Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2018)
Nieuw: overzicht van naar de BTA verplaatste stukken op de laatste pagina
Als een collegelid in een commissie of in de raad toezegt iets toe te sturen of te doen, dan wordt dat in deze lijst opgenomen. Verwacht wordt dat vóór een
volgende commissie/raad de toezegging is afgehandeld, tenzij een ander tijdstip is overeengekomen.
Cursief zijn wijzigingen aan de hand van de conceptverslagen van de laatste commissievergaderingen en raadsvergadering. Deze verslagen moeten nog worden
vastgesteld.

Commissie Grondgebied
Nummer
Datum
TCG 139
17-10-2017

TCG 143

16-01-2018

TCG 154

19-06-2018

TCG 155

19-06-2018

TCG 156

19-06-2018

TCG 157

19-06-2018

TCG 158

19-06-2018

TCG 159

19-06-2018

TCG 160

19-06-2018

TCG 161

11-09-2018

TCG 162

11-09-2018

Toezegging
Volgend jaar is een provinciaal budget beschikbaar voor het aanpakken van
fietsknelpunten. Vanuit de regio worden subsidieaanvragen geformuleerd; wethouder
Kruijswijk geeft aan de raad op de hoogte te houden.
Wethouder Kruijswijk zegt toe de mogelijkheid van een voet- en fietsbrug over de
Leidsevaart “in gesprek te houden” met de ontwikkelaar van Park Vogelenzang
Bij de behandeling van het bestemmingsplan Wildhoef meldt wethouder Wijkhuisen dat
de weg op het terrein niet doorgaand zal zijn. Hij zegt toe de mogelijkheid tot keren door
vrachtwagens op het terrein na te gaan
Met betrekking tot het bestemmingsplan Wildhof zegt wethouder Wijkhuizen toe met de
ontwikkelaar de plaatsing van voorzieningen voor vleermuizen te bespreken. E.e.a. is
afhankelijk van een onderzoek naar de vleermuizenstand dat in juli gereed is.
Bij de behandeling van het bestemmingsplan Kweekduin zegt wethouder Wijkhuisen toe
de ligging van de garage t.o.v. het maaiveld na te gaan.
Bij de behandeling van het bestemmingsplan Kweekduin zegt wethouder Wijkhuisen toe
de volgende onderwerpen schriftelijk toe te lichten:
De situatie aan de achterzijde m.b.t. privacy van het achtergelegen perceel;
In hoeverre de betonnen gevel aan de voorzijde vanaf de openbare weg
zichtbaar is.
In hoeverre detonatie in de omgeving aan de orde is.

Status
Aangehouden

Bij de bespreking van de beleidsregels voor dakterrassen zegt wethouder Wijkhuisen toe
de jurisprudentie, waarop het beleid is gebaseerd aan de raad toe te sturen.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe in het college te bespreken of en op welke wijze de
beleidsregels voor dakterrassen voor meningsvorming in de commissie geagendeerd
kunnen worden.
De wethouder zegt toe voortaan een bestemmingsplan en een ontwerp hiervoor te laten
vergezellen van een toelichting met een beschrijving waarop burgers en
maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding zijn betrokken
Wethouder Wijkhuisen is bereid voor Bleekersveld een soortgelijk participatietraject te
kiezen als bij Vogelenzang Vitaal.
Hij zal wel overleg hebben met de ambtenaren en aannemer om de drempels op wat
aan te passen. Hij voegt daaraan toe dat de drempels tijdelijk zijn

Afgedaan
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Aangehouden
Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan
Afgedaan

