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Toezeggingen College in Commissies en Raad (28 mei 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/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 237 26-11-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de ontwikkelingen rondom de Duinpolderweg in 
de gaten te houden. 

Aanhouden.  

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 

Aanhouden. 

TCG 255 25-02-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de vragen van mevrouw Roos m.b.t. het 
fietspad Park Brederode schriftelijk te beantwoorden 

Zie brief 2020000847 

TCG 256 25-02-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe een geanonimiseerde versie van de principe-
uitspraak en bijbehorende stukken m.b.t. een aanvraag omgevingsvergunning 
voor een hotel in Bloemendaal aan Zee te delen met de raad. 

Zie brief 2020000862 

TCG 257 25-02-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe schriftelijk terug te komen op de vragen van 
Hart van Bloemendaal over iepen in Bloemendaal. 

Op 6-3 per mail beantwoord. 

TCG 258 25-02-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe het bezwaar van de stichting Behoud Erfgoed 
Zuid-Kennemerland m.b.t. Park Vogelenzang te delen met de raad.   

Zie brief 2020000986 

 
 
 
 
 
 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Beantwoording-TCG-255-iinzake-fietspad-Park-Brederode-2020000847.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Beantwoording-TR-113-en-TCG-256-inzake-Hotel-Bloemendaal-aan-Zee-2020000862.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Beantwoording-TCG-258-inzake-beroep-park-Vogelenzang-2020000986.pdf
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Commissie Samenleving 

Nummer Datum Toezegging Status 

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. 

Zie 2020000380. 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. 

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.                                               

Op 19-3 is een regionale 
bijeenkomst. 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.            

Aangehouden. 

TCS133 15-1-2020 Er is in Bloemendaal relatief weinig sprake van een starterslening. De afgelopen twee  
jaar gaat het om twee gevallen. Hoeveel het daarvoor waren, gaat de wethouder na.  
Wethouder De Roy van Zuidewijn komt hier schriftelijk op terug. 

Zie 2020000367. Is 
hiermee afgedaan. 

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? 

Zie 2020000367. Is 
hiermee afgedaan. 

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. 

Op 17-1 gemaild aan 
mevr. Voorham. Is 
hiermee afgedaan. 

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) 

Zie 2020000021 en 
2020000363. Is hiermee 
afgedaan. 

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 te sturen zo gauw dit 
definitief is. (voortgang spoedhuisvesting statushouders) 

Zie 2020000363 en 
2020000365. Is hiermee 
afgedaan. 

TCS138 5-3-2020 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om schriftelijk terug te komen op de vragen 
over de lijst woningzoekenden en uit te zoeken hoeveel mensen feitelijk op die lijst staan. 
(voortgang spoedhuisvesting statushouders)                                                                              

 

TCS139 5-3-2020 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om zo spoedig mogelijk schriftelijk terug te 
komen op de openstaande vragen. (voortgang spoedhuisvesting statushouders)                                                                                                                

 

TCS140 5-3-2020 Mevrouw van Vliet vraagt wanneer er een evaluatie en jaarplan van de intergemeentelijk 
afdeling sociale zaken komt. Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en geeft aan te 
kijken of het in het Jaarverslag Sociaal Domein opgenomen kan worden.                                                                                               

 

    

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Aanbiedingsbrief-begroting-2020-en-meerjarenbegroting-STOPOZ-2020000380.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Aanbiedingsbrief-plan-van-aanpak-spoedhuisvesting-statushouders-2020000021.pdf
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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. 

Kan van de lijst 

af. 

Is schriftelijk 

beantwoord per email 

aan de heer Groen. 

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 

Kan van de lijst 
af. 

Kan van de lijst af 

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 

Aangehouden 
tot er meer 
bekend is. 

Aangehouden 

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

toelichting over de besteding van € 1.000.000,00 

Kan van de lijst 

af.  

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) 

Kan van de lijst 

af. 

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 

Kan van de lijst 

af 

Beantwoord met 

Collegebrief 

(2020000492) 

Bijlage (2020000298) 

TCM189 

12-10-2019 

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

verkooptransactie van de gymzaal te Bennebroek. 

Kan van de lijst Beantwoord met 

Collegebrief 

2019007358 
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Met de bijlage brief 

notaris september 2019 

 
 
 
 
 
 

Raad 

 
TR100 26-9-2019/ 

16-4-2020 
Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat het conceptplan m.b.t. de Regionale 
Energiestrategie vertraging kent, in september komt het voor te liggen voor een 
zienswijze. 

 

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. 

Is brief over gekomen. Is 
hiermee afgedaan. 

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. De wethouder 
komt hier schriftelijk op terug. 

Aangehouden. 

TR111 30-01-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om schriftelijk terug te komen op de vragen van 
Hart voor Bloemendaal over de akte van dwaling en overdracht van de grond 
Villa Meerzicht.                                                                  

Aangehouden. 

TR113 30-01-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe binnen een week commentaar van de gemeente 
m.b.t. een verzoek voor het bouwen van een hotel in Bloemendaal aan Zee uit 
2013 te delen met de raad inclusief een annotatie van de wethouder.                                                                                 

Zie brief 2020000862. Is 
hiermee afgedaan. 

TR114 30-01-2019 Wethouder Heijink zegt toe terug te komen op de vraag waarom de agenda van 
de Welstandscommissie niet op overheid.nl wordt gepubliceerd en de agenda 
van de Beroep- en bezwaarschriftencommissie wel.            

Toelichting wethouder 
Heijink in raad 16-4,, is 
hiermee afgedaan. 

TR115 30-01-2019 Burgemeester Roest zegt toe om namens de gemeente Bloemendaal het proces 
rondom de Zuid-Kennemer Agenda te bewaken 

Toelichting burgemeester 
Roest in raad 16-4, is 
hiermee afgedaan. 

TR116 12-3-2020 Burgemeester Roest zegt toe om begin volgende week de vragen (over 
Boekpresentatie Verzet in Bloemendaal) van de heer Doorn schriftelijk te 
beantwoorden.                                                  

Zie brief 2020001062. Is 
hiermee afgedaan. 

TR117 16-4-2020 Zoals afgesproken in het presidium komt de burgemeester terug op het 
beëindigen van het Integis onderzoek. De burgemeester geeft aan dat er een 
raadsvoorstel in de maak is zodat de raad hier in de raadsvergadering van mei 
of in de raadsvergadering van juli een besluit over kan nemen.                         

 

TR118 16-4-2020 De burgemeester komt terug op de vraag of hij een preadvies heeft ten aanzien 
van de vraag om een raadsenquête te hebben over de gymzaal. De 
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burgemeester zegt toe dit te maken en op korte termijn aan de raad te doen 
toekomen. 


