Toezeggingen College in Commissies en Raad (17 december 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
TCG217

Datum
18-06-2019

TCG260

16-06-2020

TCG261

16-06-2020

TCG262

16-06-2020

TCG263

16-06-2020

Toezegging
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.
 8-9-2020: dit ligt even stil, maar wordt weer opgestart als het zo ver is.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe een vergelijking te maken met andere zonneparken elders in
het land, die goed vergelijkbaar zijn met zonnepark P1P2 op de Zeeweg, met name gericht op
de opbrengsten daarvan (GrL).
 20-10-2020: de toezeggingen uit de vergadering van 16-6-2020 waren niet opgenomen in
de vorige versie van de toezeggingenlijst, nu alsnog toegevoegd.
 20-10-2020: beantwoording komt op korte termijn
 25-11-2020: beantwoord met collegebrief 2020004413 (C5)
Wethouder Heijink komt met een voorstel om van de slagboom bij strand Bloemendaal een
met camera bewaakte afrit te maken, inclusief kostenspecificatie (LB).
 20-10-2020: de toezeggingen uit de vergadering van 16-6-2020 waren niet opgenomen in
de vorige versie van de toezeggingenlijst, nu alsnog toegevoegd.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe een overzicht te maken van locaties met een
maatschappelijke bestemming, waar mogelijk ruimtelijke ontwikkelingen te voorzien zijn,
waar wellicht nog wél reparatie op toegepast kan worden, waar dat bij de Boekenroodeweg
niet meer mogelijk is (GrL).
 20-10-2020: de toezeggingen uit de vergadering van 16-6-2020 waren niet opgenomen in
de vorige versie van de toezeggingenlijst, nu alsnog toegevoegd.
 20-10-2020: er zijn veel verschillende bestemmingsplannen, dit per perceel moeten
bekijken is zeer tijdsintensief. Wethouder Wijkhuisen doet een alternatief voorstel om aan de
toezeggingen TCG 262/263 tegemoet te komen, zie nieuwe toezegging TCG283.
Wethouder Wijkhuisen zegt ihkv bespreking Boekenroodeweg toe te kijken naar de
mogelijkheden om de bestemming ‘maatschappelijk’ in te perken of aan te scherpen, kijkt
hierbij ook naar de juridische mogelijkheden / jurisprudentie (VVD).
 20-10-2020: de toezeggingen uit de vergadering van 16-6-2020 waren niet opgenomen in
de vorige versie van de toezeggingenlijst, nu alsnog toegevoegd.
 20-10-2020: er zijn veel verschillende bestemmingsplannen, dit per perceel moeten
bekijken is zeer tijdsintensief. Wethouder Wijkhuisen doet een alternatief voorstel om aan de
toezeggingen TCG 262/263 tegemoet te komen, zie nieuwe toezegging TCG283.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Status
Aanhouden

Aanhouden

Aanhouden

Aanhouden
(zie TCG283)

Aanhouden
(zie TCG283)

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2020002130

TCG267

01-09-2020

Wethouder Wijkhuisen zegt toe terug te komen op de vraag wie naast voormalige bewoners
komen te wonen in ‘De Witte Hond’: mensen uit Vogelenzang, regio, statushouders? (VVD)

TCG268

01-09-2020

TCG269

01-09-2020

TCG270

01-09-2020

Wethouder Wijkhuisen doet de toezegging te komen met een A4-tje dat inzichtelijk maakt wat
ihkv Vitaal Vogelenzang nu precies bekostigd wordt waaruit, en wie wat precies gaat bijdragen
waaraan. Dit ook ter beantwoording van de gestelde financiële vragen. Gezien de nog lopende
onderhandelingen valt Jongleren niet onder deze toezegging. (HvB)
Wethouder Wijkhuisen doet de toezegging om ihkv Vitaal Vogelenzang op korte termijn te
komen met een notitie over de mogelijkheid om te komen tot een doelgroepenverordening
met een percentage sociale koop, wat je zou kunnen vastleggen in het bestemmingsplan
(meerdere fracties), mét de geschatte effecten hiervan voor de grondexploitatie (HvB).
Wethouder Wijkhuizen zegt toe om ihkv Vitaal Vogelenzang de gevolgen van de keuze voor
het kunstgrasveld in een spreadsheet inzichtelijk te maken. (VVD)