Afgedaan

Toezegging later toegevoegd

Nieuwe toezegging
Nieuwe toezegging

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied

TCG 163

11-09-2018

TCG 164

11-09-2018

TCG 165

11-09-2018

TCG 166

11-09-2018

TCG 167

11-09-2018

TCG 168

11-09-2018

TCG 169

11-09-2018

TCG 170

11-09-2018

TCG 171

11-09-2018

TCG 172

11-09-2018

TCG 173

11-09-2018

TCG 174

18-09-2018

TCG 175

18-09-2018

Op vragen van dhr Slewe over keerwanden in de Bijduinhof zegt wethouder Heijink toe
deze schriftelijk te beantwoorden
Ook zegt wethouder Heijink toe de vragen over de gedeeltelijke verbouwing tot hotel
van de Bloemendaalseweg 333 schriftelijk beantwoorden
Mevrouw Kuijs stelt vragen over het opschorten van de riool- en
drainagewerkzaamheden in het Kinheimplein e.o.. Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat
het verschil tussen de uitvoeringskosten, zoals die door de gemeente berekend zin, en
de inschrijvingen bij de aanbesteding te groot waren. Over de noodzaak van de
werkzaamheden zal de wethouder schriftelijk terugkomen
Op vragen van D66 zegt wethouder Wijkhuisen toe de raad schriftelijk te informeren
over andere huisvesting voor de daar verblijvende statuszoekers en eventueel andere
bewoners
Iedere partij die sociale woningen bij Dennenheuvel zal bouwen krijgt dezelfde criteria
opgelegd als de corporaties. Dit zal schriftelijk worden vastgelegd
Wethouder Wijkhuisen zegt toe om in de stukken uitgebreider in te gaan op de inspraak
en het gevoerde proces mbt Dennenheuvel(TCG 168).
Wethouder Wijkhuisen zegt toe aan te geven op welke punten het nu voorliggende plan
afwijkt van een eerder verstrekt bestemmingsplan Dennenheuvel
Wethouder Wijkhuisen zal de brief m.b.t. Dennenheuvel van de bewoners, waar de
fractie van GrL vragen over stelde, achterhalen en beantwoorden
Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat een permanente kas bij Dennenheuvel tot de
mogelijkheden zou behoren als de gemeenteraad hiertoe besluit
Wethouder Wijkhuisen zal bezien of een notitie over het hanteren van bouwpeilen en het
NAP meer duidelijkheid kan geven. Ook zal hij kijken naar een notitie over dakopbouwen

Nieuwe toezegging

M.b.t. Vitaal Vogelenzang
Wethouder Heijink zegt toe de suggestie van de PvdA m.b.t. sociale woningen na te gaan.
Hij zal de mogelijkheid onderzoeken om de 18 geplande sociale koopwoningen in het plan
om te zetten in sociale huur.
Wethouder Heijink meldt dat hij de niet beantwoorde technische vragen m.b.t. Park
Vogelenzang schriftelijk zal beantwoorden. Dit geldt in ieder geval voor vragen over de
verkeerssituatie. (TGC 174)
Wethouder Heijink zal binnen het college de opmerkingen van de fractie van VDB
bespreken m.b.t. sociale woningbouw t.o.v. bevordering van de doorstroming. Daar kan
dan in de Woonvisie op worden teruggekomen.

Nieuwe toezegging
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Nieuwe toezegging
Nieuwe toezegging

Nieuwe toezegging

Nieuwe toezegging
Nieuwe toezegging
Nieuwe toezegging
Nieuwe toezegging
Nieuwe toezegging
Nieuwe toezegging

Nieuwe toezegging

Nieuwe toezegging

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied

Commissie Samenleving
Nummer
Datum
Toezegging

Status

TCS66

Gewijzigde tekst.

TCS72

06-12-2017/
12-9-2018
06-12-2017

TCS79

20-6-2018

TCS80

20-6-2018

TCS81

12-9-2018

TCS82

12-9-2018

TCS83

12-9-2018

TCS84

12-9-2018

TCS85

12-9-2018

Het college zal binnen twee maanden een notitie aan de raad voorleggen inzake de
doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Het college zegt toe de evaluatie van de nieuwe buslijn 14 die naar verwachting medio 2018
beschikbaar zal zijn, aan de raad te zullen toezenden.
Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van mevrouw
Voorham (D66) of de meerjarenraming Paswerk is opgenomen in de gemeentebegroting.
Wethouder De Roy van Zuidewijn komt terug op vragen van o.a. de heer Braam (LB) m.b.t. het
Jaarverslag Sociaal Domein 2017 over: het verloop van de reserve Sociaal Domein, de
verdeelsleutel anti discriminatiebureau, de Jeugdsportpas, de opzet van het Jaarverslag Sociaal
Domein 2018.
De heer Van de Kerke (PvdA) stelt een vraag over de continuïteit van de zorg voor kwetsbare
kinderen en gezinnen. Drie betrokken organisaties komen niet meer rond van het bedrag.
Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan de raad direct op de hoogte te stellen als er
ontwikkelingen zijn.
Mevrouw Faas (HvB) stelt een vraag over prestatieafspraken die het College gaat maken met
woningbouwcorporaties. Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat de commissie ervan op de
hoogte gesteld wordt als er wijzigingen zijn. Zij vraagt het nog even na en stelt de raad hiervan op
de hoogte.
Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt na een vraag van de heer Bruggeman (CDA) toe dat zij aan
het eind van het jaar een verslag opstelt m.b.t. de activiteiten van de dorpscoördinator.
Ten aanzien van de subsidieverordening algemene voorzieningen specifieke doelgroepen geeft
wethouder De Roy van Zuidewijn aan dat er een periodiek verantwoordingsverslag zal worden
opgesteld over wat er in de voorliggende periode is gedaan. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt
toe dit ook aan de raad toe te zullen zenden.
Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat de Raad van Toezicht toezicht houdt op het
onderwijs namens de gemeente. Er is ook een financiële verslaglegging die de gemeente periodiek
inzage geeft. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag hoe
de gemeente precies toezicht houdt.
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Wordt overgeheveld naar
de commissie Grondgebied.
Afgehandeld met brief
20180102055.
Afgehandeld met brief
20180102055.

