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Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (juni 2018) 
 

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen    TCS Toezeggingen Commissie Samenleving 
TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied    TR Toezeggingen Raad 
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 Toezegging Status 

TCG 139 17-10-2017 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. 

Aangehouden 

TCG 143 16-01-2018 Wethouder Kruijswijk zegt toe de mogelijkheid van een voet- en fietsbrug over de 
Leidsevaart “in gesprek te houden” met de ontwikkelaar van Park Vogelenzang  

Aangehouden 

TCG 145 20-02-2018 Wethouder Kruijswijk zegt toe het verweerschrift van de gemeente in het dossier 
Chapeau toe te zullen zenden aan de gemeenteraad. 

Afgedaan 

TCG 146 20-02-2018 Wethouder Van Rijnberk zegt toe een vraag van het CDA over de juistheid van 
getallen in het VO SP Reinwaterpark schriftelijk te zullen beantwoorden voor de raad 
van 8 maart 2018 (TCG146). 

Afgedaan 

TCG 147 20-02-2018 Met betrekking tot het voorstel “Vaststellen ruimtelijk kader landgoed Elswoutshoek 
bouw stal en berging” zegt Wethouder Van Rijnberk toe de raad nader te zullen 
informeren over de vraag of een besluit over het verlenen van toestemming voor het 
realiseren van een paardenbak buiten de utiliteitszone behoort tot de bevoegdheden 
van de gemeenteraad of het college (TCG 147). 

Afgedaan 

TCG 148 20-02-2018 Met betrekking tot het voorstel “Vaststellen ruimtelijk kader landgoed Elswoutshoek 
bouw stal en berging” zegt Wethouder Van Rijnberk toe de schriftelijke weergave van 
het standpunt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over dit dossier aan de 
raad te zullen toezenden (TCG 148). 

Afgedaan 

TCG 149 15-05-2018 Wethouder Kruijswijk zegt toe de bijdrage van €5000 van het Mobiliteitsfonds Zuid 
Kennemerland aan de Metropool Regio Amsterdam (MRA) toe te zullen lichten. 

Nieuwe toezegging 

TCG 150 15-05-2018 Wethouder Kruijswijk zegt toe nadere uitleg te zullen verschaffen over de mededeling 
die in de jaarstukken van het Mobiliteitsfonds Zuid Kennemerland stukken wordt 
gedaan dat het Mobiliteitsfonds zich zal aansluiten bij de Metropool Regio Amsterdam . 

Nieuwe toezegging 

TCG 151 15-05-2018 Wethouder Kruijswijk zegt toe aan de raad een memo toe te zullen zenden waarin de 
varianten over de aansluiting Zeeweg/Randweg uiteen worden gezet. 

Nieuwe toezegging 
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TCG 152 15-05-2018 Met betrekking tot de begroting Omgevingsdienst IJmond 2018 zegt wethouder 
Kruijswijk toe nader te informeren over de uitvoering van de bodemtaken door de 
Omgevingsdienst IJmond. 

Nieuwe toezegging 

TCG 153 15-05-2018 Met betrekking tot de begroting van de Omgevingsdienst IJmond 2018 zegt wethouder 
Kruijswijk toe nader te zullen informeren over de specificatie van de projectkosten. 

Nieuwe toezegging 

 
 
 
Commissie Samenleving 

Nummer Datum Toezegging Status 

TCS66 06-12-2017 Het college zal in het eerste half jaar van 2018 een notitie aan de raad voorleggen 
inzake de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Staat nog open, wethouder 

Van Rijnberk geeft aan dat 

het in de zomer richting de 

raad komt. 

TCS68 06-12-2017 Het college zal de raad een notitie aanbieden waarin wordt ingegaan op de vraag of in 
Bloemendaal behoefte bestaat aan de instelling van een cliëntenraad (WMO, Jeugdwet, 
Participatiewet).  

Afgehandeld met brief 

2018003767 dat als C5 op 

de Lijst met Ingekomen 

Stukken van 8 mei stond. 

TCS69 06-12-2017 Het college zal de raad schriftelijk informeren over de wettelijke termijnen met 
betrekking tot het uitvoeren van cliënttevredenheidsonderzoeken WMO.  

Afgehandeld met brief 

2018003771 dat als C4 op 

de Lijst met Ingekomen 

Stukken van 8 mei stond. 

TCS70 06-12-2017 Het college zal het rapport “Alle hens aan dek” van TNO en het CBS aan de raad 
toesturen.  

Staat nog open, wethouder 

Kruijswijk is hiervoor 

verantwoordelijk. 

TCS72 06-12-2017 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. 

Staat nog open, wethouder 

Kruijswijk heeft een stand 

van zaken doorgegeven. 

TCS73 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe de komende maanden te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn van de gemeente om ouders te ontlasten bij het vervoer van 
kinderen van en naar sport. 

Toezeggingen TCS73 t/m 78 

staan nog open, gaan over 

de Sportnota. 

