
  

Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad 
Volglijst per 17 juni 2021 bijgewerkt tot 7 juli 2021

Nummer Datum 
toezegging

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening

Opmerkingen

2020/03 02-07-2020 Wethouder Valkering zegt toe dat als de nota 
kostenverhaal in de praktijk knellend mocht 
blijken te werken het college hiermee terug 
naar de raad komt.

Valkering Zodra dit zich 
voordoet. 

2021/11 08-04-2021 Beleidsnota culturele buitenplaats:
Wethouder zegt toe dat de suggesties van de 
fractie GL om een subsidieregeling voor 
kunstenaars in te stellen alsmede een snelloket 
(digitaal platform) bij de verdere uitwerking 
worden betrokken.

Tromp

2021/13 Motie vreemd oproep VNG kwijtschelden 
gemeentelijke schulden gedupeerden 
kindertoeslagenaffaire.
Verzoekt het college: 
• Gehoor te geven aan de oproep van de 
VNG en de gemeentelijke schulden van alle 
gedupeerden van de 
kinderopvangtoeslagenaffaire, voor zover 
mogelijk en met in acht neming van privacy, 
kwijt te schelden;
• Te onderzoeken of het mogelijk is om 
het geld, dat de gemeente hiervoor moet 
uitgeven, te declareren is bij de Rijksoverheid;
en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie wordt aangehouden met de 
afspraak/toezegging dat deze vóór de zomer 
opnieuw aan de raad ter besluitvorming wordt 
voorgelegd met de toezegging aangevuld 

Valkering De motie wordt opnieuw 
ingebracht in de raad van 8 
juli. Het verzoek is deze 
toezegging af te voeren. 
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met een derde bullit: inzicht in de kosten

2021/14 17-06-2021 Motie vreemd: tijdlijn terrasflat EaZ:
Toezegging portefeuillehouder wethouder 
Valkering:
voor de zomer volgt in nieuwsbrief college hoe 
het PvA VVE terrasflats en BaZ er uit komt te 
zien en de duiding van de enquête volgt. 

Valkering Voor de zomer In de nieuwsbrief van 7 juli is 
een tekst opgenomen over 
dit onderwerp. 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.
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