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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad  
Volglijst per 9 juli 2019, bijgewerkt tot 10 september 2019 
 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

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. 

Valkering 2019 In de nieuwsbrief die op 
vrijdag 12 juli 2019 naar de 
raad is gezonden, is de raad 
geïnformeerd over de laatste 
stand van zaken rondom dit 
perceel.   

2018/06 10-07-2018 Kadernota 2019 (n.a.v. ingetrokken motie 
bomenkap) 
in jan. 2019 wordt het bomenbeleidsplan 
geëvalueerd, met een terugkoppeling aan de 
raad. 

Houtenbos 2de kwartaal 2020 Planning is aangepast aan de 
beschikbare capaciteit. Het 
verzoek is deze toezegging 
van de lijst te halen omdat hij 
terugkomt als punt in het 
uitvoeringsprogramma.  

2018/07 01-11-2018 Er komt een bestuurlijke agenda waarin de 
voortgang van belangrijke projecten e.d. wordt 
gemeld. 

Houtenbos Mei 2019 Uw raad heeft bij de 
Kadernota de eerste opzet  
van het uitvoeringsprogramma 
van het formatieakkoord 
ontvangen. Deze punten 
worden gebruikt voor het 
vullen van de Lange Termijn 
Agenda. Er wordt geen aparte 
bestuurlijke agenda meer 
gemaakt. Bij de begroting 
komt een verdere uitwerking 
van het 
uitvoeringsprogramma. Het 
verzoek is om deze 
toezegging af te voeren.  
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2019/01 11-04-2019 
 
 
 
 
 
 
 

28-05-2019 

Naar aanleiding van de motie BBB inzake 
parkeerproblematiek centrum Schoorl: 
onderzoeken of de kosten voor het inschakelen 
van verkeersregelaars geheel of voor een deel 
kunnen worden verhaald op de organisatoren 
van een evenement. Gekeken wordt naar de 
ontsluiting van de Sportlaan. 
 
Naar aanleiding van een vraag van de VVD of 
het, gezien de problematieken, wel lukt om dit 
in het bestemmingsplan mee te nemen zegt de 
portefeuillehouder toe dit schriftelijk te 
beantwoorden. 

Bekkering Begin juni In de toezeggingenlijst die bij 
de raad van 28 mei 2019 was 
gevoegd is uitgebreid op dit 
onderwerp in gegaan. 
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 
 
In de nieuwsbrief die op 12 juli 
2019 naar de raad is 
verzonden is op deze vraag 
gereageerd. Het verzoek is 
om deze toezegging af te 
voeren.  

2019/03 28-05-2019 Huisvestingsverordening: 
• Er komt een evaluatie in het 4e 

kwartaal, evaluatie en wensen worden 
naast elkaar gelegd.  

• Er komt een schriftelijke reactie op de 
vraag van GB wat de quotum woningen 
in Bergen is.  

Bekkering  
 
 
 
Valkering  

4de kwartaal 2019 
 
 
 
Nieuwsbrief raad 

 
 
 
 
Door de portefeuillehouder is 
tweemaal bij de steller om 
verduidelijking van de vraag 
gevraagd. Er is geen reactie 
gekomen. Het verzoek is om 
dit deel van deze toezegging 
af te voeren.  

2019/04 28-05-2019 Motie bomenkap: de raad wordt via de 
nieuwsbrief van het college op de hoogte 
gehouden. 

Valkering Zodra er informatie 
bekend is 

Uw raad is hierover mondeling 
door de portefeuillehouder 
bijgepraat. Het verzoek is om 
deze toezegging af te voeren. 

2019/05 28-05-2019 Motie inzake liftborden: in het derde kwartaal 
2019 geeft de portefeuillehouder een 
terugkoppeling van zijn bespreking met de 
dorpsraad. 

Houtenbos 3de kwartaal 2019 
Via de nieuwsbrief 

 

2019/06 04-07-2019 Motie inzake afstoten onroerend goed: 
hangende het onderzoek zal de gemeente geen 
gemeentelijke panden meer verkopen. 

Valkering Gedurende het 
onderzoek. 

Op het moment van het geven 
van de stand van zaken was 
het onderzoek nog niet 
afgerond.  

2019/07 09-07-2019 Motie inzake actualisering 
detailhandelsvisie/MKB visie: 
in het licht van de Omgevingswet wordt 
onderzocht welke visies een update nodig 
hebben 

Valkering Wordt 
meegenomen in 
het traject. 2019 
e.v.  

Dit onderwerp komt aan de 
orde bij de omgevingsvisie. 
Op dit moment niet aan de 
orde omdat dit het 
voorbereidingsbesluit dat nu 
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geldt, raakt. Het verzoek is om 
deze toezegging af te voeren 
omdat deze terugkomt bij de 
moties en amendementen.  

2019/08 09-07-2019 Motie dienstverlening/communicatie: 
actieplan voor dienstverlening en communicatie 
komt er 

Hafkamp 2e helft 2019 Uw raad wordt via de 
nieuwsbrief geïnformeerd over 
de voortgang van de 
uitvoering van deze motie.  

