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

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 139 17-10-2017 Volgend jaar is een provinciaal budget beschikbaar voor het aanpakken van 

fietsknelpunten. Vanuit de regio worden subsidieaanvragen geformuleerd; wethouder 
Wijkhuisen geeft aan de raad op de hoogte te houden. 

Aangehouden 
Wethouder Wijkhuisen meldt 
op 27 nov dat er in voorjaar 
2019 uitsluitsel is.  

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

Aangehouden 
Wethouder Wijkhuisen zal 
hierover een brief aan de 
raad sturen. 

TCG 160 19-06-2018 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 

Aangehouden 

TCG 161 11-09-2018 Wethouder Wijkhuisen is bereid voor Bleekersveld een soortgelijk participatietraject te 
kiezen als bij Vogelenzang Vitaal.   

Aangehouden 

TCG 162 11-09-2018 Hij zal wel overleg hebben met de ambtenaren en aannemer om de drempels op de 
Leidsevaartweg wat aan te passen. Hij voegt daaraan toe dat de drempels tijdelijk zijn. 
Na verwijdering van de drempels zal bezien worden of alsnog verkeersremmende 
maatregelen nodig zijn. 

Aangepaste toezegging 
(27 nov 2018) 

TCG 163 11-09-2018 Op vragen van dhr Slewe over keerwanden in de Bijduinhof zegt wethouder Heijink toe 
deze schriftelijk te beantwoorden 

Aangehouden.  

TCG 164 11-09-2018 Ook zegt wethouder Heijink toe de vragen over de gedeeltelijke verbouwing tot hotel 
van de Bloemendaalseweg 333 schriftelijk beantwoorden 

Afgedaan 

TCG 172 11-09-2018 Wethouder Wijkhuisen zal bezien of een notitie over het hanteren van bouwpeilen en het 
NAP meer duidelijkheid kan geven.  

Aangehouden 
Notitie bouwpeilen medio 
januari gereed, Notitie 
Dakterrassen voor die tijd. 

TCG 175 18-09-2018 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. 

Wordt overgeheveld naar de 
cie Samenleving 

TCG176 19-09-2018 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 (TCS72 van 06-12-2018) 

Aangehouden 
 

TCG 177 16-10-2018 Wethouder Wijkhuisen zal, desgevraagd door het CDA, de locatie voor een antennemast 
op het terrein/heuvel achter het hoofdgebouw van het PZ, meenemen in de gesprekken 
met de participatiegroep voor de plaatsing van een nieuwe mast. 

Aangehouden 
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TCG 178 16-10-2018 Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat er bij de ontsluiting aan de Rijksstraatweg een VRI 
geplaatst zal worden. Dit zal als verplichting worden opgenomen in de anterieure 
overeenkomst. In het ontwerp van de kruising zal e.e.a. nader uitgewerkt worden. 

Aangehouden 
Is opdracht gegeven om  
onderzoek uit te voeren 

TCG 179 16-10-2018 Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat het college in begin 2019 (januari) een notitie over 
dakterrassen aan de raad zal sturen. 

Gewijzigde toezegging 

TCG 180 16-10-2018 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de anterieure overeenkomst m.b.t. Dennenheuvel aan de 
commissieleden te sturen 

Afgedaan 
 

TCG 181 16-10-2018 Wethouder Wijkhuisen zal op verzoek van de VVD nagaan wie de kopende partij is bij 
Dennenheuvel en of er een BIBOB onderzoek heeft plaatsgevonden. 

Aangehouden. Er is nog geen 
aankopende partij 

TCG 182 16-10-2018 Op vragen van de PvdA zegt wethouder Wijkhuisen toe, na te gaan wat voor regeling er 
met de huidige bewoners van Kweekduin door de eigenaar is afgesproken bij aanvang 
van de sloop 

Aangehouden 
Is antwoord op gegeven, 
zullen nog aan de raad 
worden gestuurd. 

TCG 183 16-10-2018 BP Brouwerskolkweg: 
M.b.t. het welstandsadvies en het doodlopend voetpad zal de wethouder bezien of deze 
in een zienswijze meegenomen kunnen worden. Mocht dit niet mogelijk blijken zal een 
ambtshalve wijziging worden gedaan. 

