Lijst bestuurlijke toezeggingen gemeenteraad
Volglijst per 12 april 2012 bijgewerkt tot en met 1 mei 2012
Nummer

Datum

Toezegging of actie

01-11-2011

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

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”
Externe advisering over mogelijke
wijze van aanbesteding van elk
afzonderlijk plandeel van de
Structuurvisie Mooi Bergen
Op basis van een notitie wordt een
discussie met de raad gevoerd over
beleidsregels met betrekking tot de
zgn. 2e woningen, of dit beleid voor
de hele gemeente zou moeten gelden
of dat er kernen zijn ( bijv. Bergen aan
Zee) die maatwerk behoeven.
In 2012 komt er een voorstel naar de
raad over de inzamelstructuur oud
papier en de vergoedingen ervoor. Dit
na overleg met de huidige
inzamelaars.

10-11-2011

15-12-2011

15-12-2011

Portefeuille Toegezegde
houder
datum afdoening
Hietbrink
1e helft 2012

Hietbrink

Hietbrink

Op zo kort
mogelijke termijn

Hietbrink

2 oktober 2012

Roem

Uiterlijk 29 nov
(raad 13/12/2012)

1

Opmerkingen
Afgedaan via een
memo

2012/02

02-02-2012

Er komt schriftelijke uitleg over de
kosten / opbrengsten peuterspeelzaal
in Groet

2012/05

08-03-2012

2012/06

08-03-2012

2012/07

08-03-2012

Voor het reces een tussentijdse
evaluatie van de uitkomsten van het
handhavingstraject permanente
bewoning recreatie woningen, met
aantallen op basis wat we dan weten,
inclusief de gemaakte kosten en
mogelijk een beeld over wat ons in de
toekomst te wachten staat.
De omschrijving onrechtmatige
Hafkamp
bewoning in plaats van illegale, sluit
beter aan op de situatie, de tekst van
de Beleidsregels zal daarop aangepast
worden als dat juridisch mogelijk is.
In het tweede kwartaal wordt de
Luttik commissie geïnformeerd over de
Swart
voortgang van de implementatie van
de bibliotheek visie door
Kennemerwaard.
Geen.

12-04-2012

Hietbrink
namens
Luttik Swart
Hafkamp

Zo spoedig mogelijk

24 mei (een week
voor de arc)

30 augustus (tbv
arc 13/9)

Toelichting bij opzet lijst bestuurlijke toezeggingen.
- Toezeggingen worden op de lijst opgenomen nadat de voorzitter heeft geconstateerd dat er om een toezegging gevraagd is en het collegelid er positief op
heeft gereageerd.
- Na afdoening blijven de toezeggingen niet meer op de lijst staan. In de kolom ‘opmerkingen’ kan worden opgemerkt dat de toezegging is afgedaan met
een verwijzing naar het betreffende stuk.
- De griffie onderzoekt niet actief of toezeggingen zijn afgedaan. De griffie geeft alleen aan dat de toezegging is afgedaan als daar voor een ‘bewijsstuk’
(memo, raadsvoorstel, etc.) beschikbaar is of wanneer de commissie een mondeling antwoord van de wethouder heeft geaccepteerd of in het beleid
wordt meegenomen.
- De griffie rappelleert niet op toezeggingen. De commissie is verantwoordelijk voor het aanspreken van de wethouder op het afdoen van de toezeggingen.
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