
   
 

Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad  
Volglijst per 10 december gewerkt t/m 5 januari 2016 
 
 
 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

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

Van Huissteden 1e kwartaal 2016 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. 

2015/13 29-10-2015 In 1e kwartaal van 2016 volgt er in ARC de 
bezuinigingsvoorstellen van de 
reddingsbrigades en de reactie van het college 
hierop. 
 
 

Hafkamp 1e kwartaal 2016 De bezuinigingsvoorstellen 
van de reddingsbrigaden 
worden intern besproken. Op 
basis daarvan wordt een 
reactie van het college aan de 
raad voorgelegd in het eerste 
kwartaal van 2016.   

2015/15 05-11-2015 Er volgt een memo over hoe en de wijze 
waarop het op te richten Cultureel Platform 
gemeente Bergen (bij amendering Nota Kunst 
en Cultuur) plaatsvindt. 

Rasch  1e kwartaal 2016 Dat memo zal er in het eerste 
kwartaal komen. 
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2015/16 10-12-2015 Er zijn moties en amendementen die oproepen 
tot toiletten en straatmanagement enz., deze 
worden meegenomen in de 1e fase 
(deskresearch) van het opstellen van de  
Economische Visie Bergen. 

Rasch 21 april 
Basisdocument 

 
Zie voorgestelde planning 

2015/17 10-12-2015 In de terugkoppeling naar de raad (stap 3 van  
het proces startnotitie Economische visie) wordt 
meegenomen hoe onderwerpen gericht in 
discussie gebracht kunnen worden richting 
inwoners en ondernemers. 

Rasch 21 april 2016, tbv 
arc 12 mei 2016 

 
Zie voorgestelde planning 

2015/18 10-12-2015 In de periode dat het beleid m.b.t. 
begraafplaatsen wordt opgesteld, worden er 
geen historische stenen verwijderd. 

Van Huissteden 10 maart 2016, tbv 
arc 24 maart 2016 

Er wordt op dit moment 
gehandeld in lijn met de 
toezegging 

 
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, 6 januari 2016 
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