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Steenbergen;  12 april 2018 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding. 

In het presidium van januari heeft het presidium de toezeggingenlijst 2014-2018 afgehandeld. Het is aan 

de raad in nieuwe samenstelling om de procedure met betrekking tot de actiepuntenlijst verder op te 

pakken.  

 

2. Achtergrond. 

Iedere maand wordt de bijgewerkte toezeggingenlijst na de oordeelvormende vergaderingen op 

donderdag naar de organisatie gezonden. Op deze lijst staan de toezeggingen uit de oordeelvormende 

vergadering en de besluitvormende vergadering. Een toezegging is die afspraak die door de voorzitter 

van de desbetreffende vergadering ook is afgeconcludeerd als zijnde een toezegging.  

Op de dag dat de agenda van de komende vergadercyclus sluit wordt de toezeggingenlijst (met de 

reactie van het college) als ingekomen stuk geagendeerd voor de aankomende oordeelvormende 

vergadering.  

 

In de laatste presidiumvergadering in de vorige periode heeft het presidium besloten de meeste 

toezeggingen af te handelen en een actiepuntenlijst van 16 punten in stand te houden en aan de nieuwe 

gemeenteraadsleden voor te leggen.  

 

3. Overwegingen. 

Er zijn een aantal opties om met deze actiepuntenlijst om te gaan.  

1. De actiepuntenlijst in zijn geheel als afgedaan beschouwen.  

2. Een aantal actiepunten als afgedaan beschouwen, waarbij in deze presidiumbijeenkomst 

aangegeven wordt om welke punten het zou gaan.  

3. Na het aantreden van het nieuwe college vragen om een reactie en stand van zaken met 

betrekking tot de actiepunten en daarna een beslissing nemen omtrent het al dan niet 

afhandelen van de punten.   

 

Het advies aan het presidium is de gekozen optie te verwerken op de toezeggingenlijst en de verdere  

afhandeling hiervan via de ingekomen stukkenlijst van de oordeelvormende vergadering te laten lopen.   
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4. Middelen 

Met de procedure rondom de afhandeling van de actiepuntenlijst zijn geen kosten gemoeid.  

 

6. Communicatie/Aanpak 

De gekozen optie wordt verder door de griffie ter hand genomen.  

 

7. Voorstel 

Het presidium wordt voorgesteld een optie te kiezen en deze tot uitvoering te laten brengen.  

 

Hoogachtend, 

 

de griffier de burgemeester 

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 

 


