Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (22 mei 2019)
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
TCG 139

Datum
17-10-2017

Toezegging
Dit 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.

TCG 181

16-10-2018

TCG 185

18-09-2018

TCG 206

2-04-2019

Wethouder Wijkhuisen zal op verzoek van de VVD nagaan wie de kopende partij is bij
Dennenheuvel.
Wethouder Wijkhuisen neemt contact op met de Provincie over subsidiemogelijkheden
voor de aanpassing van bushaltes.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe de voorgenomen bomenkap bij de Amsterdamse
Waterleidingduinen nader te bekijken en de raad daarover in te lichten

TCG 209

2-04-2019

TCG 210

07-05-2019

TCG 211

07-05-2019

TCG 212

07-05-2019

TCG 213

07-05-2019

TCG 214

07-05-2019

Op vragen van D66 over het Schone Lucht Akkoord en het voldoen aan de door de WHO
gestelde eisen, zegt wethouder Wijkhuisen toe contact op te nemen met de VNG.
De Zeeweg betreft een Provinciale weg. Wethouder Wijkhuisen zal over de
verkeersveiligheid contact hebben met de Provincie. Wel geeft hij aan, dat het hier geen
“black spot” betreft.
Desgevraagd door de fractie LB zal wethouder Wijkhuisen een brief sturen aan de
bewoners van de Kleverweg over het parkeren tijdens de asfaltwerkzaamheden. Hij zal
hierin de parkeer-alternatieven voor de bewoners aangeven
Wethouder Wijkhuisen licht toe wat de noodzaak is van de uit te voeren werkzaamheden
m.b.t. de drainage en de noodzaak van het afvoeren van asfalthoudende stoffen.
Hij zal dit schriftelijk aan de commissie mededelen en ingaan op eventuele risico’s bij
deze werkzaamheden. Dit bericht wordt op 17 mei bij met het Griffiebericht worden
verzonden
Op vragen van GrL zegt wethouder Wijkhuizen toe gegevens toe te sturen over de
locaties van de meetpunten en of op deze punten een gemeten of berekende waarde
wordt weergegeven. Ook zal hij de vergunning inhoudelijk toelichten.
Wethouder Heijink zal een toelichting aan de raad sturen m.b.t. de lange doorlooptijd van
het antwoord op de brief over onderzoeken m.b.t. zomerhuis Elswoutshoek (wijziging
TCG 202)

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad
2019003186

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Status
Aangehouden
Wethouder Wijkhuisen meldt op
27 nov dat er in voorjaar 2019
uitsluitsel is.
Aangepast en aangehouden.
Het college zal bij de Zomernota
met een voorstel komen.
afgedaan met brief
2019004396
Aangehouden
Nieuwe toezegging

Nieuwe toezegging

Nieuwe toezegging
Beantwoord
dd 15-05-2019
2019004457
Nieuwe toezegging

Nieuwe toezegging

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied

Commissie Samenleving
Nummer Datum
Toezegging
TCS93
27-2-2019
Het College bekijkt wat de huidige situatie is m.b.t. het financiële tekort en wat dit
betekent voor de egalisatiereserve en komt hier op terug.

TCS95

27-2-2019

Mevrouw Faas heeft gelezen dat in Heemstede bushaltes worden aangepast voor minder
valide mensen. Er is hiervoor subsidie vanuit de provincie. Is dit ook in Bloemendaal aan
de orde? Wethouder De Roy van Zuidewijn zal dit nagaan en er op terugkomen.

