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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad  
Volglijst per 9 november 2017 bijgewerkt t/m 28 november 2017 
 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

2017/03 09-03-2017 De criteria voor de aanbestedingsprocedure 
voor het Watertorengebied worden ook aan de 
raad voorgelegd. 
Op 5 oktober 2017 wordt het Watertorengebied 
samen met de nota van zienswijze en de 
beantwoording ter vaststelling aangeboden aan 
de raad. CPO deelnemers zullen schriftelijk 
worden geïnformeerd over het proces en de 
inhoud van het plan tijdens het eerste overleg 
over het nieuwe BP Watertorengebied. 

Van Huissteden Februari 2018 Het gaat hierbij om de 
aanbesteding van de 
exploitatie van de sporthal. De 
planning is dat de criteria 
uiterlijk in de raad van 1 
februari 2018 worden 
behandeld. Op dit moment 
wordt onderzocht of het 
college of de raad bevoegd is 
voor deze procedure.  
Op 1 februari 2018 wordt het 
watertorengebied samen met 
de nota van zienswijze en de 
beantwoording ter vaststelling 
aangeboden aan de raad. 
CPO deelnemers zullen 
schriftelijk worden 
geïnformeerd over het proces 
en de inhoud van het plan 
tijdens het eerste overleg over 
het nieuwe BP 
Watertorengebied. 

2017/06 09-03-2017 De portefeuillehouder zegt toe nog een 
startnotitie op te stellen en gezien de 
complexiteit van alle bedrijvigheid op het 
perceel van manege de Duinrand nogmaals de 
situatie zal bekeken worden en hij dit zal 
terugkoppelen aan de raad. 

Snabilie Vierde kwartaal 
2017 

De consequenties en 
gevolgen van mogelijke 
oplossingen worden 
momenteel in kaart gebracht.   
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2017/14 01-06-2017 Eeuwigelaan: Ten aanzien van het 
amendement van KL en GB zegt de 
portefeuillehouder toe dat in het 
ontwerpinrichtingsplan het verzoek om de 
verkeersveiligheid te verbeteren nader 
uitgewerkt zal worden. 

Van Huissteden 4de kwartaal 2017 Op 14 december 2017 wordt 
het concept inrichtingsplan ter 
besluitvorming aan de raad 
voorgelegd.  
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren.  

2017/15 01-06-2017 Eeuwigelaan: De portefeuillehouder zegt toe 
dat aan de raad een conceptinrichtingsplan 
inclusief financieringsvoorstel voorgelegd wordt. 

Van Huissteden 4de kwartaal 2017 Op 14 december 2017 wordt 
het concept inrichtingsplan ter 
besluitvorming aan de raad 
voorgelegd.  
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 

 04-07-2017 GEEN TOEZEGGINGEN    

 02-11-2017 GEEN TOEZEGGINGEN    

 09-11-2017 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. 


