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Commissie Bestuur en Middelen 

Nummer Nieuwe toezeggingen Status: Nieuw 

TCM196 

18 juni 

(toezegging 

gedaan op 25 

juni 

(D66) Jaarrekening 2019. 

Wethouder Heijink zegt toe de Raad schriftelijk een uitleg te geven over 

Kengetallen over de stijging in het aantal banen in de gemeente van 380 fte per 

1000 inwoners in 2018 naar 491 fte per 1000 inwoners in 2019 (blz 62) en 

ondersteuning en de stijging en de stijging in het restafval (prog. 7) terwijl een 

daling was begroot. 

Staat open  

    

 

Nummer Toezegging Status: Openstaand 

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 

Is afgehandeld De meerderheid van 

de commissie heeft 

besloten deze 

toezegging van de 

lijst af te voeren. 

TCM191 Verkoop grond onder en naast Willinklaan 8 te Bennebroek 

(CDA) Wethouder Heijink zegt toe  aan de Raad het NEN 2580 Meetrapport en de 

complete kadastrale kaart toe te zenden. 

Is afgehandeld Beantwoord met 

Collegebrief 

2020001937 

TCM192 Verkoop grond onder en naast Willinklaan 8 te Bennebroek 

(HART) Wethouder Heijink zegt toe de correspondentie uit  2016, ten tijde van het 

faillissement en de garantiestelling door de gemeente tussen de toenmalige 

wethouder van de Gemeente Bennebroek met de Rabobank, curator en Hoge 

Duin Beheer B.V aan de Raad toe te zenden 

Is afgehandeld Beantwoord met 

Collegebrief 

2020001913 

TCM193 Nieuwbouw Brandweerkazerne 

Wethouder Heijink zegt toe (allen) de Raad schriftelijk te informeren  over 

budgetoverschrijding van de bouw brandweerkazerne en de kosten van 

huisvesting gemeentewerf Bennebroek. 

 

Is afgehandeld De commissie 

beschouwd de 

toezegging als 

afgedaan. 



2020002968 

TCM194 Nieuwbouw Brandweerkazerne 

Burgemeester Roest zegt toe de Raad schriftelijk te antwoorden hoe bedrag 

gesteld in de begroting zich verhoudt met de kaders die meegegeven zijn door de 

Raad. 

Is afgehandeld De commissie       

/beschouwd de 

toezegging als 

afgedaan 

TCN195 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 

Wethouder Heijink zegt toe schriftelijk een bevestiging te geven op de vraag of 

het budget dat in het raadsvoorstel genoemd wordt voor scholing per 

raadslid/duo-commissielid aangepast kan worden.. 

Is afgehandeld Beantwoord met 

Collegebrief 

(2020002326) 

    

 