Nieuwe toezegging

Nieuwe toezegging

Nieuwe toezegging
Nieuwe toezegging

Nieuwe toezegging

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied

Commissie Bestuur en Middelen
Nummer
Toezegging

Status

TCM136
7-12-2017

Brief met Ontwerp raadzaal

Afgedaan

Beantwoord met Collegebrief
(2018012707). Kan met het

TCM141
18-1-2018

Verslag onderzoek in alle gemeentelijke gebouwen brand- en koolmonoxide melders aan te
brengen

Afgedaan

Beantwoord met Collegebrief
(2018012724)

TCM143
18-1-2018

Wethouder Heijink zegt toe een interne werkinstructie archief van alle vormen van
digitale archivering/bewaren van documenten in de meest brede zin van het
woord aan de raad toe te zenden (nieuwe formulering)

Aangehoude
n

TCM148
17-5-2018

Wethouder Heijink stuurt de beantwoording van de technische vragen verkoop Gymzaal
Kerklaan 8 te Bennebroek gesteld door de fractie D66 aan de raad voor de raad van 31
mei.(allen)

Afgedaan

Wordt verzonden met de het
griffiebericht van donderdag
21 juni

TCM150
21-6-2018

De wethouder stuurt informatie over de uitwerking van de vuurwerk enquête in september
(GrL)

Afgedaan

Is opgenomen in het
raadsvoorstel van 28-92018. Te behandelen in de
cie 13-9-2018

TCM151
21-6-2018

De heer Slewe zal de wethouder een voorbeeld van een persbericht sturen.
De wethouder zegt toe na ontvangst van het persbericht de aangelegenheid te
onderzoeken. (HVB)

Aangehoude
n

Binnen 14 dagen
toegezonden worden aan de
fractie HvB

TCM152
21-6-2018

Aangehoude
n

Binnen 14 dagen
toegezonden aan de fracties
CDA en D66.

TCM153
21-6-2018

Wethouder Heijink zegt toe, de vragen waarom zijn de kosten van de externe inhuur zo
hoog zijn en waarom er niet voor een stagiair gekozen is van de fractie D66, schriftelijk te
beantwoorden. (D66) Nieuwe tekst: Tijdens de commissie van 21 juni is de vraag gesteld
waarom de externe inhuur € 100.000,00 moet kosten en waarom dit niet goedkoper kan
(bijvoorbeeld door het gebruik van een stagiair)
Toegezegd wordt een overzicht te sturen van de netto baten en lasten in Bloemendaal in het
Mobiliteitsfonds MRA (HvB)

Aangehoude
n

Binnen 14 dagen
toegezonden aan de fractie
HvB

TCM154
21-6-2018

Wethouder Heijink zegt toe te onderzoeken of de parkeerkosten strand gespecificeerd kunnen Aangehoude
worden
tussen dag- en avondopbrengsten (HVB)
n

TCM155
21-6-2018

De wethouder zegt toe de brief van 7 maart 2018 te controleren of daarmee de vragen in dezeAfgedaan
brief
al beantwoord zijn. De brief zal opgestuurd worden en nog openstaande vragen zullen in de
beantwoording worden opgenomen

TCM157
21-6-2018

De meicirculaire zal voor de raadsvergadering van 5 juli aan de raad toegezonden worden

Afgedaan

TCM158
13-9-2018

Wethouder Heijink zegt toe aan de fractie HvB het technisch rapport over de gebroken
fundering van de gymzaal Kerklaan 8 t Bennebroek toe te sturen.

Nieuwe
toezegging

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad
2018011264

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Overzicht wordt toegezonden
met het griffiebericht van 14
september

Met het griffiebericht van 21
september.

