeleverd 
in week 4. Voorstel om de 
toezegging af te voeren. 

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

Hafkamp ARC 21 april 2011  De jaarverslagen hebben 
geen relatie hebben met 
elkaar (enerzijds klachten 
en anderzijds bezwaren 
op besluiten). Voorstel 
om het jaarverslag 
klachten 2009 gelijk met 
het jaarverslag klachten 
2010 te bespreken in de 
commissie van 21 april 
2011. 

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

Hafkamp Raad 12 mei 2011  Dit wordt opgenomen in 
de advisering locatie 
brandweerkazerne. 

30-09-2010 
 
 
27-01-2011 

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

Roem Medio april 2011 
 
 
Tussentijds voor  
1 maart 

  

09-12-2010 De raad wordt voor 15 januari via een 
memo geïnformeerd over de 
activiteiten inzake het 
mantelzorgcompliment. 

Luttik - 
Swart 

25 januari 2011 Memo gestuurd in 
week 6. 

Memo van het college 
aan de raad in week 4.  
Voorstel om de 
toezegging af te voeren. 
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Datum  Toezegging of actie  Portefeuille 
houder  

Toegezegde 
datum afdoening  

Opmerkingen griffie Opmerkingen college 

09-12-2010 JOP e.a. Egmond ad Hoef: de raad zal 
met ideeën komen ter ondersteuning 
van het college.  

ARC PM De raad stelt een 
Bunkercomité op. 
Voorstel om de 
toezegging af te 
voeren. 

 

 
 
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.  
 


