
  

Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad 
Volglijst per 23 september 2021 bijgewerkt tot 12 oktober 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 1) Op 12 oktober is de 
subsidieregeling Makersloket 
Kunst gemeente Bergen 
2021 vastgesteld. Het 
verzoek is om dit deel van de 
toezegging af te voeren. 
2) Digitaal platform is 
platform / een uiting waar 
kunstenaars en hun werk 
zichtbaar zijn.
Dat wordt de komende 
periode verder onderzocht. 
Hierbij wordt gekeken vanuit 
welke invalshoek dit het 
beste kan worden benaderd, 
te denken aan toerisme en 
innovatie of Sociaal Domein 
of het traject van de 
Kwartiermaker.

2021/12 08-07-2021 BP Parck de Beeck Bergen:
-Een document met afspraken over de 
doorstroming ontvangt de raad.
-Er komt ruimschoots ruimte voor 
fietsenstalling, dit gaat in overleg met de 
fietsersbond. 

Valkering De raad wordt via de 
nieuwsbrief geïnformeerd 
over de stand van zaken/
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-Gekeken wordt of de naam van het BP 
gewijzigd kan worden in Park (zonder c), de 
straatnaam wordt aangepast zonder c.

2021/13 08-07-2021 BP Harmonielocatie Bergen:
1. Er volgt een terugkoppeling over de 
aanbestedingsprocedure en op welke wijze hier 
invulling aan wordt gegeven en op de 4 
criteriabeginselen. 
2. Er volgt een overzicht met (welke reeds 
eerder over de Harmonielocatie) aangenomen 
moties en de stand van zaken daarvan. 
3. In de nieuwsbrief college volgt de stand van 
zaken ten aanzien van de ontwikkelingen 
Bergerweg.

Valkering 1. Er is een advies gevraagd 
aan de afdeling inkoop over 
de wijze van aanbesteding, 
dit advies wordt in oktober 
verwacht.

2. wordt aan gewerkt.

3. Zitting RvS op 28 oktober: 
Lidl heeft het beroep 
ingetrokken, beroep 
Provincie blijft in stand.

2021/14 23-09-2021 Meetbaarheid maatschappelijke effecten en 
resultaten vastgesteld beleid
Er volgt een online bijeenkomst 
argumentenfabriek ten aanzien van wijze van 
presenteren transparante P&C documenten.

Vd Beld De bijeenkomst heeft op 11 
oktober 2021 
plaatsgevonden. 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.

2


	
	Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad
	Volglijst per 23 september 2021 bijgewerkt tot 12 oktober 2021
	Nummer
	Toezegging of actie
	Portefeuillehouder
	Opmerkingen


