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Onderwerp
Overdracht toezeggingenlijst maart 2018.

Steenbergen; 2 januari 2018

Aan de raad,
1. Inleiding
Maandelijks worden de toezeggingen van het college verwerkt op de toezeggingenlijst. De
toezeggingenlijst bevat veel onderwerpen die (nog) niet zijn afgehandeld. Om de nieuwe gemeenteraad
in maart 2018 niet te belasten met deze integrale lijst maar wel te attenderen op de openstaande
toezeggingen ontvangt het presidium dit voorstel.
2. Achtergrond
De gemeenteraad ontvangt maandelijks de bijgewerkte toezeggingenlijst via de ingekomen stukken. De
toezeggingen worden ondergebracht in een drietal overzichten. Een ‘korte termijn’ overzicht waarop de
snel te beantwoorden toezeggingen staan; een ‘middellange termijn’ overzicht en een ‘lange termijn’
overzicht. De toezeggingen zijn afkomstig uit oordeelvormende en besluitvormende vergaderingen. De
lange termijn toezeggingen zijn in 2017 allen (op advies van het college) afgevoerd.
De toezeggingenlijst wordt standaard gepubliceerd als ingekomen stuk 00. (eventueel voorzien van
bijlagen). Er is een interne procedure die moet leiden tot het beantwoorden en afhandelen van
toezeggingen. De toezeggingen worden gedaan en afgehandeld door het college.
3. Overwegingen
De toezeggingenlijst van januari 2018 bestaat totaal uit 29 toezeggingen. Om te voorkomen dat de
nieuwe raad in maart 2018 wordt overvoerd met niet afgehandelde toezeggingen zijn de toezeggingen
tegen het licht gehouden en ondergebracht in een vereenvoudigde actiepuntenlijst. Het nieuw te
vormen college kan gevraagd worden om een reactie te geven op deze lijst. Op basis van de reactie van
het nieuwe college op de actiepunten kan de oordeelvormende vergadering een besluit nemen over de
openstaande punten. Zo kan het nieuwe college een aantal zaken meenemen bij de uitvoering van het
collegeprogramma of om een andere reden de raad voorstellen een actiepunt af te handelen.
Uiteindelijk is het de gemeenteraad die hierover beslist. De niet afgehandelde punten vormen dan de
start van een nieuwe toezeggingenlijst. Bij dit voorstel treft u een aantal bijlagen aan. Bijlage 1. betreft
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de toezeggingenlijst zoals deze in januari 2018 is aangeboden aan de gemeenteraad. Bijlage 2. betreft
de opsomming van toezeggingen met een behandelvoorstel en bijlage 3. betreft het voorstel voor de
actiepuntenlijst.
4. Middelen
Met de uitvoering van dit voorstel zijn geen extra middelen benodigd.
5. Risico’s
Er zijn geen financiële of juridische consequenties bij de uitvoering van dit voorstel.
6. Communicatie/Aanpak
Na bekrachtiging van dit voorstel door het presidium wordt het college geïnformeerd over het besluit.
Het college wordt verzocht de actiepuntenlijst toe te voegen aan de overdrachtsdocumenten voor het
nieuwe college. De griffie voegt dit document toe aan het overdrachtdocument voor de gemeenteraad
en betrekt de werking van de toezeggingenlijst en de overgang van deze lijst naar de nieuwe raad bij het
inwerkprogramma voor de nieuwe gemeenteraad.
7. Voorstel
Het presidium wordt verzocht akkoord te gaan met de actiepuntenlijst en deze aan te bieden aan het
college voor verdere behandeling na de vorming van een nieuw college.
Hoogachtend,
de griffier

de burgemeester

drs. E.P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA
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