Lijst bestuurlijke toezeggingen gemeenteraad
Volglijst per 2 februari 2012 bijgewerkt tot en met 20 februari 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.

01-11-2011

10-11-2011

10-11-2011

10-11-2011

15-12-2011

Portefeuille Toegezegde
houder
datum afdoening
Hietbrink
1e helft 2012

Opmerkingen

Uitzoeken in het huidige
personeelsbestand, per team,
hoeveel mensen werken met een
arbeidsbeperking.

Hafkamp

Informatie is per memo
aangeleverd.
Afvoeren.

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
Afspraak: jaarlijkse evaluatie van het
takenpakket van de
landschapscoördinator, en de
voortgang van de uitvoering en de
prioriteitstelling van de projecten uit
het LOP.
De vragen van D66 en de heer Smit

Hietbrink

Hietbrink

15-12-2011

Op zo kort
mogelijke termijn

Hietbrink

Hafkamp
1

Afspraak met college
afvoeren

Begin januari 2012

Vragen zijn

15-12-2011

15-12-2011

15-12-2011

2012/01

02-02-2012

2012/02

02-02-2012

2012/03

02-02-2012

2012/04

02-02-2012

over het gaslek bij Camperduin, de
veiligheidsrisico’s en
calamiteitenplannen, zullen schriftelijk
beantwoord worden.
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.
De raad wordt op de hoogte gehouden
over de voortgang van en de
werkzaamheden in het Parnassiapark
Bergen aan Zee
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.
Bij werkzaamheden die een
significante beperking vormen voor het
verkeer wordt, voor elke fase van een
dergelijk project, vooraf overlegd met
een afvaardiging van bewoners en
ondernemers, over te nemen adequate
verkeersmaatregelen, en wordt
bebording geplaatst.
Er komt schriftelijke uitleg over de
kosten / opbrengsten peuterspeelzaal
in Groet
Het hoogheemraadschap wordt
uitgenodigd een toelichting te geven
op het tot stand
komen van de waterkaart voor onze
kustdorpen en het daarbij behorende
beleid.
In de halfjaarlijkse

beantwoord. Afvoeren.

Hietbrink

2 oktober 2012

Roem

Zo spoedig mogelijk

Roem

Uiterlijk 29 nov
(raad 13/12/2012)

Hafkamp
namens
Roem

Opnemen in
planning
werkzaamheden
afdeling BOR

Hietbrink
namens
Luttik Swart
Hietbrink

Uiterlijk 8 maart
2012

Afspraak op 13
maart 2012

Afvoeren

Hafkamp

Opnemen in het

Afspraak met college

2

Afvoeren

voortgangsrapportage van het Project
Top in de dienstverlening, wordt een
paragraaf over de resultaten van
regionale samenwerking opgenomen

projectplan.

afvoeren

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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