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Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad februari 09
TCM Toezeggingen Commissies Middelen
TCS Toezeggingen Commissies Samenleving
TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
TR
Toezeggingen Raad
________________________________________________________________
Commissie Bestuur en Middelen
TCM 1 (120608) Wethouder Kokke informeert de commissie over eventuele verkoop aandelen ENECO
Stand: Punt blijft staan tot er nieuwe ontwikkelingen zijn te melden.
TCM10 (021008) Wethouder Kokke geeft het eerste kwartaal 09 inzicht in de kostendekkendheid van
bouwleges.
TCM 11 (18/12/08) Burgemeester van Ravesteyn agendeert het punt “plan veiligheid Bloemendaal “gericht op
huizen/personen.
Stand: Wordt geagendeerd voor maart 09
TCM 12 (100209) Burgemeester van Ravesteyn informeert de commissie over de Bloemendaalse situatie tav
aangifte van verkrachtingen, wachtlijsten en capaciteit zedenpolitie.
Stand: is gerealiseerd
TCM13 (100209) Burgemeester van Ravesteyn informeert de commissie over het verschijnen van een
jaarverslag van de BOA’s.

Commissie Samenleving
TCS 4 (011008) Wethouder Bruggeman wordt gevraagd voor de commissie van november of december 2008
de startnotitie “Huiselijk geweld” voor te bereiden.
Stand: Implementatieplan gereed in mei/juni 2009; dan naar commissie.
TCS 7 (031208) De commissie krijgt van wethouder Kokke een notitie over Caprera in okt/november 2009
inclusief de standpunten van Caprera zelf
Stand: Procedure Caprera in commissie terug laten komen (okt/nov) alvorens nieuwe overeenkomst
wordt afgesloten.
TCS 8 (12/01/09) Wethouder Kokke en onderzoekt of de sportvelden van het Kennemer Lyceum als
hockeyveld geschikt gemaakt kunnen worden.
Stand:
TCS 10 (11022009) Wethouder Bruggeman zegt een notitie nieuw systeem onderwijshuisvesting toe voor
zomer 2009.
Stand:
TCS 13 (11032009) Wethouder Bruggeman zal in overleg met de griffie en na de evaluatie eind april van het
gebruik van de jongerenbus de cie-leden uitnodigen voor een gesprek in aanwezigheid van o.a. de
burgemeester en de jongerenwerker.
Stand:
TCS 14 (11032009) Wethouder Bruggeman zegt toe terug te komen op de situatie van Paswerk en SOZA a.g.v.
de recessie en stuurt de kwartaalcijfers van van SOZA na 1 april naar de commissie
Stand:
TCS 15 (11032009) Wethouder Bruggeman zal de vragen over het memo MFA schriftelijk beantwoorden
Stand:
TCS 16 (11032009) Wethouder Bruggeman zal verslagen van het locaal educatief beraad via de actieve
informatie aan de raad aanbieden.

Commissie Grondgebied
TCG 1 (040406) Wethouder Schep informeert de commissie over de aanleg van het fietspad Bartenweg.
TCG 6 (040908) Wethouder Schep treedt met andere wethouders in overleg met de gedeputeerde over de
uitkomsten van het kentekenonderzoek.
TCG 7 (120309) Wethouder Kokke zal de raad, zodra mogelijk, nader informeren over de uitkomsten van de
onderhandelingen met de BAM.
TCG 8 (12032009) Wethouder Schep zendt een notitie over de noodkap aan de raadsleden.
TCG 9 (12032009) Wethouder Schep treedt in contact met de NS over het treffen van maatregelen die reizigers
die denken met de trein bij het Bloemendaalse strand te komen, daar ook terecht komen.
TCG 10 (12032009) Wethouder Schep doet de raad een notitie toekomen met het tijdschema van de
werkzaamheden betreffende de Houtvaartkade.

TCG 11 (12032009) Wethouder Schep zegt een voorstel toe voor het met ingang van september 2009 gescheiden
inzamelen van kunststof verpakkingsafval.
TCG 12 (12032009) Wethouder Schep kondigt betreffende de omgeving van de Aloysiusschool de volgende
maatregelen aan: een stopverbod, een verhoogde drempel en een verlicht portaal boven het zeebrapad
Zijlweg. De tegenzin van een aantal commissieleden om het Zandvoorterpad nog autoluwer te maken,
neemt zij mee.
TCG 13 (12032009) In het kader van de bereikbaarheidsstudie grensstreek Noord-Holland – Zuid-Holland zegt
wethouder Schep een voorstel toe van de betrokken, gezamenlijke portefeuillehouders Verkeer, met
daarin de noordelijke variant van de Weg bezuiden Bennebroek. Het voorstel zal niet strijdig zijn met
de Taskforce.

Gemeenteraad
TR 5
TR 7
TR 8
TR 9

(12/08) De Raad stemt in met het verzoek van wethouder Schep om de motie inzake verkeer
Vogelenzang aan te houden
(201108) Wethouder Kokke zegt toe om een projectplan ontwikkeling Brouweskolkgebied in het 2e
kwartaal 2009 aan de raad voor te leggen.
(201108) Het college zegt toe een projectplan ontwikkeling Vogelenzang noord Oost in het 2e kwartaal
2009 aan de raad voor te leggen.
(201108) Het college zegt toe een korte notitie over de haalbaarheid van het project ontwikkeling
Woestduin (golfbaan) voor te leggen aan de commissie grondgebied in het 2e kwartaal 2009.
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