Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad
Volglijst per 11 december 2018, bijgewerkt tot 16 januari 2019
Nummer

2017/06

2018/03

2018/05

2018/06

Datum
toezegging

Toezegging of actie

Portefeuillehouder

09-03-2017 De portefeuillehouder zegt toe nog een
Houtenbos
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.
26-04-2018 Ten aanzien van een (aangehouden) motie van Koster
KL inzake uitbreiding/afronding pilot/experiment
doorstroomwoningen Altamira Schoorl, zegt de
portefeuillehouder toe:
het doel van de pilot is een maximale
doorstroom en onderzocht wordt wat er in dit
experiment nog mogelijk is.
10-07-2018 Kadernota 2019 (n.a.v. aangehouden motie
Koster
onderzoek bevorderen
woningbouw/doorstroming):
de Provincie heeft de woonzorgwijzer
ontwikkeld en voor alle gemeenten
beschikbaar, medio september kan deze
starten. De raad ontvangt in het 4e kwartaal een
voortgang over de zachte/harde plannen.
10-07-2018 Kadernota 2019 (n.a.v. ingetrokken motie
Houtenbos
bomenkap)
in jan. 2019 wordt het bomenbeleidsplan
geëvalueerd, met een terugkoppeling aan de
raad.
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Voorstel datum
afdoening

Opmerkingen

2019

Zodra er vorderingen zijn in dit
dossier wordt de raad via de
nieuwsbrief geïnformeerd.

2019

Zie de nieuwsbrief aan de
raad van 9 januari 2019. De
evaluatie is nog niet gereed.

4e kwartaal 2018

Zie de nieuwsbrief aan de
raad van 9 januari 2019.
Het verzoek is om deze
toezegging af te voeren.

Januari 2019

Planning is eerste kwartaal
2019

2018/07

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

Hafkamp

Februari 2019

2018/08

01-11-2018 Archiveringsbeleid RKC:
Hafkamp
Onderzocht wordt op welke wijze
verslaglegging van gesprekken met derden kan
worden gedaan. Hierbij zal zij ook de
toezeggingen betrekken die weth. Van den
Busken heeft gedaan tijdens de behandeling
van dit punt in de ARC.
11-12-2018 t.a.v. de aangehouden motie subsidie
Koster
peuteropvang zegt de portefeuillehouder zegt
toe de regelingen omtrent opvang te bekijken
en de effecten voor de inwoners hierop in kaart
te brengen.

Februari 2019

2018/09

De bestuurlijk agenda met de
openstaande zaken uit de
vorige collegeperiode en de
nog openstaande moties is
uitgezet binnen de
organisatie. De
portefeuillewisselingen zijn
nog niet verwerkt. Wanneer
het stuk gereed is, wordt het
aangeleverd voor het
presidium.
Er wordt gewerkt aan een
regeling waarin afspraken
over verslaglegging worden
vastgelegd, de raad wordt
geïnformeerd na vaststelling
door het college.

Februari 2019

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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