Lijst bestuurlijke toezeggingen gemeenteraad
Volglijst per 7 februari 2013 bijgewerkt tot en met 26 februari 2013
Nummer
Datum
Toezegging of actie
Portefeuille
houder
15-12-2011 In 2012 komt er een voorstel naar de
Roem
raad over de inzamelstructuur oud
papier en de vergoedingen ervoor. Dit
na overleg met de huidige
inzamelaars.
2012/09
21-06-2012 Het college zal richting Tweede Kamer Hietbrink
reageren op het rapport van de
Algemene Rekenkamer en maakt
daarbij een koppeling met onze
handelingen in de procesgang
Gasopslag Bergermeer.
28-06-2012
04-10-2012

Er zijn geen toezeggingen gedaan.
Om de wateroverlast voor de toekomst Roem
goed in kaart te kunnen brengen
ontvangt de Raad de rapportages van
Tauw die deze gegevens monitoren.

01-11-2012

Er zijn geen toezeggingen gedaan.

2012/13

08-11-2012

2012/14

13-12-2012

Inkoop – en aanbestedingsbeleid
Hekker
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.
Memo getal financiële gevolgen
Roem
septembercirculaire jaar 2016
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2012/10

Toegezegde
datum afdoening

Opmerkingen
Er heeft een overleg
plaats gevonden met
de heer Groot. Nadere
informatie volgt.

Eerste kwartaal
2013

op 26 februari heeft
het college de brief
vastgesteld en deze is
op het RIS geplaatst.
Voorstel is deze
toezegging af te
voeren.

Zodra college
rapportage van
Tauw ontvangt

2e kwartaal 2014

24 januari 2013

Dit betrof een vraag
aan de heer Bijl en

nakijken.

2012/15

13-12-2012

mondelinge toelichting geven op de
Roem
stand van zaken motie CDA oud
papier en toezegging 15-12-2011 raad.

Op arc 17 januari
2013

2012/17

18-12-2012

Roem

November 2013

2012/18

18-12-2012

Roem

24 januari 2013

2012/19

18-12-2012

Roem

April 2013

2012/20

18-12-2012

Roem

April 2013

2013/01

07-02-2013

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.
Nagaan op welke wijze lagere
inkomens tegemoet gekomen kunnen
worden in de kosten van de
invalidenparkeerkaart.
Nagaan vraagt of de instemming van
de Klankbordgroep met een tweede
supermarkt in Schoorl Klopt! schriftelijk
is vastgelegd in een verslag.
Schriftelijk te laten weten wie de
kosten betaalt voor het opstellen van
het bestemmingsplan omdat de
ontwikkeling van een tweede
supermarkt een private ontwikkeling is.
Het plan van aanpak van de
marktpartij die zich aanmeldt voor het
aanleggen van het glasvezelkabelnet
in de gemeente, wordt aan de raad

Hafkamp

Wanneer plan van
aanpak wordt
aangeleverd.
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deze is rechtstreeks
aan de heer Bijl
beantwoord. Het
verzoek is deze
toezegging af te
voeren.
Zie toezegging 15-122011

Wordt maart 2013

voorgelegd, mede in relatie tot het
raadsbesluit van mei 2011 ( alle
kernen en alle inwoners, dus ook de
buitengebieden, zullen in één
aaneengesloten aanlegperiode
verbonden worden )

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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