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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad  
Volglijst per 3 oktober 2019, bijgewerkt tot 22 oktober 2019 
 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

 
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 4de kwartaal 2019 
Via de nieuwsbrief 

De raad wordt via de 
nieuwsbrief geïnformeerd.  

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. 

Het onderzoek is afgerond en 
het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren.  

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 

VVD wil deze 
aangehouden 
motie niet 
afvoeren. 

 Dit onderwerp komt aan de 
orde bij de omgevingsvisie. 
Op dit moment niet aan de 
orde omdat dit het 
voorbereidingsbesluit dat nu 
geldt, raakt.  
Op 3 oktober is in de raad 
aangegeven dat de VVD met 
een agendaverzoek aan het 
presidium kan komen als zij 
dit punt nader willen 
bespreken. Op dit moment 
geen actie voor het college.  

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 bouwbegroting is als 
bijlage bij de begroting 
geleverd. Het verzoek is om 
deze toezegging af te voeren.  
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2019/10 09-07-2019 Motie Ondersteuning Voetbalvereniging 
Duinrand S: 
Er komt een integrale aanpak voor 
accommodaties in samen spraak met inwoners 
Schoorl 

Op verzoek van 
de VVD laten 
staan 
 
Tromp 

 Op 3 oktober heeft de VVD 
verzocht deze toezegging te 
laten staan zodat de raad het 
proces kan volgen. 
Toegezegd is dat de raad 
wordt geïnformeerd zodra er 
iets te melden is.  

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

Hafkamp 
(i.s.m. griffie)  

Vierde kwartaal 
2019 

De voorbereidingen zijn er op 
gericht om dit in het vierde 
kwartaal te organiseren. 
 

2019/13 03-10-2019 N.a.v. vragen over Sanduyn en Duyndomein 
zegt de wethouder toe om de besluitvorming 
omtrent vergunningverlening ter kennisname 
naar de raad te zenden. 

Valkering Via de nieuwsbrief 
aan de raad 

De toezegging van de 
wethouder houdt in de raad te 
informeren over wat het 
college besluit. Op dit moment 
is er nog geen besluit 
genomen 

2019/14 03-10-2019 Naar aanleiding van vragen over de jeugdzorg 
zegt weth. Koster toe: 

• De vragen schriftelijk te beantwoorden 
• De extra raadsinformatiebrief naar de 

raad te zenden 

Koster Vierde kwartaal 
2019 

De raad wordt geïnformeerd 
via de nieuwsbrief van het 
college aan de raad.  

2019/15 03-10-2019 Vragen van dhr. Van Huissteden n.a.v. de brief 
van de fietsersbond (ingekomen stukken) zullen 
schriftelijk worden beantwoord in de nieuwsbrief 
van het college 

Bekkering Vierde kwartaal 
2019 

De raad wordt geïnformeerd 
via de nieuwsbrief van het 
college aan de raad. 

2019/16 03-10-2019 Aanvullende vragen n.a.v. schriftelijke vragen 
over de Petrusschool zullen schriftelijke worden 
beantwoord in de nieuwsbrief van het college 

Tromp Vierde kwartaal 
2019 

Mevrouw de Jongh heeft een 
reactie op haar vragen uit de 
mail ontvangen. De vraag 
over de ateliers wordt via de 
nieuwsbrief aan de raad 
beantwoord.  

2019/17 03-10-2019 Opmerking van dhr. Bruin dat er 4 brieven 
missen op de lijst ingekomen stukken zal 
worden uitgezocht 

Hafkamp   Dit is uitgezocht en de 
stukken zijn door de griffie op 
de ingekomen stukkenlijst 
geplaatst.  

 
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.   
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- 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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