Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad
Volglijst per 28 mei 2020 bijgewerkt tot 9 juni 2020
Nummer

Datum
toezegging

Toezegging of actie

Portefeuillehouder

Voorstel datum
afdoening

2019/08

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

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

2019/18

07-11-2019 Toezegging om de bouwbegroting met de raad
door te nemen op actief en faciliterend
grondbeleid.

Valkering

Tweede halfjaar
2020

2019/19

07-11-2019 Als de pilot mbt tijdelijk permanent bewonen
recreatiewoningen een succes zal dit in 2021
uitgerold worden over alle dorpen in de
gemeente Bergen.
28-05-2020 Verzamellijst ingekomen stukken:
- Uitspraak RvS inzake BP ruimte voor
ruimteregeling Idenslaan Schoorl: er volgt via
de nieuwsbrief antwoord over vraag tav
handhaving.

Valkering

Vierde kwartaal
2020

2020/01

1

Collegebesluit
Februari 2020

Tromp

Valkering

Opmerkingen

Uw raad wordt via de
nieuwsbrief geïnformeerd
over de voortgang van de
uitvoering van deze motie.
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.
In verband met het niet fysiek
vergaderen en de volle
raadsagenda wordt deze
avond uitgesteld tot na het
zomerreces.

Wethouder Valkering heeft
op 7 mei 2020 mondelinge
verslag gedaan van de stand
van zaken. Deze vraag ook
en alsnog schriftelijk
beantwoorden.
De beantwoording vindt
plaats in één van de

volgende nieuwsbrieven van
het college aan de raad.

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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