TCS74 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe in breder verband te kijken naar de inzet van 
buurtsportcoaches. 

 

TCS75 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe terug te komen op de vraag in hoeverre bij ouderen die bij 
de gemeente aankloppen voor zorg, al bij het keukentafelgesprek het belang van 
sporten kan worden meegenomen. 

 

TCS76 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe terug te komen op de vraag hoe mogelijkheden voor 
schoolpleinen kunnen worden meegenomen in het sportbeleid. Als voorbeeld noemt 
mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) Schoolplein 14 bij de Paradijsvogel. 

 

TCS77 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe uiterlijk vlak na de zomer terug te komen op de vraag hoe 
het ervoor staat met de verkoop van sporthal De Kooi en hoe de raad daarbij 
betrokken wordt. 
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TCS78 21-2-2018 Wethouder Heijink zegt toe terug te komen op de vraag of er een vervangende 
regeling komt voor de jeugdsportpas. 

 

 
Commissie Bestuur en middelen 

 
Nummer Toezegging Status  

TCM80  

13-10-2016 

Actielijst (nav RKC-rapport Evaluatie stelsel integriteitszorg 2016). Afgedaan Kan van de lijst af 

TCM93 

10-11-2016 

Wethouder Heijink zegt toe zo snel mogelijk een schriftelijke reactie te geven over 

wat te doen met recente uitspraak van de fiscale rechter dat bij parkeren op 

straat BTW moet worden geheven. 

15 december 2016: wethouder Heijink wacht de uitkomst van het hoger beroep 

af. 

12 januari 2017: er is nog geen uitkomst van het hoger beroep. 

Binnenkort zal een brief aan de raad toegezonden worden naar aanleiding van het 

positief advies van de advocaat generaal. Naar het uit zal gaan zien zal er in de 

toekomst BTW geheven gaan worden op parkeergelden. 

Januari 2018: De wethouder stuurt een brief aan de raad wanneer de uitspraak 

van de Hoge Raad bekend is. Beantwoord met Collegebrief (2018006391 

Afgedaan  

TCM117 

11-5-2017 

Wethouder Heijink bezorg dekking Bloemendaals weekblad 

Deels afgedaan met Collegebrief (2018003564) 

Aangehouden tot juni 2018 

TCM119 

15-6-2017 

Mobiliteit bevorderen werknemers. Afgedaan Kan van de lijst af 

TCM121 

15-6-2017 

Gepland in september beeldvormende avond bluswerk en de beschikbare 

middelen. 

In verband met de raadsinformtieavond Op 29 mei 2018 van 18:00 uur tot 

20:00 uur 

Raadsinformatieavond Veiligheidsregio Kennemerland 

Afgedaan Kan van de lijst af 

TCM127 

14-9-2017 

schriftelijk verslag van het overleg met het bestuur van het Openluchttheater 

Caprera over het PvE te verminderen parkeer en geluidsoverlast problematiek. 

Aanhouden tot juni 2018 

TCM129 

14-9-2017 

Informatie aan de raad, kosten evt. archeologische vondsten kunstgrasveld HCB. Aangehouden tot juni 2018 

TCM131 

14-9-2017 

Verslag uitkomsten van de inventarisatie na het strandseizoen. Afgedaan Zal apart geagendeerd 

worden in Cie 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Beantwoording-TCM93-Actuele-ontwikkelingen-BTW-op-parkeren-2018006391.pdf
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TCM135 

7-12-2017 

Of Gemeentelijke basisadministratie op orde is. Aangehouden Zal afgedaan worden in het 

griffiebericht van 29 mei 

TCM136 

7-12-2017 

Brief met Ontwerp raadzaal  Aangehouden Tot september 

TCM137 

7-12-2017 

Brief met de acties nav rappport van de werkgroep toegankelijkheid 

gemeentehuis.  

Aangehouden Tot september 

TCM140 

14-12-2017 

Update van het 3 jaar geleden uitgevoerde regionale onderzoek grondwater 

problematiek in. 

Aangehouden Wordt besproken in de 

agendacie van 30 mei 

TCM141 

18-1-2018 

Verslag onderzoek in alle gemeentelijke gebouwen brand- en koolmonoxide 

melders aan te brengen 

Aangehouden  

TCM142 

18-1-2018 

Rapportage Informatiebeleid plus de review maart 2018. Afgedaan Opgenomen in het 

overdrachts-dossier 

TCM143 

18-1-2018 

Interne werkinstructie archief. Aangehouden  

TCM144 

18-1-2018 

Connectie toename van mishandeling en drugsoverlast en strandfeesten. Afgedaan Zal apart geagendeerd 

worden 

TCM145 

22-2-2018 

Overzicht gevraagde investeringen 2018-2022 ingevoegd in het digitale 

overdrachtsdossier. 

Aangehouden Zal met het griffiebericht 

van 25 mei afgedaan 

worden.  