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied

TCM159
13-9-2018

Burgemeester Roest zegt aan de fractie HvB toe dat inzage door het College wordt verstrekt inNieuwe
de
Hoffman backup
toezegging

TCM160
13-9-2018

Burgemeester Roest zegt aan de fractie HvB toe dat inzage door het College wordt verstrekt over
Nieuwe
de
over het verslag van 7 maart 2018.
toezegging
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TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied

Raad

TR46

20-04-2017

TR50

6-07-2017

TR55

2-11-2017

TR57

8-11-2017

TR60

21-12-2017

TR61

21-12-2017

TR62

21-12-2017

TR64

01-02-2018

TR65

08-03-2018

TR66

08-03-2018

TR67

08-05-2018

TR68

5-7-2018

Wethouder Heijink zegt toe geen onomkeerbare stappen te zullen zetten in dit
dossier (Villa Meerzicht) alvorens hierover nader met betrokkenen te hebben
gesproken.
Het college zegt toe een pre-advies te zullen opstellen ten behoeve van
bespreking van ingekomen stukken A4 (Advies projectgroep Toegankelijk
Bloemendaal), A22 ( brief van de Wmo-raad Bloemendaal inzake verbeteren van
de toegankelijkheid van het gemeentehuis) en C25 (Advies Bereikbaarheid
Toegankelijkheid en Bruikbaarheid Gemeentehuis Bloemendaal).
Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) stelt een vraag over tekeningen
behorend bij de vergunning Bijduinhof. Wethouder Heijink reageert en geeft
aan het schriftelijk nader toe te lichten.
Naar aanleiding van de beraadslagingen over het Voorstel maatregelen
verbetering afvalscheiding (Voorstel 29 Nieuwe voorstellen begroting 2018),
zegt wethouder Kruijswijk toe deze maatregelen na een jaar te zullen
evalueren en daarbij de financiële aspecten te zullen betrekken.
Wethouder Heijink zegt toe documenten inzake de verkoop van de
Tetterodesporthal aan de raad te zullen toezenden.
Wethouder Heijink zegt naar aanleiding van een brief van een inwoner van
Vogelenzang over sociale woningbouw, deze inwoner te zullen uitnodigen voor
een gesprek,
De burgemeester zegt toe dat het college zal onderzoeken of het nog mogelijk
is om ook kandidaat-gemeenteraadsleden die nu geen lid zijn van de
gemeenteraad niet te benoemen als lid van een stembureau.
Wethouder Kruijswijk zegt toe dat het college een inventarisatie zal maken van
bushaltes in de gemeente die aanpassing behoeven om te voldoen aan de
toegankelijkheidsnormen voor minder-validen en deze voor het eind van 2018
ter bespreking aan de raad zal voorleggen.
De voorzitter zegt toe de wens van de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) om
het onderwerp “extra baan Tennisvereniging WOC te Overveen” in de
eerstvolgende commissie te agenderen en te zullen bespreken met het
presidium.
Wethouder Heijink zegt toe terug te zullen komen op het onderwerp “Bezorging
Bloemendaal’s weekblad” in de commissie Bestuur & Middelen.
Wethouder Heijink zegt toe de motivatie van de uitspraak van de rechter inzake
handhaving op het strand aan de raad toe te zullen zenden.

Aangehouden

Mevrouw Wierda (GrL) en de heer Bruggeman (CDA) stellen vragen over de
voorkeursvariant van de Duinpolderweg. Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat hij dit

Nieuwe toezegging
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Aangehouden

Aangehouden

Aangehouden

Afgehandeld
Aangehouden

Afgehandeld

Afgehandeld

Aangehouden

Afgehandeld
Afgehandeld

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied

TR69

5-7-2018

TR70

5-7-2018

TR71

5-7-2018

TR72

5-7-2018

TR73

5-7-2018

aankaart bij de werkgroep bereikbaarheid van de regio, die volgende week een extra
bijeenkomst heeft. Hij zal de uitkomst naar de raad terugkoppelen.
De heer Schell (PvdA) stelt een vraag over Blekersveld als mogelijkheid voor sociale
woningbouw. Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat hij hier, na het afronden van de
Woonvisie, nader op terugkomt.
Mevrouw Roos (HvB) stelt vragen over de verkoop, sloop en fundering van de gymzaal.
Wethouder Heijink zegt toe schriftelijk terug te komen op het bouwkundig rapport m.b.t.
de verkochte gymzaal en de aangegane terugkoopverplichting.
Wethouder Heijink zegt toe de vragen van D66 m.b.t. de bijdrage van de gemeente aan
de fietsenstalling Bloemendaal, schriftelijk te beantwoorden.
Wethouder de Roy van Zuidewijn–Rive zegt toe na te zullen gaan wat de
mogelijkheden zijn om verspreiding van rubberkorrels te voorkomen.
Wethouder Wijkhuisen geeft aan een paragraaf over communicatie met bewoners op te
nemen in het bestemmingsplan Kweekduin en in toekomstige bestemmingsplannen.

