
 
 
Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad  
Volglijst per 7 november bijgewerkt t/m 26 november 2013 
 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

2012/13 08-11-2012 Inkoop – en aanbestedingsbeleid 2013: 
Na 1 jaar evaluatie van het gebruik van 
het drempelbedrag bij de verplichting 
drie offertes aan te vragen, dan ook 
nagaan of meldingsplicht aan de raad 
zinvol is. 

Hekker 2e kwartaal 2014  

2012/17 18-12-2012 Vóór de vaststelling van de 
Legesverordening 2014 wordt de leges  
geëvalueerd op basis van zo mogelijk 
een vergelijking met buurtgemeenten 
op werkwijze van de diverse producten. 
Tevens dient er een lijst te worden 
bijgehouden van door burgers 
gesignaleerde pijnpunten t.a.v. de 
hoogte van de bedragen. Op basis 
hiervan kan de legesverordening 2013 
dan ook inhoudelijk worden 
beoordeeld. 

Roem December 2013 Maakt onderdeel uit van de 
stukken over de 
belastingverordeningen 
waarover in de raad van 
december 2013 een besluit 
wordt genomen. Verzoek is 
deze toezegging af te 
voeren. 

2013/02 14-03-2013 Er wordt onderzocht wat er nu betaald 
wordt in Bergen en omgeving als huur 
voor volkstuinen. Informatie van de 
landelijke bond wordt daarbij 
meegenomen. 

 Roem Eind september 
2013 

In de nieuwsbrief van het 
college aan de raad is in de 
maand november verslag 
van dit onderzoek gedaan. 
Verzoek is deze toezegging 
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af te voeren. 
2013/04 14-03-2013 Onderzocht moet worden of de 

gemeente in het in het beschikbaar 
stellen van Wifi in de uitgaansgebieden 
van de kernen, al dan geen rol dient te 
spelen, het gevraagde onderzoek kan 
op redelijke korte termijn uitgevoerd 
worden (2e helft 2013). De raad zal 
hierover geïnformeerd worden. 

Hekker Tweede helft 2014 In oktober van dit jaar komt 
er subsidie beschikbaar. De 
gemeente Alkmaar is bezig 
met een onderzoek en waar 
mogelijk proberen we aan te 
sluiten of samen te werken. 
Meer duidelijkheid wordt in 
de tweede helft van 2014 
verwacht. 

2013/06 18-04-2013 Er komt een notitie over de categorieën 
waar geen verklaring van geen 
bedenkingen nodig is, met 
achtergronden en nieuwe wetgeving. 

Hietbrink 2014  

2013/08 23-04-2013 Benchmark kosten opbouw en tarieven 
naheffingaanslag parkeerbelastingen 
omliggende gemeenten; 
Inspanningsverplichting college( daar 
waar en indien mogelijk) om door 
kostenreductie een tariefsverlaging 
naheffingaanslag parkeerbelastingen te 
bewerkstelligen. 

Roem November 2013  Wordt opgenomen in het 
voorstel voor het vaststellen 
van de Verordening 
parkeerbelasting 2014 en 
de bijbehorende tarieven 
waarin in de raad van 
december 2013 een besluit 
wordt genomen. Het 
verzoek is deze toezegging 
af te voeren. 

2013/11 20-06-2013 Bij het opstellen van het 
bestemmingsplan Kloosterlandgoed 
Ursulinen specifiek aandacht besteden 
aan het Waterplan in relatie met dit 
bouwplan en de omliggende wijk. 

Hietbrink Eerste kwartaal 
2014 

 

2013/13 20-06-2013 Op basis van de planregels bij het 
bestemmingsplan in gesprek met de 
VVE eigenaren de kuil over de 
verkaveling van het terrein, mede in 
relatie met de (brand)veiligheid. 

Hietbrink 2014  

2013/16 27-06-2013 Onderzocht wordt op welke wijze het Hietbrink 2014  
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huidige recreatieve gebruik van de 
stolp aan de Herenweg 173 
gelegaliseerd kan worden. 

2013/17 02-07-2013 De raad wordt geïnformeerd over wat 
er momenteel allemaal loopt in het 
buitengebied (Uitwerking SVLG, LOP, 
gesprekken met agrariërs, 
natuurbeheerders, e.a.) 

Hietbrink 1e kwartaal 2014  

2013/18 02-07-2013 De raad wordt geïnformeerd over het 
antwoord van het Regionaal Archief op 
de vraag over de aard en status van de 
wegen en paden in het landelijk gebied 
en de daarop rustende 
erfdienstbaarheden en 
eigendomssituaties. 

Hietbrink  Er wordt contact 
opgenomen met de heer 
Zeiler om de vraag voor het 
archief te formuleren. 

2013/19 26-09-2013 Functie wijziging MAG complex en de 
daarbij behorende 
bestemmingsplannen: informatie over 
uitstel van besluitvorming, informatie 
over mogelijke vervuiling op het terrein. 

Hietbrink  Is beantwoord in de memo 
die op 12 november door 
het college is vastgesteld en 
naar de raad is gestuurd. 
Verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 

2013/20 26-09-2013 Zodra de huurovereenkomst 
Kranenburgh en 
gebruikersovereenkomst Sterkenhuis 
er zijn, krijgt de raad dit op papier. 

Hafkamp  De raad heeft beide stukken 
ontvangen. Verzoek is om 
deze toezegging af te 
voeren. 

2013/21 01-10-2013 Er komt een analyse over de stijging 
van 14% van de OZB niet woningen. 

Roem 1e kwartaal 2014  

2013/22 31-10-2013 
 

Vragen Kranenburg VVD worden 
schriftelijk beantwoord: 

om te overwegen om Kranenburgh en andere 
instellingen die een aanzienlijke 
gemeentelijke bijdrage ontvangen te 
verzoeken kwartaalrapportages te 
overleggen, zodat de gemeente(raad) grip 

Hafkamp December 2013  
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krijgt en houdt op de exploitatie/liquiditeit van 
de organisaties. Is het college bereid deze 
voorwaarde is de subsidiebeschikking op te 
nemen.  

Hoe staat het met de huidige exploitatie t/m 
derde kwartaal 2013 van Kranenburgh en is 
inmiddels een verzoek ingediend om ook het 
restant bedrag over 2013 als voorschot uit te 
betalen? 

Is de subsidieaanvraag over 2014 overigens 
al ingediend? 

 
2013/23 31-10-2013 In de notitie “bouwstenen voor 

handhavingsbeleid” wordt ook een 
doorkijkje gegeven wat er nu blijft 
liggen op handhavingsgebied.  

Hafkamp Januari 2014  

2013/24 31-10-2013 Er wordt contact opgenomen over de 
werkwijze van de dienstencheque in de 
Gemeente Hulst 

Mesu   

 
 
 
 
Toelichting bij opzet volglijst 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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