TCS97

3-4-2019

TCS98

3-4-2019

TCS99

3-4-2019

TCS100

3-4-2019

TCS101

3-4-2019

TCS102

8-5-2019

In antwoord op een vraag van de heer Heukels vraagt wethouder De Roy van Zuidewijn
aan de onderzoekers om ook het intern beheersen van de kosten mee te nemen in het
onderzoek overschrijding Jeugdzorg als dat nog niet het geval is.
Het totale aantal Wmo meldingen van de afgelopen drie maanden wordt op verzoek van
mevrouw Faas door wethouder De Roy van Zuidewijn nagegaan en toegestuurd aan de
raad.
Op verzoek van de heer Bruggeman zegt wethouder De Roy van Zuidewijn toe om vier
keer per jaar een overzicht aan de raad te verstrekken met betrekking tot de stand van
uitgaven Jeugd en Wmo.
Op verzoek van de heer Bruggeman zegt wethouder De Roy van Zuidewijn toe om
halverwege het jaar een monitoring voor te leggen aan de raad ten aanzien alle (nieuwe)
onderwerpen die zijn opgenomen in het Beleidsplan Sociaal Domein.
Op verzoek van de heer Bruggeman zegt wethouder De Roy van Zuidewijn toe op korte
termijn met een culturele agenda richting de raad te zullen komen waarin ook informatie
is opgenomen over het festival dat in mei plaatsvindt.
Op verzoek van mevrouw Voorham zegt wethouder De Roy van Zuidewijn toe het meest
recente Tussenrapport Veilig Thuis toe te sturen. Hierin staat precies hoe het ervoor staat
met de bedrijfsvoering.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad
2019003186

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Status
9-5 wordt de Kadernota
behandeld in Bestuur en
Middelen, de commissie
is het ermee eens dat de
toezegging van de lijst
gaat.
Is ook toezegging in
Grondgebied. De
commissie is het ermee
eens dat de toezegging
van de lijst gaat.

Is afgedaan met brief
2019003929.

Is afgedaan met brief
2019003665.
Mee met griffiebericht
24 mei.

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied

Commissie Bestuur en Middelen

Nummer

Toezegging

Status:

Nieuw

Nummer

Toezegging

Status:

Openstaand

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)

28-2-2019
Collegebrief staat
in de planning
voor het griffiebericht van 1
maart
4-4-2019
De wethouder
verwijst naar een
brief uit februari
2019.
Referentienumme
r volgt.

Op 9 mei 2019 antwoord
ontvangen.
2019004510
Kan bij het vaststellen van
het verslag van 9 mei van
de lijst af)

TCM 162
29-10-2018

Wethouder Heijink 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.

Zal opgenomen
worden in het
raadsvoorstel
Afvalbeleid

Status: Staat open

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: Staat open

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.

TCM183

Alle fracties. Wethouder Heijink zegt toe de raad een memo te sturen over de interne
Werkwijze bij het opleggen van vertrouwelijkheid op stukken en de criteria waaraan
Getoetst wordt voordat vertrouwelijkheid wordt opgelegd.

In de vergadering
van 4 april is de
beeldvormende
avond omgezet
naar een
informatieavond.
Wanneer deze
avond voldoende
is geweest kan
deze
toezeggingen de
volgende maand
eraf
Brief 21-02-2019
2019003141
C9

TCM185

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad
2019003186

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Planning: afhandeling in
april 2019

Op 25 april is een
beeldvormende avond
geweest Afvalbeleid
Status: Staat open

Status: Staat open
Kan bij het vaststellen van
het verslag van 6 mei van
de lijst af)

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied

TCM184

Fractie LB. Burgemeester Roest zegt toe ter zijner tijd een overzicht aan de Raad
te sturen van de kosten en afspraken van deze Bibob samenwerking met
de gemeente Velsen

Status: Staat open

Raad

TR79

13-12-2018

De fractie van HvB vraagt inzage in het dossier Park Brederode. Wethouder
Heijink zegt toe zelf de informatie te verzamelen. Hij zegt toe hier z.s.m. bij de
heer Slewe op terug te komen.

Brief 2019004043 gaat in
op de toezegging. De raad
besluit (bij Lijst
Ingekomen Stukken) op
verzoek van de heer
Slewe deze brief (C48) te
agenderen.

TR80

13-12-2018

Wethouder Wijkhuisen zegt desgevraagd door de VVD toe om de participatie
bij de structuurvisie in te voegen in de analysefase.

TR88

14-3-2019

In antwoord op een vraag van de heer Doorn zegt wethouder De Roy van
Zuidewijn toe de suggestie om richtlijnen op te stellen voor tijdige facturering
mee te nemen in het regionale portefeuillehoudersoverleg.

De voorzitter concludeert
dat met welnemen van de
raad deze toezegging is
afgedaan.
De voorzitter geeft aan
dat als de suggestie is
meegenomen in het
overleg, de toezegging is
afgedaan. De voorzitter
concludeert dat de
toezegging hiermee kan
worden afgedaan.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad
2019003186

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied

