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Toezeggingen College in Commissies en Raad (30 januari 2020) 

 

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 vergaderingen. Deze verslagen moeten nog worden vastgesteld. 

 

Commissie Grondgebied 

Nummer Datum Toezegging Status 
TCG 181 16-10-2018 Wethouder Wijkhuisen zal op verzoek van de VVD nagaan wie de kopende partij 

is bij Dennenheuvel.  
Aanhouden. 

TCG/215 18-06-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de volgende acties m.b.t. de klachten over de 
Vogelenzangseweg op te pakken: 
1. Het zebrapad zal in zwart-wit worden uitgevoerd; 
2. Op verzoek van Motorrijders zal een stroefheidsonderzoek worden uitgevoerd 
voor de gele vlakken; 
3. Er zal een vervroegde evaluatie van de maatregelen plaatsvinden (december 
2019 i.p.v. na 1 jaar) 

Aanhouden. 

TCG/216 18-06-2019 Wethouder Heijink zegt toe nadere vragen van mevrouw Roos over de 
vergunningverlening van het Zomerhuis Elswoutshoek telefonisch met haar te 
overleggen 

Afgedaan.   

TCG/217 18-06-2019 Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat Zandvoort heeft aangegeven een 
stuurgroep voor de bereikbaar tijdens de Formule I in te willen stellen. De 
wethouder zal daarin zitting hebben. Hij zal de Raad op de hoogte houden van 
de ontwikkeling. 

Aanhouden.  

TCG/221 10-09-2019 De heer Koster stelt een vraag over de verkeersonveilige situatie bij de Wietze 
Noormanlaan. Wethouder Wijkhuisen zegt toe hier op terug te komen bij de 
raad. 

Aanhouden. 

TCG/223 10-09-2019 De heer Van der Veldt wijst bij de Verordening naamgeving en nummering op 
artikel 5 lid 1 over de gedoogverplichting naamaanduiding. Volgens de kop 
wordt er gedoogd, maar de tekst eronder heeft het over een rechthebbende die 
opdracht moet geven om het op te laten hangen. Hoe zit het met de 
onderhoudsplicht en betaalplicht? Wethouder Heijink zegt toe voor de 
raadsvergadering van 26 september schriftelijk hierop bij de raad terug te 
komen. 

Afgedaan.   

TCG/225 10-09-2019 Bij de brief van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit zegt wethouder Heijink 
toe de technische vragen die vanmiddag zijn binnengekomen schriftelijk te 
beantwoorden. Dat geldt ook over de vraag wat er met de aanbevelingen is 
gebeurd. 

Afgedaan.  

Zie brief 2020000019 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Beantwoording-TCG-225-inzake-Aanbevelingen-Adviescommissie-Ruimtelijke-Kwaliteit-2020000019.pdf
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TCG/226 10-09-2019 De heer Heukels vraagt waarom er slechts een deel van de stukken van de Raad 
van State aan de raad zijn aangeboden. Wethouder Wijkhuisen gaat het na en 
zegt toe het hele dossier aan de raad toe te sturen. 

Afgedaan.   
Zie 2019008155 

TCG 230 08-10-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de evenementenkalender van Zandvoort op 
te vragen en indien deze bestaat te delen met de raad.  

Afgedaan, toegestuurd op 14 

januari per mail.  

TCG 232 15-10-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van VDB 
of de gemeente Bloemendaal ook moet meebetalen als ProRail over 2 jaar deze 
structurele aanpassingen aan het spoor doorvoert en de beantwoording te delen 
met de raad.  

Afgedaan.   

TCG 235 15-10-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de raad schriftelijk te infomeren waarom er is 
gekozen voor de huidige ligging van de oversteek op de Bekslaan.  

Aanhouden.  

TCG 237 26-11-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de ontwikkelingen rondom de Duinpolderweg in 
de gaten te houden. 

Aanhouden.  

TCG 238 26-11-2019 Wethouder Heijink zegt toe na te gaan of er bij Park Vogelenzang is getoetst 
aan uitspraken van het Europese Hof en hier op terug te komen bij de raad. 

Afgedaan. Zie 2019008184 

TCG 239 26-11-2019 Wethouder Heijink zegt toe contact op te nemen met GGZ met betrekking tot 
vergunningsvrij schuttingen plaatsen en een privaatrechtelijke overeenkomst 
omtrent Park Vogelenzang. 

Afgedaan. Zie 2019008184 

TCG 240 26-11-2019 Wethouder Heijink zegt toe om de Europese invalshoek mee te nemen bij Park 
Vogelenzang, daar conclusies uit te trekken en de raad voor de aankomende 
raadsvergadering te informeren. 

