Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad
Volglijst per 1 oktober bijgewerkt t/m 21 oktober 2015

Nummer

Datum
toezegging

Toezegging of actie

Portefeuillehouder

Voorstel datum
afdoening

Opmerkingen

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: conclusie trekken of
en welke beleidsaanpassingen nodig zijn.

Zeeman

4e kwartaal 2015

Voorstel dit parallel te laten
lopen met het
splitsingsbeleid buiten BBG
(i.o.m. provincie)

2014/17

06-11-2014 Voetpad / wandelaarsstrook langs
Hargerstrandweg: er zal voor deze goede
suggestie subsidie worden aangevraagd in
samenspraak met Staatsbosbeheer.
05-03-2015 Een procesvoorstel en schets problematiek
Oude Hof volgt binnenkort.

Rasch

4e kwartaal 2015

Van Huissteden

1e kwartaal 2016

De provincie heeft subsidie
verleend voor beide
projecten, de gesprekken
met SBB zijn gestart
De raad is via de nieuwsbrief
geïnformeerd over de stand
van zaken.

2015/05

Griffie: de raad verzoekt
deze toezeggingen nog niet
af te voeren, wachten op het
voorstel.

1

2015/07

12-05-2015 Voor de aanpassing regels en openingstijden
terrassen worden de volgende punten
afgesproken:
- 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

Hafkamp
De raad wordt hierover
geïnformeerd in de Nieuwsbrief
van 27 oktober 2015

okt. 2015

okt. 2016

2016
01-10-2015 GEEN TOEZEGGINGEN
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, 22 oktober 2015
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