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24 mei 2016
12
Besluitvormend
M.A.P. Michels, P. Wieringa, H. Blok, M. Verschuren
R.J. Bolt 0595-447704
gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.J. Bolt)

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:
Overzicht toezeggingen raadsvergaderingen bijgewerkt tot 25 april 2016.
Voorgestelde besluit:
- Kennis te nemen van de toezeggingenlijst en de daarin vermelde
afdoeningstermijnen;
- In te stemmen met het verwijderen van de toezeggingen die vermeld zijn
op de pagina ‘toezeggingen afgedaan’.
Inhoud:
Door het college van burgemeester en wethouders wordt tijdens
raadsvergaderingen met enige regelmaat een toezegging gedaan. Het is aan het
college om deze toezeggingen na te komen, terwijl het aan de raad is om
desgewenst te controleren in hoeverre gedane toezeggingen inderdaad zijn
nagekomen. De toezeggingen worden door de griffie per vergadering toegevoegd
aan de lijst, terwijl vanuit het college een datum voor afdoening wordt gegeven.
Indien naar het oordeel van het college een bepaalde toezegging is nagekomen
dan wordt deze verplaatst naar de pagina ‘toezeggingen afgedaan’
In het presidium zijn afspraken gemaakt over de behandeling van de
toezeggingenlijst. Elke maand worden de toezeggingenlijsten aan het presidium
aangeboden. Het presidium agendeert (in de regel) de toezeggingenlijst voor de
eerstvolgende raadsvergadering, zodat de raad geïnformeerd wordt over de stand
van zaken.
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Doordat de raad regelmatig de toezeggingenlijst behandelt, wordt inzicht
verkregen in een deel van de uitvoerende activiteiten van het college.
Bijlagen:
Toezeggingenlijst raadsvergaderingen
Het presidium van de gemeente Winsum,

M.A.P. Michels, burgemeester

J. van der Meer, griffier
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Agendanummer: 12
Vergadering: 24 mei 2016
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van het presidium;

besluit:
-

Kennis te nemen van de toezeggingenlijst en de daarin vermelde
afdoeningstermijnen;
In te stemmen met het verwijderen van de toezeggingen die vermeld zijn
op de pagina ‘toezeggingen afgedaan’.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 24 mei 2016.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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