Afgedaan. Zie 2019008184 

TCG 241 26-11-2019 Wethouder Heijink zegt toe om contact op te nemen met beide exploitanten van 
het Speelbos of de private overeenkomst opgezegd kan worden als beiden er 
geen gebruik van maken. 

Aanhouden.  

TCG 242 26-11-2019 Wethouder Heijink zegt toe om na te kijken wat de zendmast bij de Tetterodehal 
oplevert en de raad hierover te informeren. 

Afgedaan.   

TCG 243 26-11-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de kwaliteit van het bijbehorende 
parkeerterrein te controleren. 

Aanhouden. 

TCG 244 26-11-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de sociale veiligheid in de omgeving van de 
Tetterodehal na te gaan. 

Aanhouden.  

TCG 245 26-11-2019 Wethouder Heijink zegt toe in overleg te gaan met de exploitanten van de 
‘Ballenvangers’ of het uiterlijk vertoon anders kan. 

Afgedaan.   

TCG 246 26-11-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om het rapport n.a.v. het onderzoek over 
stikstof te delen met de raad. 

Afgedaan met griffiebericht 

van 11 december 2019 

Zie 2019008176 

TCG 247 26-11-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de uitspraak van het Europese Hof mee te 
nemen. 

Afgedaan met griffiebericht 

van 11 december 2019 

Zie 2019008176 

TCG 248 26-11-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de beslismomenten van de raad voor de 
Omgevingsvisie uit te zoeken en de raad hierover te informeren. 

 

Aanhouden 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C46-Beantwoording-gedeeltelijk-TCG-226-inzake-bestemmingsplan-Dennenheuvel-2019008155.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C54-Beantwoording-TCG238-TCG239-TCG240-verhouding-Bp-Park-Vgzang-en-Hof-Justitie-EU-2019008184.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C54-Beantwoording-TCG238-TCG239-TCG240-verhouding-Bp-Park-Vgzang-en-Hof-Justitie-EU-2019008184.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C54-Beantwoording-TCG238-TCG239-TCG240-verhouding-Bp-Park-Vgzang-en-Hof-Justitie-EU-2019008184.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C59-Beantwoording-TCG-246-247-inzake-stikstofdepositie-Witte-Hond-2019008176.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C59-Beantwoording-TCG-246-247-inzake-stikstofdepositie-Witte-Hond-2019008176.pdf
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TCG 249 14-01-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de ontbrekende brief van GGZ met 

betrekking tot erfafscheidingen behorende bij brief 2019008184 aan de 

commissie te zenden 

 

TCG 250 14-01-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe het mogelijk te maken dat raadsleden voor de 

volgende commissievergadering de gespreksverslagen tussen de gemeente 

Bloemendaal, Zandvoort en buurtgemeenten vertrouwelijk kunnen inzien op het 

gemeentehuis. 

 

TCG 251 14-01-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de koopovereenkomst uit 2008 m.b.t. de 

Oosteinderpolder ter inzage te leggen of op te sturen naar de raad. 

 

TCG 252 14-01-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe na te gaan waarom er geen herplanting 

plaatsvindt voor de 15 essen die worden gekapt op de Burgemeester Peereboom 

Vollerlaan en daarop terug te komen bij de raad. 

 

TCG 253 14-01-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe na te gaan waarom er op de agenda voor 2020 

niks staat over biodiversiteit en groenbeheer. 

 

TCG 254 14-01-2020 Burgemeester Roest zegt toe om de tot dusverre gemaakte kosten voor het 

proces rondom de Zuid-Kennemer agenda uit te zoeken, wat de bijdrage van de 

provincie is geweest en de raad hierover te informeren. 
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Commissie Samenleving 

Nummer Datum Toezegging Status 

TCS103 19-6-2019 Op een vraag van mevrouw Steegman antwoordt wethouder De Roy van Zuidewijn dat 
voor het eind van het jaar een actuele overzichtskaart gemaakt wordt van AED´s die dan 
ook richting de raad komt. In het overzicht wordt ook opgenomen welke van deze AED’s 
ook beschikbaar zijn na sluitingstijd van het desbetreffende pand. Op verzoek van de heer 
Doorn wordt in dit overzicht ook meegenomen welke AED’s bereikbaar blijven na sluiting 
van locaties en waar deze zich bevinden.  

Is op 13-12 

meegestuurd met 

griffiebericht. Is hiermee 

afgedaan. 

TCS104 19-6-2019 De heer Bruggeman verwijst naar de behandelde Woonvisie en stelt een vraag over het 
aantal Bloemendalers dat staat ingeschreven om in IJmond en Haarlem een huis te 
vinden. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe hier op terug te komen bij de verdere 
uitwerking.  

