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Lijst bestuurlijke toezeggingen gemeenteraad Bergen per 7 juli 2011 
Bijgewerkt tot en met 23 augustus 2011 
 
Datum  Toezegging of actie  Portefeuille 

houder  
Toegezegde 
datum afdoening  

Opmerkingen griffie Opmerkingen college 

14-04-2011 De nu gerapporteerde overlast is alle 
bekende overlast, mocht blijken dat 
ook elders in de gemeente horeca-
overlast zich voordoet komt een 
aanvulling op de  memo. 

Hafkamp   Memo 26 juli is in week 
30 aangeleverd 

07-07-2011 Uitgangspunten en wijze van de  
vergunningverlening van Cha Cha 
voor H3 instelling wordt op papier 
gezet. 

Hafkamp 25 augustus 2011  Memo 19 juli is in week 
29 aangeleverd 

07-07-2011 Voordat het college een definitief 
standpunt inneemt over de 
vergunningverlening voor de plaatsing 
van een UMTS mast in Egmond aan 
den Hoef, zal de raadscommissie (of 
op advies daarvan: de raad) zich 
kunnen uitspreken over de keuze van 
een technische haalbare locatie, uit 
nog te onderzoeken alternatieven. (zie 
voor procesafspraken de memo van 5 
juli 2011) 

Hietbrink    

 
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. 
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- 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. 


