Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad
Volglijst per 30 juni bijgewerkt t/m 15 september 2015

Nummer

2012/13

2013/16

2014/01

Datum
toezegging

Toezegging of actie

Portefeuillehouder

Voorstel datum
afdoening

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

Rasch

4e kwartaal 2015

Zeeman

eind 2015

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: conclusie trekken of
en welke beleidsaanpassingen nodig zijn.

Zeeman

4e kwartaal 2015

08-11-2012

1

Opmerkingen

De raad is via de nieuwsbrief
van het college van 19
augustus geïnformeerd. Het
verzoek is deze toezegging
af te voeren.
Is meegenomen met de 2e
herziening Egmonden.
Planning besluitvorming raad
eind 2015. Het verzoek is
deze toezegging van de lijst
af te voeren.
Voorstel dit parallel te laten
lopen met het
splitsingsbeleid buiten BBG
(i.o.m. provincie)

2014/15

06-11-2014 Vanaf 2015 worden de jaartallen van de
regelingen en verordeningen in het
Normenkader opgenomen.

Zeeman

2014/17

06-11-2014 Voetpad / wandelaarsstrook langs
Hargerstrandweg: er zal voor deze goede
suggestie subsidie worden aangevraagd in
samenspraak met Staatsbosbeheer.
06-11-2014 Het recht om de gemeente uit te dagen
wanneer inwoners denken dat ze de zorg beter
zelf kunnen organiseren, alsmede het invoeren
van een integraal PGB, zullen bij het opstellen
van de beleidsregels worden meegenomen.

Rasch

4e kwartaal 2015

Mesu

4e kwartaal 2015

2014/20

11-12-2014 Op basis van een inventarisatie nagaan de
haalbaarheid en mogelijkheden voor een bio –
markt in onze gemeente.

Rasch

2e kwartaal 2015

2015/01

29-01-2015 Nazoeken of er een makkelijke en interessante
manier is om bij de algemene voorziening voor
eenvoudige huishoudelijke hulp, ook het PGB
toe te passen is.

Mesu

Voor het
zomerreces.

2015/02

29-01-2015 De klanttevredenheid wordt in ieder geval
Mesu
onderzocht, ook voor de eenvoudige
huishoudelijke hulp en er wordt bekeken of een
evaluatie met effectmeting, toename klanten en
de ontwikkeling van de kosten hierbij al zinvol
is, aangezien de regeling pas in 2016 in gaat.

2014/18

2

Oktober 2015
uiterlijk

4e kwartaal 2015

Zover de jaartallen te
achterhalen zijn, worden ze
al vanaf 2014 in het
Normenkader toegevoegd
Het verzoek is deze
toezegging af te voeren.
De provincie heeft subsidie
verleend voor beide
projecten, de gesprekken
met SBB zijn gestart
Omdat er bestuurlijk is
gekozen niet te gaan weken
met beleidsregels zijn zowel
het RtC als het integraal
PGB niet opgenomen in het
beleid. Voor 2016 zal een
nieuw beleidsplan worden
gemaakt, hierin zullen beide
onderwerpen worden
betrokken. Het verzoek is
deze toezegging af te
voeren.
De raad is hierover via de
nieuwsbrief van 24 juni 2015
geïnformeerd. Het verzoek is
om deze toezegging af te
voeren.
Hierover is de raad via de
nieuwsbrief van 15 april
geïnformeerd. Verzoek is
deze toezegging af te
voeren.
De resultaten van dit KTO
zijn bekend en worden
tijdens de
raadsinformatiebijeenkomst
in september 2015 met de
raad besproken. Verzoek is
deze toezegging af te
voeren.

2015/03

29-01-2015 Het college komt met een notitie over
Hafkamp
burgerparticipatie, waar denken we dan ook,
welke instrumenten kunnen we inzetten. Kaders
en inhoud.

2015/04

29-01-2015 Een onderzoek naar mogelijke locaties voor
Van
Startnotitie eind
een openbaar (mindervalide) toilet zal
Huissteden/Rasch 2015.
meegenomen worden in de op te stellen Lokale
Toeristische Visie.

2015/05

05-03-2015 Een procesvoorstel en schets problematiek
Oude Hof volgt binnenkort.

