
 
 
Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad  
Volglijst per 27 mei bijgewerkt t/m 5 juni 2014  
 

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. 

Rasch 2e kwartaal 2014  

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. 

Rasch 2e helft 2014 In oktober van 2013 is er 
subsidie beschikbaar 
gekomen. 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. 

Zeeman 2014 Hierover is overleg geweest 
met de griffier. De precieze 
vraag is (ons) onbekend. De 
griffier gaat na of deze 
afgevoerd kan worden 

2013/13 20-06-2013 Op basis van de planregels bij het 
bestemmingsplan in gesprek met de 

Zeeman 2014 De (brand)veiligheid van 
terrein De Kuil is 
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VVE eigenaren de kuil over de 
verkaveling van het terrein, mede in 
relatie met de (brand)veiligheid. 

onderzocht. Op 17 
december 2004 heeft er 
voor het laatst een 
brandweercontrole 
plaatsgevonden. Naar 
aanleiding hiervan zijn 
maatregelen getroffen om 
bij een eventuele brand de 
situatie beheersbaar te 
houden. Zo is er een 
bluswatervoorziening 
gecreëerd en zijn er droge 
blusleidingen aangelegd. 
Ook zijn alle 
recreatiewoningen via 
paden bereikbaar gemaakt. 
Na de brandweercontrole 
van 2004 is de verkaveling 
van het terrein niet 
gewijzigd. Mocht er een 
wijziging in de verkaveling 
plaatsvinden, dient er nog 
steeds voldaan te worden 
aan brandveiligheidseisen. 
Het verzoek is om deze 
toezegging af te doen. 

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

Zeeman 2014 We wachten op uitspraak 
RvS. Zitting was op 4 juni, 
uitspraak binnen 6 weken. 

2014/01 30-01-2014 De werking van het Splitsingsbeleid 
2013 wordt in het vroege voorjaar van 
2015 geëvalueerd op basis van de 
ontvangen aanvragen gehonoreerde 
aanvragen en afgewezen aanvragen: 

Zeeman 15 februari 2015  
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conclusie trekken of en welke 
beleidsaanpassingen nodig zijn. 

2014/02 06-03-2014 Procesvoorstel stappen tot aan zomer 
reces rondom structuurvisie 
Camperduin 

Zeeman  In maand juni wordt de raad 
hier nader over 
geïnformeerd via de 
nieuwsbrief van het college 
aan de raad. Verzoek is 
deze toezegging af te 
voeren na het uitkomen van 
de nieuwsbrief. 

 24-04-2014 GEEN TOEZEGGINGEN    
2014/03 27-05-2014 Voor de zomer een informatieavond over 

een nadere duiding van het college van 
de rapportages over de HVC. 

Van Huissteden Noot griffier: op  
24 juni 2014 

 

2014/04 27-05-2014 Een informatieavond in september 
waarbij het college een plan van aanpak 
voorlegt over de restauratie van het 
Oude Hof. 

Van Huissteden Noot griffier:  
11 september 

2014 

 

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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