Zie brief 2019007297 

die op 27-11 aan de 

raad is gestuurd. Is 

hiermee afgedaan. 

TCS109 11-9-2019 Mevrouw Voorham stelt een aanvullende vraag (m.b.t. sociale huurwoningen) of de 
wethouder in kaart kan brengen of dit voorval op zichzelf staat of vaker voorkomt. 
Mevrouw Faas stelt een aanvullende vraag wat er in de contracten staat met betrekking 
tot de toekomst.  
Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en zegt toe uit te zoeken of dit voorval op 
zichzelf staat en na te gaan wat er in de huidige contracten staat en hier in december op 
terug te komen. 

Zie brief 2019007898 

die op 27-11 aan de 

raad is gestuurd. Is 

hiermee afgedaan. 

TCS114 16-10-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe dat er vanuit STOPOZ medio december/ begin 
januari de meerjarenbegroting en stukken worden toegezonden om te worden 
geagendeerd in de daaropvolgende vergadercyclus. Dit zal ook aan de agendacommissie 
worden meegegeven. 

Aangehouden. 

TCS115 16-10-2019 Mevrouw Faas verzoekt aan het college om met een voorstel te komen met mogelijke  
maatregelen ten aanzien van minderen op het gebied van Wmo. Wethouder De Roy  
van Zuidewijn heeft liever een motie vanuit de raad, maar geeft aan hier op  
terug te komen 

Zie 2019007934. Is 

hiermee afgedaan. 

TCS116 16-10-2019 Ook de vraag vanuit mevrouw Faas welke locaties het College in beeld heeft voor sociale 
woningbouw. In de begroting wordt genoemd dat er per locatie een projectplan is. 
Wethouder De Roy van Zuidewijn komt hier voor de begroting schriftelijk terug 

Aangehouden.  

TCS118 16-10-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft op verzoek meer informatie over de voorliggende 
brief van Pre Wonen en de achtergrond. Het hangt samen met TCS 109 die smarter is 
geformuleerd bij de Lijst met toezeggingen. De huisadvocaat onderzoekt de kwestie 
juridisch hoe een aangenomen amendement zich verhoudt tot de contracten. De 
wethouder komt daar op terug. 

Zie brief 2019007898. Is 

hiermee afgedaan. 

TCS120 27-11-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om de verordening waarin een tegenprestatie 
wordt verlangd van bijstandsgerechtigden te doen toekomen aan de raad. 

Mee met griffiebericht 6-

12. Is hiermee 

afgedaan. 

TCS121 27-11-2019 Op de vraag van mevrouw Faas of alle bijstandsgerechtigden een tegenprestatie leveren, 
komt wethouder De Roy van Zuidewijn terug. 

Zie 2019008223. Is 

hiermee afgedaan. 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C51-Sociaal-Domein-Maatregelen-kostenbeperking-Wmo-2019007934.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C58-Tegenprestatie-bijstandsgerechtigden-TCS-121-2019008223.pdf
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TCS122 27-11-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op verzoek van de heer Bruggeman toe om 
ongeveer een maand voor politieke behandeling de raad te betrekken bij ´participatie´ 
dat voor maart 2020 op de BTA staat. Het zou kunnen in een technische sessie  
voorafgaand aan een commissievergadering.                                               

Aangehouden. 

TCS123 27-11-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe schriftelijk te reageren op de (technische) 
vragen van mevrouw Faas. Zij heeft de oude tekst vergeleken met de nieuwe tekst en 
constateert meerdere wijzigingen. Haar vragen gaan over artikel 2 
(cliëntenondersteuning), artikel 3 (verwijderd), artikel 5 (lid 4 over gesprek en verslag), 
artikel 8 (voorwaarden PGB) en artikel 9 (vanaf e vervallen). (Verordening 
maatschappelijke ondersteuning) 

Zijn op 28-11 per mail 

beantwoord. Is hiermee 

afgedaan. 

TCS124 27-11-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op verzoek van de heer Bruggeman toe voor de 
raadsvergadering met een notitie te komen over hoe het precies zit met beschikkingen 
om op die manier meer vinger aan de pols te kunnen houden qua uitgaven. (verordening 
jeugdhup) 

Zie 2019008046. Is 

hiermee afgedaan. 

TCS125 27-11-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op verzoek van mevrouw Robbers toe voor de 
raadsvergadering een notitie toe te sturen over de participatie van projectontwikkelaars, 
indien nodig geanonimiseerd. (verordening sociale woningbouw) 

Zie 2019008054. Is 

hiermee afgedaan. 