Afgedaan 

TCG 184 16-10-2018 Huisartsenpraktijk HOED 
Wethouder Wijkhuisen zal nagaan of de term “commerciële functie” in dit geval wel 
dekkend is en deze zo nodig aan zal passen 

Afgedaan  

TCG 185 18-09-2018 Wethouder Wijkhuisen neemt contact op met de Provincie over subsidiemogelijkheden 
voor de aanpassing van bushaltes. 

Later toegevoegde  
toezegging 

TCG 186 27-11-2018 Agendering van de studie Zeeweg/Randweg wordt toegevoegd aan de toezeggingen Nieuwe toezegging 

TCG 187 27-11-2018 De toezegging m.b.t. het hotel (164) is afgedaan. De heer  Wijkhuisen zegt toe het 
advies van de commissie Bezwaarschriften hierover aan de raad te sturen. 

Nieuwe toezegging 

TCG 188 27-11-2018 Wethouder Wijkhuisen zegt toe bereid te zijn om, in het proces van de Omgevingsvisie, 
momenten te organiseren waarop de raad bijgepraat kan worden over de 
ontwikkelingen. Hij vraagt de raadsleden om ook over een modus hiervoor na te denken. 

Nieuwe toezegging 

TCG 189 27-11-2018 Wethouder Wijkhuisen zegt toe na te gaan of het idee van een a-selecte steekproef, in 
het proces van de Omgevingsvisie mogelijk is volgens de wetgeving m.b.t. de privacy. 

Nieuwe toezegging 

TCG 190 27-11-2018 Wethouder Wijkhuisen zegt toe na te gaan wat de term “meebeslissen” (onder aan 
pagina 20 van de Omgevingsvisie) betekent i.h.k.v. de participatieladder. 

Nieuwe toezegging 

TCG 191 27-11-2018 Wethouder Wijkhuisen zorgt ervoor dat de vragen van D66 over de Omgevingsvisie, Plan 
MER schriftelijk beantwoord worden. 

Nieuwe toezegging 

TCG 192 27-11-2018 Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat aan het einde van de eerste fase (juli 2019) de raad 
een keuze voorgelegd zal krijgen m.b.t. de beleidsrijkheid van de Visie 

Nieuwe toezegging 

TCG 193 27-11-2018 Wethouder Wijkhuisen zal een toelichting op de geluids-berekeningen, van Prorail, zoals 
besproken in het Actieplan Geluid, aan de raad sturen. 

Nieuwe toezegging 
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Commissie Samenleving 

Nummer Datum Toezegging Status 

TCS66 06-12-2017/ 
12-9-2018 

Het college zal medio 2019 een notitie aan de raad voorleggen inzake de doorontwikkeling van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Gewijzigde tekst. 

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. 

Wordt overgeheveld naar 

de commissie Grondgebied. 

TCS81 12-9-2018 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. 

Aanhouden 

TCS82 12-9-2018 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. 

Aanhouden 

TCS84 12-9-2018 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. 

Aanhouden 

TCS85 

 

TCG 175 

18-09-2018 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. 

Overgeheveld vanuit de cie 
Grondgebied 
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Commissie Bestuur en Middelen 

Nummer Toezegging Status  

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 

Wethouder Heijink geeft in 

dec 2018 aan dat de nota op 

dit moment gereed is en 

binnenkort in het college zal 

worden besproken 

TCM151 

13-9-2018 

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 

De heer Slewe ligt zijn vraag 

toe. Wethouder Heijink zal 

nog e.e.a. nagaan en z.s.m. 

reageren (ca 1 á 2 weken) 

TCM152 

13-9-2018 

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) 

Aanhouden Dhr Groen en de heer 

Beusen zullen de wethouder 

alsnog aanvullende 

informatie toesturen. 

TCM159 

13-9-2018 

Burgemeester Roest zegt aan de fractie HvB toe dat inzage door het College wordt  

verstrekt in de Hoffman backup 

aanhouden Dhr Heukels geeft aan dat 

nog niet de volledige 

informatie is geleverd. 

Burgemeester Roest zal 

daarnaar kijken.  

TCM 161 

29-10-2018 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat het college t.z.t. met een raadsvoorstel zal komen,  

waarbij een advies aan de raad wordt gegeven over om wel of niet de aandelen ENECO te 

verkopen. 

Afgedaan 

 

Toezegging m.b.t. 

begrotingbehandeling 

TCM 162 

29-10-2018 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat er met betrekking tot de afvalinzameling het college  

nog een voorstel voor de raad zal maken over de besteding van de gereserveerde 

 € 1.000.000. 

