
 
Lijst bestuurlijke toezeggingen gemeenteraad 
Volglijst per 14 maart 2013 bijgewerkt tot en met 8 mei 2013 
Nummer Datum  Toezegging of actie  Portefeuille 

houder  
Toegezegde 
datum afdoening  

Opmerkingen  

 15-12-2011 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.  

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

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 November 2013  

2013/01 07-02-2013 Het plan van aanpak van de 
marktpartij die zich aanmeldt voor het 
aanleggen van het glasvezelkabelnet 
in de gemeente, wordt aan de raad 
voorgelegd, mede in relatie tot het 
raadsbesluit van mei 2011 ( alle 

 Hafkamp Wanneer plan van 
aanpak wordt 
aangeleverd 
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kernen en alle inwoners, dus ook de 
buitengebieden, zullen in één 
aaneengesloten aanlegperiode 
verbonden worden ) 
 

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 September 2013  

2013/03 14-03-2013 Besteding € 500.000 2012 subsidie 
Kranenburgh: een besteding van de 
bedragen wordt opgenomen in het 
eerstvolgende voortgangsmemo. 

Hafkamp Mei 2013  

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 Oktober 2013  

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 3e / 2013  

2013/07 18-04-2013 Bij de branche ( Kon. Horeca NL en 
Ecron) nagaan of gegevens 
beschikbaar zijn over  verhuur voor 
inzicht in de effecten van het verhogen 
van de leeftijdscategorie tot 12 jaar, 
waarvoor er vrijstelling 
toeristenbelasting is. 

Roem Juni 2013 
(vaststellen tarief 
toeristenbelasting 

 

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 

Roem November 2013 
(begroting 2014) 
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naheffingaanslag parkeerbelastingen te 
bewerkstelligen. 

 
 
 
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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