TCS126 27-11-2019 Op verzoek van mevrouw Faas stuurt wethouder De Roy van Zuidewijn de bijlage van  
de prestatieafspraken toe waarnaar in het stuk verwezen wordt. (verordening sociale 
woningbouw) 

Zie 2019008054. Is 

hiermee afgedaan. 

TCS127 27-11-2019 Naar wens van de heer Van de Bunt komt wethouder De Roy van Zuidewijn schriftelijk  
terug op de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte om scheefwonen tegen te gaan. 
(verordening sociale woningbouw) 

Zie 2019008054. Is 

hiermee afgedaan. 

TCS128 27-11-2019 Op verzoek van mevrouw Faas komt wethouder De Roy van Zuidewijn schriftelijk met een 
toelichting op de reikwijdte van de verordening bij bestaande bestemmingsplannen. 
(verordening sociale woningbouw) 

Zie 2019008054. Is 

hiermee afgedaan. 

TCS129 27-11-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe op verzoek van de heer Heukels de raad te 
informeren met welke brief de raad eerder op de hoogte is gesteld van de gang van zaken 
over huisvesting statushouders, onder andere over de afspraken rondom de 40 
gezinshoofden (op verzoek van mevrouw Robbers). 

Zie 2019008053. Is 

hiermee afgedaan. 

TCS130 27-11-2019 Op verzoek van de heer Heukels zet wethouder De Roy van Zuidewijn op papier hoe het 
zit met permanente danwel tijdelijke huisvesting voor statushouders en de instemming 
van de provincie met de door de wethouder voorgestelde werkwijze. 

Zie 2019008053. Is 

hiermee afgedaan. 

TCS131 27-11-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe het verslag van het gesprek van 5 december 
2019 tijdig aan de raad toe te zullen sturen zodat het kan worden meegenomen in de 
extra commissie op 9 december 2019. 

Zie 2019008053. Is 

hiermee afgedaan. 

TCS132 15-1-2020 De heer Harder stelt een vraag over de overschrijding van 200.000 euro ten aanzien van 

Kenter. Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat de overschrijding waarschijnlijk 

lager is. Eind januari komt de wethouder er schriftelijk op terug.            

 

TCS133 15-1-2020 Er is in Bloemendaal relatief weinig sprake van een starterslening. De afgelopen twee   

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C45-Beantwoording-TCS-124-inzake-beschikkingen-in-relatie-uitvoering-Jeugdwet-2019008046.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C49-Beantwoording-TCS125-TCS126-TCS127-TCS128-Verordening-Sociale-Woningbouw-2019008054.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C49-Beantwoording-TCS125-TCS126-TCS127-TCS128-Verordening-Sociale-Woningbouw-2019008054.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C49-Beantwoording-TCS125-TCS126-TCS127-TCS128-Verordening-Sociale-Woningbouw-2019008054.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C49-Beantwoording-TCS125-TCS126-TCS127-TCS128-Verordening-Sociale-Woningbouw-2019008054.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C50-Beantwoording-TCS129-TCS130-TCS131-Spoedhuisvesting-Statushouders-2019008053.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C50-Beantwoording-TCS129-TCS130-TCS131-Spoedhuisvesting-Statushouders-2019008053.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C50-Beantwoording-TCS129-TCS130-TCS131-Spoedhuisvesting-Statushouders-2019008053.pdf
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jaar gaat het om twee gevallen. Hoeveel het daarvoor waren, gaat de wethouder na.  

Wethouder De Roy van Zuidewijn komt hier schriftelijk op terug. 

TCS134 15-1-2020 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt na een vraag van de heer Heukels toe dat zij  

uitzoekt hoe het zit met de negatieve rente. Maakt de gemeente winst als de gemeente  

geld leent bij de Bank Nederlandse Gemeenten? 

 

TCS135 15-1-2020 Mevrouw Voorham vraagt hoe de Praktijk Ondersteuner Huisartsen Jeugd precies is 

georganiseerd. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe hier schriftelijk op terug te 

zullen komen. 

 

TCS136 15-1-2020 Op verzoek van de heer Harder zegt wethouder De Roy van Zuidewijn toe een tijdlijn te 

zullen toesturen wanneer de gemeente wat gaat doen (voortgang spoedhuisvesting 

statushouders) 

 

TCS137 15-1-2020 Op verzoek van de heer Van de Bunt zegt wethouder de Roy van Zuidewijn toe het 

verslag van het gesprek met de provincie van 6 december toe es turen zo gauw dit 

definitief is. (voortgang spoedhuisvesting statushouders) 
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Commissie Bestuur en Middelen 

Nummer Nieuwe toezeggingen Status: Nieuw 

TCM190 (D66) De VNG heeft besloten om niet-gemeenten (gemeenschappelijke 

regelingen/omgevingsdienst) niet meer bij de VNG aan te laten sluiten. Is de 

gemeente Bloemendaal aangesloten bij een Gemeenschappelijke Regeling en die met 

deze wijziging te maken heeft. Zo ja, worden deze wijzigingen aan de raad 

voorgelegd? 