2015/06

2015/07

2015/08

Van Huissteden

05-03-2015 Over het “burenakkoord alles op een rij zetten, Zeeman
nog wat meer informatie erover te halen bij
andere gemeenten, in Buch verband dit nader
uit te werken, het streven is voor de zomer.
Over de consequenties een informatie avond te
beleggen.
09-04-2015 GEEN TOEZEGGINGEN
12-05-2015 Voor de aanpassing regels en openingstijden
Hafkamp
terrassen worden de volgende punten
afgesproken:
- Emailadres voor het melden van
klachten horeca-overlast en
bekendmaking van het mailadres op de
gemeentepagina
- Evaluatie op basis binnen gekomen
klachten na het 1e seizoen (oktober
2015)
- Evaluatie op basis binnen gekomen
klachten aan het einde van het 2e
seizoen
- Evalueren totale Nota gastvrij Bergen
2010
12-05-2015 Over de ontsluiting MAG-complex gaat de
Zeeman
3

Voor het
zomerreces

2e kwartaal 2015

Informatie bijeenkomst november
2015

z.s.m.

Dit is met de raad besproken
op de informatieavond van
18 juni 2015. Het proces
loopt. Het verzoek is de
toezegging af te voeren.
Eind 2015 is de startnotitie
klaar. De nota komt eind
2016 in de raad. Het verzoek
is deze toezegging af te
voeren.
De raad is via de nieuwsbrief
geïnformeerd over de stand
van zaken.
Griffie: de raad verzoekt
deze toezeggingen nog niet
af te voeren, wachten op het
voorstel.
Dit wordt na het zomerreces
opgepakt en in het vierde
kwartaal 2015 besproken op
een informatieavond. Het
verzoek is deze toezegging
af te voeren

Meldpunt is ingesteld.
Verzoek is deze toezegging
af te voeren.

okt. 2015

okt. 2016

Nagaan of de tweede
proefperiode voortgezet
wordt

2016
17 september tbv

Het gesprek heeft

portefeuillehouder in overleg met de bedrijven
met als voorstel zoveel als mogelijk de
Hoeverweg te gebruiken voor het vrachtverkeer
en personenverkeer (personeel e.a.)
25-06-2015 Wethouder Rasch herhaalt haar toezegging uit Rasch
de algemene raadscommissie, motie 16 over
het Straatmanagement blijft op de lijst ‘nog uit
te voeren moties’ staan.

raad 1-10-2015

plaatsgevonden. Het verzoek
is de toezegging af te
voeren.

25-06-2015

2015/10

25-06-2015 Wethouder Zeeman zegt toe, op een verzoek
uit de raad, in het bestemmingsplan een
afwijkingsbevoegdheid op te nemen:
Het bevoegd gezag kan in afwijking van
bepaalde in 10.2.1 het bouwvlak verplaatsen
onder voorwaarde dat toestemming door het
hoogheemraadschap is verleend.

Raad / Zeeman

30-06-2015

2015/11

30-06-2015 Het college gaat er alles aan doen om na te
gaan op welke wijze de stijging van de tarieven
van OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing
kunnen worden voorkomen.

Zeeman

Begrotingsraad
29/10

2015/12

30-06-2015 Op de gemeentepagina van de website wordt
aangegeven waar onze inwoners klachten over
vliegtuiglawaai kunnen indienen.

Hafkamp

September 2015

Dit betekent dat het
raadsbesluit wordt
aangepast, onder 7 wordt
motie 16 geschrapt, deze is
niet afgevoerd.
Het ondertekende
raadsbesluit is op het Risbis
gezet. Het verzoek is deze
toezegging af te voeren.
Aan het raadsbesluit wordt
toegevoegd:
Waarbij in de planregels
wordt opgenomen dat het
bevoegd gezag in afwijking
van het bepaalde in 10.2.1
het bouwvlak kan
verplaatsen onder
voorwaarde dat door het
Hoogheemraadschap
toestemming is verleend.
Dit besluit is op 30 juni aan
de raad ter besluitvorming
voorgelegd. Het verzoek is
deze toezegging af te
voeren.
De raad wordt hierover
geïnformeerd in de concept
programmabegroting 20152019. Het voorstel is daarom
deze toezegging na het
vaststellen van de begroting
af te voeren.
Dit staat op de website.
Verzoek is de toezegging af
te voeren.

2015/09

4

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.
Bergen,15 september 2015
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