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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad  
Volglijst per 28 mei 2019, bijgewerkt tot 20 juni 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 Zodra er vorderingen zijn in dit 
dossier wordt de raad via de 
nieuwsbrief geïnformeerd.  

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.  

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

Houtenbos Mei 2019 Er wordt momenteel gewerkt 
aan het omzetten van het 
Formatieakkoord naar een 
collegeprogramma. Een 
eerste vertaling vindt plaats bij 
de behandeling van de 
Kadernota. Deze wordt op 2 
juli als nazending naar uw 
raad gezonden. 

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. 
 

Bekkering Begin juni Bij elke aanvraag voor een 
evenement vindt een 
verkeerskundige toets plaats. 
Op basis van die toets wordt 
in overleg met de 
verkeersdeskundige en de 
politie bepaald waar bv wegen 
moeten worden afgesloten 
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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. 

en/of verkeersregelaars 
worden ingezet. 
Het is gebruikelijk dat de 
kosten voor de inzet van 
verkeersregelaars worden 
betaald door de organisatoren 
van een evenement.  
Voor wat betreft het 
onderzoeken of ontsluiting 
van parkeerterrein Molenweg 
via de Sportlaan mogelijk is, 
het volgende: 
Op dit moment is het 
bestemmingsplan van “plan 
Buitenduin” nog niet gereed. 
Volgens het huidige 
bestemmingsplan voor die 
locatie is het niet mogelijk om 
een uitrit te maken (en 
gebruiken) richting Sportlaan.  
Dat geldt ook voor een 
tijdelijke verbinding tussen de 
aansluiting op de Sportlaan en 
het huidige parkeerterrein aan 
de Molenweg.   
Voor de aansluiting van de 
Sportlaan is alleen een 
concept ontwerp gereed dat 
nog verder uitgewerkt dient te 
worden (omdat het in een 
vervelende bocht ligt met 
tevens fietsverkeer, dient er 
nogmaals goed naar gekeken 
te worden). Ook het concept 
bestek is nog niet volledig, 
vanwege het feit dat deze 
aansluiting (nog) niet definitief 
is.  
Het advies is om op korte 
termijn geen ontsluiting via de 
Sportlaan te realiseren. Het is 
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beter om te wachten op de 
bestemmingsplanprocedure 
en een definitief ontwerp van 
de aansluiting.  
 

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 bij 
de steller om verduidelijking van 
de vraag gevraagd. 

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 

 

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 

 

 
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. 
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