Wethouder Heijink zegt toe hier schriftelijk een antwoord op te geven. 

  

Nummer Toezegging Status: Openstaand 

TCM 172 

29-11-2018 

Burgemeester Roest zal in samenwerking met wethouder de Roy Zuidewijn bezien 

of over het onderwerp Zorg en Veiligheid een informatie avond georganiseerd  

kan worden. Status: In de vergadering van 4 april is de beeldvormende avond omgezet naar een 

informatieavond 

Afgedaan 
 

Op 18 november staat 

de avond gepland 

TCM184 Fractie LB. Burgemeester Roest zegt toe ter zijner tijd een overzicht aan de Raad 

te sturen van de kosten en afspraken van de Bibob samenwerking. In samenwerking 

met de centrumgemeente Haarlemmeer 

Staat open  

TCM185 Wethouder Heijink komt met een nota afvalinzameling waarin wordt opgenomen de 

toelichting over de besteding van € 1.000.000,00 

Afgedaan Beantwoord met 

Collegebrief 

(2019006348) met de 

nota afvalinzameling 

(2018013121) 

 

TCM187 

12-9-2019 

Burgemeester Roest zegt toe een korte samenvatting te maken van de 
veranderingen/hoogtepunten die in het nieuwe Veiligheidsbeleid zijn opgenomen. 
Deze samenvatting zal voor de Begrotingsraad aan de Raad toegestuurd worden. 
(fractie LB) 

Afgedaan Beantwoord met 

Collegebrief 2019007464 

TCM188 (Alle fracties) Burgemeester Roest zegt toe de evaluatie vuurwerkmaatregelen voor 
de commissie van februari 2020 aan de raad toe te sturen 

Staat open februari 2020 

TCM189 

12-10-2019 

Burgemeester Roest zegt toe een schriftelijk uitleg te sturen aan de raad inzake de 

verkooptransactie van de gymzaal te Bennebroek. 

Afgedaan Beantwoord met 

Collegebrief 

2019007358 

Met de bijlage brief 

notaris september 2019 
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Raad 

 

 

 

 

TR100 26-9-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat het conceptplan m.b.t. de Regionale 
Energiestrategie medio april 2020 in de commissie Grondgebied wordt 
geagendeerd en besproken. 

Aanhouden. 

TR101 31-10-2019 Wethouder Heijink zegt toe te onderzoeken of er een back-up van de gewiste 
mailbox van de heer Nederveen te vinden is. 

Aanhouden. Brieven 
2019008103, 2019008224, 
2019007317, 2019006456, 
2019007321 

TR104 07-11-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe dat de evaluatie van de Cultuurnota 
prioriteit krijgt en dit op de bestuurlijke termijnagenda van de commissie 
Samenleving te plaatsen. 

Aanhouden. 

TR105 07-11-2019 Wethouder Heijink zegt toe in gesprek te gaan met de gemeenten Zandvoort en 
Heemstede over het verhogen van aantal betaaltermijnen voor gemeentelijke 
belastingen naar 9 per jaar en de raad hier op korte termijn over in te lichten. 

Beantwoord in raad 30 

januari 2020. Is hiermee 

afgedaan. 

TR106 12-12-2019 Burgemeester Roest zegt toe schriftelijk terug te komen op de ingewikkeldheid 
omtrent de gemeenschappelijke regeling en de invulling van artikel 170d van de 
Gemeentewet. 

Brief 2020000375 aan dhr 

Heukels. Is hiermee 

afgedaan. 

TR107 12-12-2019 Burgemeester Roest zegt toe om de raad nader te rapporteren over het rapport 
van de privacyfunctionaris van de gemeente Bloemendaal m.b.t. de 
aanwezigheid van persoonsgegevens in een brief. 

 

TR108 12-12-2019 Burgemeester Roest zegt toe om na te gaan of het vertrouwelijke verslag via de 
communicatieafdeling is verspreid. 

 

TR109 12-12-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om voor 1 februari 2020 het plan van 
aanpak m.b.t. de spoedhuisvesting statushouders met de raad te delen. 

 

TR110 12-12-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om met meerdere financiële 
scenario’s te komen t.a.v. de spoedhuisvesting statushouders. 

 


