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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad  
Volglijst per 2 februari 2017 bijgewerkt t/m 21 februari 2017 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

2016/04 23-06-2016 Aanrijtijden brandweer gemeente Bergen: 

 De cijfers per kern worden ogenomen in 
de eerstvolgende Nieuwsbrief; 

 Over 6 maanden terug komen op de 
aanrijtijden en de concrete resultaten 
van de genomen initiatieven tot 
verbetering. 

Hafkamp Nieuwsbrief van 3 
juli 2016 
 
2 februari 2017 tbv 
arc 16 februari 
2017 
 

De raad geeft aan deze 
toezegging te laten staan tot na 
behandeling februari 2017. 
 
De Veiligheidsregio komt in het 
eerste kwartaal met een 
voortgangsrapportage. Zodra 
deze is ontvangen, wordt de raad 
geïnformeerd.  

2016/05 05-07-2016 Het college doet er alles aan om de woningen 
aan het Kogeltjesplein te behouden. voor het 
einde van het jaar ligt er een plan van alle 
betrokkenen, inwoners, gemeente, Kennemer 
Wonen 

Van Huissteden 15 december 2016 
 
 

Zowel de huurwoningen aan de 
Kogendijk als Jaap Wijandweg 
blijven behouden. 
Voor de invulling van het T&O 
terrein wordt In het 2e kwartaal 
van 2017 aan de raad ter 
vaststelling een principebesluit 
voorgelegd. 
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren.  

2016/08 
 

20-12-2016 Naar aanleiding van besluitvorming inzake de 
verordening kwaliteitseisen: 
vergunningverlening Toezicht & Handhaving 
zegt portefeuillehouder Snabilie toe in het 
tweede kwartaal een overzicht aan te bieden 
van de criteria waaraan men op dat moment 
nog niet voldoet en in het vierde kwartaal te 
rapporteren over de voortgang van de acties 
om hieraan wel te kunnen voldoen. De door 
Kies Lokaal gevraagde lijst maakt hier 
onderdeel vanuit. 

Snabilie 2e kwartaal 2017 
 
 

Op dit moment geen 
bijzonderheden. Er wordt 
gewerkt aan een overzicht. 
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2017/01 02-02-2017 Naar aanleiding van de aangenomen motie 
toetsingskader principeverzoek RO zegt de 
portefeuillehouder toe dat gekeken wordt of 
principeverzoeken niet alleen voor zaken op het 
gebied van de ruimtelijke ordening, maar ook 
voor andere procedures kunnen gelden.  

Snabilie Tweede kwartaal 
2017 

Bij de uitwerking van het 
toetsingskader 
principeverzoeken, wordt ook 
onderzocht of er andere 
toetsingskaders zijn. Te denken 
valt aan het proces van de 
illegale bewoning 
recreatiewoningen.  
In eerste instantie wordt 
teruggekoppeld aan de 
werkgroep en gekeken of de 
aangedragen toetsingskaders 
voldoen.   

 
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. 


