
  

Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad 
Volglijst per 21 december 2021 bijgewerkt tot 25 januari 2022

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 snelloket (digitaal platform) 
bij de verdere uitwerking worden betrokken.

Tromp 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. 
-Gekeken wordt of de naam van het BP 
gewijzigd kan worden in Park (zonder c), de 
straatnaam wordt aangepast zonder c.

Valkering De raad wordt via de 
nieuwsbrief geïnformeerd 
over de stand van zaken
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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. 
Het advies leidt tot een 
procedure in 2 fasen. De 
eerste fase ziet op de 
selectie van een beperkt 
aantal (3) ontwikkelaars uit 
de aanmeldingen. De tweede 
fase op de gunning aan de 
ontwikkelaar met het beste 
plan. De criteria voor de 
eerste fase worden nu 
opgesteld.

2. Het overzicht is als bijlage 
bij de nieuwsbrief aan de 
raad van 26 januari 2022 
gevoegd. Het verzoek is om 
deze toezegging af te voeren. 

3. Zitting RvS op 28 oktober: 
Lidl heeft het beroep 
ingetrokken, beroep 
Provincie blijft in stand. We 
wachten op de uitspraak van 
de RvS. Op 17 januari 2022  
heeft de RvS aangegeven 
dat de termijn van het doen 
van uitspraak opnieuw met 
zes weken is verlengd. 

2021/14 04-11-2021 Parkeerbeleid: maatwerk bermparkeren wordt 
opgenomen in de APV.

Bekkering Bij de volgende aanpassing 
van de APV. 

2021-17 04-11-2021 Motie vreemd subsidieregeling (wordt 
ingetrokken waarbij de volgende toezegging 
wordt gedaan):
Aanvragen subsidie te monitoren:

Tromp Tweede kwartaal 
2022

In de nieuwsbrief aan de raad 
van 26 januari 2022 de stand 
van zaken en het advies van 
de adviescommissie 
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aantal kunstenaars die een aanvraag hebben 
ingediend, hoeveel subsidie ontvangen per kern 
en welk doel/maatschappelijk nut is bereikt.
Voor Kadernota 2023 deze monitoring met raad 
bespreken zodat bekeken kan worden of dit 
loket structureel kan worden toegevoegd aan 
de programmalijn kunst in de kernen. 

gevoegd. 

2021-18 11-11-2021 Naar aanleiding van een ingetrokken motie 
inzake onderwijshuisvesting wordt toegezegd:
de gevraagde afwegingen uit deze motie 
onderdeel te laten zijn van het nog uit te voeren 
participatiebeleid, de eventuele extra kosten bij 
een nadere afweging inzake de huisvesting van 
scholen voor te leggen aan de raad om in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening een 
keuze te kunnen maken voor de komende 
decennia. Daarbij wordt gekeken naar een 
centraal gelegen locatie voor de basisschool 
IKC de Kiem EaH.

Tromp Wanneer dit plaats 
gaat vinden

Vanaf het moment dat de 
gemeentebegroting 2022 is 
vastgesteld wordt er gewerkt 
aan een 
bestuursovereenkomst 
tussen de gemeente en 
Blosse (het betrokken 
schoolbestuur).In die 
bestuursovereenkomst wordt 
onder andere vastgelegd dat 
er een haalbaarheidsstudie 
wordt opgesteld en dat de 
inwoners van Egmond aan 
den Hoef worden betrokken 
bij de keuze voor de plek van 
het nieuwe Integraal 
Kindcentrum De Kiem. 
De bestuursovereenkomst 
wordt naar verwachting in Q1 
2022 afgesloten. De 
uitwerking daarvan start 
daarna.

2021-19 11-11-2021 Naar aanleiding van een ingetrokken 
amendement inzake onderhoudssubsidie De 
Schulp Egmond-Binnen wordt toegezegd:
indien er andere hoge noden voor De Schulp 
nodig zijn dan kunnen ze aankloppen bij het 
college.

Vd Beld Indien dit zich 
voordoet
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30-11-2021 GEEN TOEZEGGINGEN
2021-20 21-12-2021 Motie vreemd: voorstel lokale 

ondernemers/maatschappelijke organisaties 
gedupeerd door nieuwe lockdown. 
Het college komt met een voorstel met wie er 
voor in aanmerking komen voor ondersteuning, 
waarbij met name bijzondere aandacht komt 
voor de jeugd.

College z.s.m. Ons college heeft op 25 
januari een besluit genomen 
op basis van deze motie. de 
raad is via de nieuwsbrief van 
26 januari 2022 
geïnformeerd.
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren.

2021-21 21-12-2021 Motie vreemd: molenbiotoop Kijkduin in ere 
herstellen. Er wordt een bomenanalyse 
uitgevoerd. 

Bekkering z.s.m.

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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