Afgedaan 

 

Toezegging m.b.t. 
begrotingbehandeling 

TCM 163 

29-10-2018 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe de specifieke en technische vragen over de invoering van  

Mozard Schriftelijk te beantwoorden. 

Afgedaan 

 

Toezegging m.b.t. 
begrotingbehandeling 

TCM 164 

29-10-2018 

Burgemeester Roest geeft aan dat het college in januari volgend jaar gewerkt gaat worden  

aan een nota communicatiebeleid.  

gewijzigde 

toezegging 

Toezegging m.b.t. 
begrotingbehandeling 

TCM 165 

29-10-2018 

Wethouder Wijkhuisen zal een brief aan de raad sturen waarin het proces m.b.t. de  

aankoop van grond en vervanging van de beschoeiing van de Ringvaart Oosteinderpolder  

extra zal worden uitgelegd. 

Afgedaan 

 

Toezegging m.b.t. 
begrotingbehandeling 

TCM 166 

29-11-2018 

 

Wethouder Heijink geeft aan dat “groene leges” op dit moment door de VNG onderzocht worden. Het 
college wacht de resultaten van dat onderzoek af en zal op basis daarvan een beleid ontwikkelen. 

Nieuwe 

toezegging 
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TCM 167 

29-11-2018 

Wethouder Heijink zal een overzicht van werkelijke kosten en opbrengsten maken m.b.t. de 

afvalstoffen- en de rioolheffing. 

Nieuwe 

toezegging 

 

TCM 168 

29-11-2018 

Wethouder Heijink zal de raad inlichten over het prijsverschil tussen de grote en kleine 

 kliko 

Nieuwe 

toezegging 

 

TCM 169 

29-11-2018 

Wethouder zal de vragen van VDB m.b.t. de watertoerekening van de PWN schriftelijk 

beantwoorden 

Nieuwe 

toezegging 

 

TCM 170 

29-11-2018 

Wethouder Heijink zegt toe bij de evaluatie van het Rioleringsplan terug te komen op een 

 nieuwe heffingssystematiek. Dit zal nog voor de kadernota aan de orde zijn. 

Nieuwe 

toezegging 

 

TCM 171 

29-11-2018 

Wethouder Heijink zegt toe de mogelijkheid van het in termijnen betalen van de  

WOZ-aanslag. 

Nieuwe 

toezegging 

 

TCM 172 

29-11-2018 

Burgemeester Roest zal in samenwerking met wethouder de Roy Zuidewijn bezien of over  

het onderwerp Zorg en Veiligheid een beeldvormende avond georganiseerd kan worden. 

Nieuwe 
toezegging 

 

TCM 173 

29-11-2018 

Burgemeester Roest zal in een zienswijze inbrengen over de risico’s m.b.t. duinbranden,  
scheepvaart en het Noordzeekanaal 

Nieuwe 
toezegging 

 

TCM 174 

29-11-2018 

Wethouder Heijink zal met de Auditcommissie in overleg gaan overeen actuelere wijze van 

de financiële rapportage aan de raad. 

Nieuwe 
toezegging 

 

TCM 175 

29-11-2018 

Op vragen van de PvdA over de verhouding van de verplichte functie “functionaris  
gegevensbescherming” en de functie van “Privacy-beschermer” zegt wethouder Heijink toe  
dit schriftelijk te beantwoorden. 

Nieuwe 
toezegging 

 

TCM 176 
29-11-2018 

Wethouder Heijink meldt dat de nota afvalinzameling gereed is. In januari of februari zal  

hierover een beeldvormende avond worden georganiseerd. 

Nieuwe 
toezegging 

 

TCM 177 

29-11-2018 

Wethouder Heijink zegt toe periodiek een overzicht naar de raad te sturen van door de raad 

gestelde vragen, inlichtingenverzoeken en artikel 40 vragen 

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. 

Wachten op gerechtelijke 

procedure. 

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). 

 

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. 

 

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. 

 

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 en te zullen bespreken met het 
presidium. 

 

TR69 5-7-2018 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. 

 

TR74 27-9-2018 Op verzoek van mevrouw Zoetmulder (VVD) zegt de burgemeester toe dat er 
voorafgaand aan de behandeling van het rapport van de rekenkamercommissie 
in de commissie bestuur en middelen een reactie van het college komt.  

 