TCM146 

17-5-2018 

Schriftelijke reactie op de rol van de gemeente en de visie op de aansprakelijkheid 

bij niet behaalde rendementen nav de brief over de groepsaankoop zonnepanelen. 

(FWR en FAK) 

Nieuwe toezegging  

TCM147 

17-5-2018 

BTW regeling bij het project Haringbuys . De vraag is om een toelichting op de 

getroffen regeling en de motivatie voor het aansprakelijk stellen van de adviseurs 

te krijgen 

De wethouder zegt toe de mondeling beantwoording aan de raad toe te zullen 

sturen en dat dit opgenomen zal worden in het eerstvolgende griffiebericht (FWR 

en FAK) 

Nieuwe toezegging  

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) 

Nieuwe toezegging  
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Raad 

 

TR46 20-04-2017 Wethouder Heijink zegt toe geen onomkeerbare stappen te zullen zetten in 
dit dossier (Villa Meerzicht) alvorens hierover nader met betrokkenen te 
hebben gesproken. 

Aangehouden 

TR47 20-04-2017 Naar aanleiding van de bespreking van dit punt (Gedragscode Integriteit) zegt 
burgemeester Schneiders toe in overleg met de griffier te spreken over de 
organisatie van een of meer sessies over integriteit. 

Aangehouden 

TR50 6-07-2017 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). 

Aangehouden 

TR51 6-07-2017 Wethouder Kruijswijk zegt toe nog voor het einde van het jaar een 
toekomstvisie op Paswerk aan de raad voor te leggen.  

Afgedaan 

TR55 2-11-2017 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. 

Aangehouden 

TR57 8-11-2017 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. 

Aangehouden 

TR58 21-12-2017 Wethouder Kruijswijk zegt toe de raad nader te zullen informeren over een 
evaluatie van het doelgroepenvervoer. 

Afgedaan 

TR59 21-12-2017 Wethouder Kruijswijk zegt een haalbaarheidsstudie naar het organiseren van 
F1-races op het circuit van Zandvoort aan de raad te zullen toezenden, indien 
de gemeente Zandvoort daartegen geen bezwaar heeft. 

Afgedaan 

TR60 21-12-2017 Wethouder Heijink zegt toe documenten inzake de verkoop van de 
Tetterodesporthal aan de raad te zullen toezenden. 

Aangehouden 

TR61 21-12-2017 Wethouder Heijink zegt naar aanleiding van een brief van een inwoner van 
Vogelenzang over sociale woningbouw, deze inwoner te zullen uitnodigen voor 
een gesprek, 

Aangehouden 

TR62 21-12-2017 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. 

Aangehouden 

TR63 01-02-2018 Wethouder Kruijswijk zegt toe dat het college van B&W aan het college van 
B&W van Zandvoort zal overbrengen dat de raad van Bloemendaal 

Afgedaan 
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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.  
 
 

belangstelling heeft voor een presentatie inzake de plannen met het circuit in 
Zandvoort. 

TR64 01-02-2018 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. 

Aangehouden 

TR65 08-03-2018 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 te zullen bespreken met het presidium. 

Aangehouden 

TR66 08-03-2018 Wethouder Heijink zegt toe terug te zullen komen op het onderwerp 
“Bezorging Bloemendaal’s weekblad” in de commissie Bestuur & Middelen. 

Aangehouden 

TR67 08-05-2018 Wethouder Heijink zegt toe de motivatie van de uitspraak van de rechter 

inzake handhaving op het strand aan de raad toe te zullen zenden. 

Nieuwe toezegging 

Langetermijnagenda – ter controle van de Bestuurlijke termijnagenda 

Nummer Datum Toezegging Status 
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)  
Naar BTA – Geen 

datum bekend 

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.   

Naar BTA – Geen 

datum bekend 

TCS 44 14-09-2016 Wethouder Van Rijnberk zegt toe dat hij deze collegeperiode een totaaloverzicht van de sociale 
woningbouw in kaart gaat brengen. 

Genoteerd op BTA voor 
december 2017, wordt 

januari 2018 
TCS 50 09-11-2016 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. 

Naar BTA – Geen 

datum bekend 

TCS 60 05-04-2017 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. 

Nieuwe formulering 
n.a.v. Cie. 10-05-2017, 
wordt overgeheveld 
naar BTA 
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TCM57 12-05-2016 Het onderwerp ‘energierendement gemeentehuis’ wordt op verzoek van D66 over 1 jaar geëvalueerd 
en opgenomen op de bestuurlijke termijnagenda. 

Genoteerd op de BTA 
voor september 2018 

TCG126 13-06-2017 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. 

In Cie 17-10 naar LTA 

TCG 131 19-09-2017 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. 

In Cie 17-10 naar LTA 

TR48 20-04-2017 Wethouder Kruijswijk zegt toe de raad en maatschappelijke partijen en anderen vroegtijdig te 

betrekken bij de planvorming over de fietsroute Haarlemmermeer-Zandvoort. 
In raad 2-11 tekst 

gewijzigd en naar LTA 


