
  

Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad en ARC
Volglijst per 26 januari 2023 bijgewerkt tot ??

Raad

Datum
toezegging

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum
afdoening

Opmerkingen

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.

Roos De raad wordt via de nieuwsbrief 
geïnformeerd over de stand van zaken.

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

Briët Bij de volgende aanpassing van de APV. 

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.

Wiesehahn Wanneer dit plaats
gaat vinden

In de nieuwsbrief aan de raad van 1 februari 
2023 wordt uw raad nader geïnformeerd 
over de stand van zaken van de uitvoering 
van het huisvestingsplan voor onderwijs. 

30-11-2021 GEEN TOEZEGGINGEN
08-03-2022 Naar aanleiding van een ingediende motie Voskuil De raad wordt, zodra er ontwikkelingen zijn, 
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(D66/CDA/KL/GL inzake BUCH ICT 
knelpunten)
Om onderzoek te laten doen langs de lijn zoals 
die wordt geschetst door de raad (nagaan door 
de algemeen directeur of het algemeen bestuur
van de BUCH) en de raad op een juridisch 
passend moment zo spoedig mogelijk te 
informeren over:
-de feitelijke gang van zaken omtrent de vermeende 
fraude rond de Europese aanbesteding en uitvoering van 
ICT-projecten;
-de juridische, financiële en organisatorische 
consequenties daarvan voor de BUCH-werkorganisatie;
-de leringen die hieruit getrokken kunnen worden,
-de huidige stand van zaken en aanbevelingen voor 
optimalisering van het BUCH – ICT beleid.
-de opdrachtverlening – direct na afronding van de 
juridische procedures en ongeacht de uitspraak van de 
rechter - met de raad te delen, zodra deze is 
geformaliseerd.

via de nieuwsbrief geïnformeerd. 

07-06-2022 GEEN TOEZEGGINGEN
07-07-2022 Jaarrekening 2021:

Gezamenlijk raad en college kijken naar 
onderuitputting

Wiesehahn/raad Idee om dit te agenderen voor de Commissie
van Onderzoek? 

15-12-2022 GEEN TOEZEGGINGEN
26-01-2023 Motie (ingetrokken) stedenbouwkundige visie:

Toegezegd wordt dat de punten 1 en 2 van de motie worden 
uitgevoerd (de punten t.a.v. de parkeergarage) met 
uitzondering van de verkenning transferium. Dat komt aan de 
orde bij de mobiliteitsvisie. 
Punten uit de motie:

1. De uitwerking van de stedenbouwkundige visie zo spoedig mogelijk 
te starten, gelijktijdig met het onderzoeken van alternatieven voor 
de parkeergarage en parkeeropgave m.b.t.
- omvang; werkelijk noodzakelijk aantal parkeerplaatsen;
- hoogte; (gedeeltelijk) ondergronds,
- vorm; middels bijv.transferium buiten de kern.
- behoeften/opgaves van andere particuliere projecten en 

ondernemers in het centrum van Schoorl; 
2. De effecten van deze plannen (fase 1, 2 en 3 gedeeltelijk) op 

kaders van de raad, op hoofdlijnen in beeld te brengen.

Briët

26-01-2023 Naar aanleiding van ingetrokken motie inzake gesprek 
eigenaar/exploitant pand Heereweg 3 en Duinvoetweg 2

Briët
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Schoorl zegt de wethouder toe met betrokken ondernemers en
ook met de Jumbo in gesprek te gaan.

26-01-2023 Integraal beleidskader SD:
Halverwege raadsperiode gesprek met betrokken partijen over 
m.n. die mensen die tussen wal en het schip vallen. Sociale 
adviesraad presenteren 1 keer per jaar wat hun bevindingen 
zijn. Rollen zuiver houden: raad stelt kaders en sociale 
adviesraad is adviescommissie aan het college en niet aan de 
raad. Afgesproken wordt dat in Q2 2025 een  dialoogtafel 
wordt georganiseerd waarbij t.z.t. wordt besproken wie daarbij 
aan tafel zitten. 