Nieuwe toezegging

Nieuwe toezegging

Nieuwe toezegging
Nieuwe toezegging
Nieuwe toezegging

Langetermijnagenda Toezeggingen die op een langere termijn handelen worden op de Bestuurlijke Termijnagenda (BTA) geplaatst. Omdat dit een ambtelijk
werkdocument is, waarin geschoven wordt met aanleveringsdeadlines, noteert de griffie naar de BTA verplaatste toezeggingen zodat de raad het overzicht van
de oorspronkelijke toezeggingen behoudt.
Langetermijnagenda – ter controle van de Bestuurlijke termijnagenda
Nummer
Datum
Toezegging
TCG92
13-11-2016
Wethouder Rijnberk zegt toe de raad mee te nemen in het vervolgproces over de locaties sociale
woningbouw. (tot 7-2 WH Kruijswijk)
TCG104
13-12-2016
Wethouder Kruiswijk geeft aan dat hij nog niet op de hoogte was de bijeenkomst van
Haarlemmermeer inzake Dubbeldorpen, dat hij contact opneemt met de desbetreffende wethouder en
zegt toe dat hij de raad hier over zal informeren.
TCS 44
14-09-2016
Wethouder Van Rijnberk zegt toe dat hij deze collegeperiode een totaaloverzicht van de sociale
woningbouw in kaart gaat brengen.
TCS 50

09-11-2016

TCS 60

05-04-2017

TCM57

12-05-2016

In reactie op de vraag van mevrouw Roos (HvB) over het waarborgen van privacy zegt wethouder Van
Rijnberk toe dat hij de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijke inzet van Schuldmaatje aan de
raad zal sturen.
22 maart 2017: dit is portefeuille van wethouder Kruijswijk. De inzet van Schuldmaatje wordt
opgenomen in het uitvoeringsprogramma schuldhulpverlening, wat volgt in het tweede kwartaal van
2017. Opnemen in de BTA.
Wethouder Kruijswijk zegt toe in het voorjaar van 2018 terug te koppelen hoe het extra budget voor
minima in 2017 is ingezet. Toegezegd is dat extra maatregelen worden getroffen ten behoeve van de
doelgroep.
Het onderwerp ‘energierendement gemeentehuis’ wordt op verzoek van D66 over 1 jaar geëvalueerd
en opgenomen op de bestuurlijke termijnagenda.
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Status
Naar BTA – Geen
datum bekend
Naar BTA – Geen
datum bekend
Genoteerd op BTA voor
december 2017, wordt
januari 2018
Naar BTA – Geen
datum bekend

Nieuwe formulering
n.a.v. Cie. 10-05-2017,
wordt overgeheveld
naar BTA
Genoteerd op de BTA
voor september 2018

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied

TCG126

13-06-2017

TCG 131

19-09-2017

TR48

20-04-2017

Naar aanleiding van de bespreking van het Stedenbouwkundig Plan Dennenheuvel zegt wethouder Van
Rijnberk toe met de initiatiefnemers van Dennenheuvel in gesprek te zullen gaan over het voornemen
een kas of werkschuur te realiseren en de raad daarover zo mogelijk nog voor de raadsvergadering
over de uitkomsten daarvan schriftelijk te informeren.
Wethouder Kruijswijk zegt toe in kaart te zullen brengen welke gevolgen bebouwing op grond van het
landje van Van Riessen en Bispinckpark zal hebben voor de grondwaterstand en waterberging in de
directe omgeving en de raad daarover te zullen berichten.
Wethouder Kruijswijk zegt toe de raad en maatschappelijke partijen en anderen vroegtijdig te
betrekken bij de planvorming over de fietsroute Haarlemmermeer-Zandvoort.
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In Cie 17-10 naar LTA

In Cie 17-10 naar LTA

In raad 2-11 tekst
gewijzigd en naar LTA
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