2019/09 09-07-2019 Motie onderzoek opname bouwbegroting 
Egmond-Binnen Zuid: 
woningbouwlocatie Egmond-Binnen Zuid wordt 
toegevoegd aan bouwbegroting 

Valkering 2e helft 2019 De locatie Egmond-Binnen 
Zuid wordt, naast diverse 
andere locaties, meegenomen 
bij het opstellen van de 
bouwbegroting. Door middel 
van een “afwegingskader”’ 
wordt inzicht gekregen in de 
kansrijkheid van (potentiele) 
woningbouwlocaties. De 
resultaten van dit 
afwegingskader geven mede 
input aan de op te stellen 
bouwbegroting.    

2019/10 09-07-2019 Motie Ondersteuning Voetbalvereniging 
Duinrand S: 
Er komt een integrale aanpak voor 
accommodaties in samen spraak met inwoners 
Schoorl 

Tromp 2e helft 2019  In het vierde kwartaal komt er 
een plan van aanpak 
participatie. Deze kaders 
worden aan uw raad 
voorgelegd. Vooruitlopend 
hierop is op 11 juni tijdens een 
bijeenkomst van de sportraad 
Bergen waarbij onder andere 
sportverenigingen uit Bergen, 
de buurtsportcoach en 
Schoorl Community aanwezig 
waren de toezegging gedaan 
om met een voorstel richting 
college te komen inzake de 
krimp in relatie tot de sport. 
Dit voorstel wordt afgewacht. 
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren omdat 
hij niet als toezegging was 
bedoeld. De 
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portefeuillehouder heeft een 
toelichting aan de raad willen 
geven van wat er speelt en 
stelt voor dit proces zijn eigen 
dynamiek te laten houden.  

2019/11 09-07-2019 Motie integriteitsplan: 
de integriteitscode voor raadsleden wordt 
geactualiseerd en in Q4 besproken 

Hafkamp Vierde kwartaal 
2019 

In overleg met het presidium 
(10 september 2019) zal 
worden bezien op welke wijze 
hier uitvoering aan wordt 
gegeven. 

2019/12 09-07-2019 Motie verankering en samenhang tussen visies 
en uitvoeringsprogramma’s: 
bij de gemeente Blaricum en anderen wordt om 
kennis en ervaring gevraagd 

Valkering 2e helft 2019 Zoals toegezegd in de raad 
heeft wethouder Valkering op 
24 juli 2019 met de 
gemeentesecretaris van 
Blaricum gesproken over hun  
visie op visies.  
Zij hebben een gemeente 
dekkende structuurvisie met 
een uitvoeringsprogramma. 
Na de zomer start het traject 
van onze omgevingsvisie 
waarbij wij ons laten 
inspireren door de Blaricumse  
visie. 
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren.   

 
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. 


	Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad
	Volglijst per 9 juli 2019, bijgewerkt tot 10 september 2019

	Opmerkingen
	Portefeuillehouder
	Toezegging of actie
	Nummer
	Planning is aangepast aan de beschikbare capaciteit. Het verzoek is deze toezegging van de lijst te halen omdat hij terugkomt als punt in het uitvoeringsprogramma. 
	Uw raad heeft bij de Kadernota de eerste opzet  van het uitvoeringsprogramma van het formatieakkoord ontvangen. Deze punten worden gebruikt voor het vullen van de Lange Termijn Agenda. Er wordt geen aparte bestuurlijke agenda meer gemaakt. Bij de begroting komt een verdere uitwerking van het uitvoeringsprogramma. Het verzoek is om deze toezegging af te voeren. 
	Uw raad is hierover mondeling door de portefeuillehouder bijgepraat. Het verzoek is om deze toezegging af te voeren.
	Op het moment van het geven van de stand van zaken was het onderzoek nog niet afgerond. 
	Dit onderwerp komt aan de orde bij de omgevingsvisie. Op dit moment niet aan de orde omdat dit het voorbereidingsbesluit dat nu geldt, raakt. Het verzoek is om deze toezegging af te voeren omdat deze terugkomt bij de moties en amendementen. 
	Uw raad wordt via de nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van deze motie. 
	De locatie Egmond-Binnen Zuid wordt, naast diverse andere locaties, meegenomen bij het opstellen van de bouwbegroting. Door middel van een “afwegingskader”’ wordt inzicht gekregen in de kansrijkheid van (potentiele) woningbouwlocaties. De resultaten van dit afwegingskader geven mede input aan de op te stellen bouwbegroting.   
	In het vierde kwartaal komt er een plan van aanpak participatie. Deze kaders worden aan uw raad voorgelegd. Vooruitlopend hierop is op 11 juni tijdens een bijeenkomst van de sportraad Bergen waarbij onder andere sportverenigingen uit Bergen, de buurtsportcoach en Schoorl Community aanwezig waren de toezegging gedaan om met een voorstel richting college te komen inzake de krimp in relatie tot de sport. Dit voorstel wordt afgewacht. Het verzoek is om deze toezegging af te voeren omdat hij niet als toezegging was bedoeld. De portefeuillehouder heeft een toelichting aan de raad willen geven van wat er speelt en stelt voor dit proces zijn eigen dynamiek te laten houden. 