Wiesehahn
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ARC:

Datum Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening

Opmerkingen

20-10-2020 Ten aanzien van de structuurvisie Bergen-Oost:
1. Er wordt bij ontwikkelaars en uitvoerders van 

bouwplannen aangedrongen op het voorkomen van 
trillingsgevaar en het behouden van bomen 

2. Bij de uitwerking van de structuurvisie naar 
bestemmingsplannen wordt een landschapsarchitect 
ingeschakeld en betrokken.

Roos Wordt meegenomen
in de uitvoering

24-11-2020 Bestemmingsplan Bergerweg 125 (sociale woningbouw)
Wethouder Valkering zegt toe dat zodra er duidelijkheid is en 
gegeven kan worden over locatie voor de bouw van 25 sociale 
huurwoningen hij bereid is hierover vertrouwelijk te informeren.

Roos Wanneer er 
informatie 
beschikbaar is.

29-04-2021 Wethouder Bekkering zegt toe te komen met een 
beleidsaanpak – fietslaadpalen structuur- voor fietsers/E-bikes.

Briët Eerste kwartaal 
2023

Het onderwerp wordt 
besproken met de 
nieuwe 
portefeuillehouder. De
planning is dat de 
uitvoeringsagenda in 
het eerste kwartaal 
van 2023 aan uw raad
wordt voorgelegd. 
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25-11-2021 GEEN TOEZEGGINGEN
02-06-2022 Uitvoeringsagenda parkeerbeleid: 

er wordt naar de mogelijkheden gekeken voor hospice en 
andere maatschappelijke voorzieningen om voor deze 
instellingen uitzonderingen te maken.

Briët Zo snel mogelijk Er wordt gewerkt aan 
een subsidieregeling. 
De planning is dat 
deze in januari 2023 
door ons college kan 
worden vastgesteld. 

23-06-2022 Jaarrekening:
Gekeken wordt naar een update van de foto’s in de 
jaarrekening: deze zijn verouderd.

Wiesehahn Voor volgende 
jaarstukken

23-06-2022 Meer zicht te geven op de stand van zaken van Kranenburg 
depot

Briët
.

Zo snel mogelijk Uw raad wordt 
hierover zo spoedig 
mogelijk via de 
digitale nieuwsbrief 
geïnformeerd. 

10-11-2022 Motie CDA inzake Paardemarkt
Wethouder zegt toe te onderzoeken of de kosten verhaald 
kunnen worden. Motie CDA wordt ingetrokken.

Briët De 
stedenbouwkundige 
visie voor Schoorl 
wordt op 26 januari in 
uw raad besproken. 
Na vaststelling wordt 
het kostenverhaal 
meegenomen in het 
vervolg.

19-01-2023 Wijzigingen implementatie Wet GR:
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) wordt verzocht 
om i.h.k.v. de uitwisseling van vele gegevens die plaatsvinden 
onderling contact met collega’s te zoeken om dit goed af te 
stemmen.

Voskuil

19-01-2023 Protocol veilig werken politieke ambtsdragers:
Er wordt schriftelijk gereageerd of Politieke ambtsdragers 
verplicht zijn (conform de meldingsprocedure) om in alle 
gevallen aangifte te doen van strafbare feiten?

Voskuil

09-02-2023 Financiering BSG:
Wethouder zegt toe de verschillende offertes aan de raad te 
verstrekken.

Wiesehahn
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09-02-2023 Financiering BSG:
Wethouder zegt toe na te gaan hoe het zit met de 
omgevingsvergunning: is deze al aangevraagd en welke RO 
procedure moet doorlopen worden.

Wiesehahn
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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.

7


	
	Lijst van bestuurlijke toezeggingen Gemeenteraad en ARC
	Volglijst per 26 januari 2023 bijgewerkt tot ??
	Toezegging of actie
	Portefeuillehouder
	Opmerkingen


