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Lijst bestuurlijke toezeggingen gemeenteraad Bergen per 10 november 2011 
Bijgewerkt tot en met 29 november 2011 
 

Datum  Toezegging of actie  Portefeuille 
houder  

Toegezegde 
datum afdoening  

Opmerkingen griffie Opmerkingen college 

01-11-2011 Overzicht van aantallen en 
categorieën (app./ 
grondgebonden) verkochte sociale 
huurwoningen woningen, idem wat 
daarvoor in de plaats is gekomen. 
 

Hietbrink 1e helft 2012   

01-11-2011 Uitzoeken in het huidige 
personeelsbestand, per team, 
hoeveel mensen werken met een 
arbeidsbeperking. 
 

Hafkamp 15-12-2011   

10-11-2011 In het bestemmingsplan voor de 
Harmonielocatie (Bergen – Centrum) 
wordt een wijzigingsbevoegdheid voor 
het college opgenomen om de 
bestemming “voorziening” om te 
kunnen zetten in “winkel” 

Hietbrink    

10-11-2011 Externe advisering over mogelijke 
wijze van aanbesteding van elk 
afzonderlijk plandeel van de 
Structuurvisie Mooi Bergen 

Hietbrink Op zo kort 
mogelijke termijn 

  

10-11-2011 Afspraak: jaarlijkse evaluatie van het 
takenpakket van de 
landschapscoördinator, en de 
voortgang van de uitvoering en de 
prioriteitstelling van de projecten uit 
het LOP.   

Hietbrink    

 
Spelregels: 
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- 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. 