TCG271

01-09-2020

TCG272

08-09-2020

TCG273

08-09-2020

TCG274

08-09-2020

TCG275

08-09-2020

TCG276

20-10-2020

Wethouder Wijkhuisen zegt ihkv het voorbereidingsbesluit Hoge Duin en Daalseweg toe dat de
technische vragen van mevrouw Roos beantwoord zullen worden, inclusief de vragen over het
recht van overpad, taxatierapport, principebesluit en de constatering dat nummer 21A
volgens het waarderapport geen woning betreft. (HvB)
 17-9-2020 Beantwoord via de mail (+ raadsbesluit genomen en in uitvoering)
Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat bij het bespreken van de WR 1 (vanaf december) alle
gegevens van Liander beschikbaar zullen zijn over de benodigde omvang van de trafo’s. (LB)
 27-11-2020 beantwoord met collegebrief 2020004490 (C12), en bijlage 2020004491
(C12a), alsmede bespreking in de vergadering van 01-12-2020
Zodra het Rapport Kwaliteits- en Capaciteitsdocument beschikbaar is, wordt dit via de griffie
toegestuurd. (LB)
 23-10-2020 beantwoord via griffiebericht van 23 oktober 2020
Wat onder jongduin/oudduin begrepen wordt in het raadsvoorstel RES: wethouder Wijkhuisen
moet er naar kijken hoe dit geformuleerd staat, en zegt toe hierop terug te komen. (LB)
Wethouder Wijkhuisen zegt toe de gemaakte opmerkingen bij de rondvraag over de situatie
bij de Slingerweg mee terug te nemen en actie te zullen ondernemen om hier uit te komen.
[* 20-10-2020 toezegging toegevoegd aan verslag en lijst n.a.v. vergadering cie GR]
 12-11-2020: in de raadsvergadering is motie 6 aangenomen t.b.v. oplossing Slingerweg
Wethouder Wijkhuisen komt schriftelijk terug op de vraag of de in de begroting genoemde
projecten incompleet zijn (combinatieplan Bispinckpark/van Riessen, Blekersveld, Vitaal
Vogelenzang ontbreken?). (HvB)
 Beantwoord via ‘Technische vragen programmabegroting 2021 deel 3’ (extra griffiebericht)

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

AFVOEREN
Afgedaan 20-10-2020
met brief 2020003906
(C16)
AFVOEREN
Aangereikt ihkv de
raadsvergadering van
17-09-2020
Aanhouden

AFVOEREN
Aangereikt ihkv de
raadsvergadering van
17-09-2020
Aanhouden

Aanhouden

Aanhouden

Aanhouden

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2020002130

TCG277

20-10-2020

TCG278

20-10-2020

TCG279

20-10-2020

TCG280

20-10-2020

TCG281

20-10-2020

TCG282

20-10-2020

TCG283

20-10-2020

Wethouder Wijkhuisen heeft een overzicht van Veen en Duin beschikbaar, waarin duidelijk de
onderdelen staan ihkv de extra uitgave van 533.000 EUR in de begroting - welk overzicht hij
zal toesturen. (HvB)
 30-10-2020 afgedaan met collegebrief 2020004012 (C24) en bijlage 2020002060 (C24a)
Wethouder Wijkhuisen pakt de situatie rond de verkeersveiligheid, verkeersintensiteit en
ruimtelijke kwaliteit op de Bloemendaalseweg (Voorbuurt, tussen Mollaan-Hartenlustlaan) op
en komt daarop terug. (VVD)
Wethouder Wijkhuisen licht toe dat participatie op de inrichting van de Bennebroekerlaan
heeft plaatsgevonden, en zegt toe het resultaat daarvan en de ontwerptekening aan de raad
beschikbaar te stellen. (VVD)
 30-10-2020 afgedaan met collegebrief 2020003999 (C23), en bijlagen 2020003975
(C23a), 2020003976 (C23b), 2020003986 (C23c)
Wethouder Heijink zegt toe na te vragen wat in het kader van Caprera de 75.000 EUR voor
‘planbegeleiding’ precies inhoudt en zal hier nog vóór de begrotingsbehandeling schriftelijk op
terugkomen. (PvdA)
 Beantwoord via ‘Technische vragen programmabegroting 2021 deel 3’ (extra griffiebericht)
Wethouder Heijink zegt toe dhr van de Bunt schriftelijk te laten weten op welke pagina hij de
rentelast van ± 10.000 EUR (1%) voor de investeringen ihkv herinrichting Kop Zeeweg in de
begroting kan vinden. (LB)
 Beantwoord via ‘Technische vragen programmabegroting 2021 deel 3’ (extra griffiebericht)
Wethouder Wijkhuisen gaat na waar/of er kosten zijn in relatie tot de implementatie van de
Omgevingswet, die nog niet in de begroting opgenomen zijn, en komt hier schriftelijk op
terug. (HvB)
 Beantwoord via ‘Technische vragen programmabegroting 2021 deel 3’ (extra griffiebericht)
Ten aanzien van de toezeggingen TCG 262/263 over de maatschappelijke bestemming
(overzicht locaties waar ontwikkelingen plaats vinden / mogelijkheden tot inperking van het
gebruik van deze bestemming) zegt wethouder Wijkhuisen te komen met een ‘memo’,
waarmee hij een alternatief voorstel zal doen om tegemoet te komen aan de genoemde
toezeggingen, namelijk door te komen tot een paraplu-bestemmingsplan, waarmee extra
regels worden toegevoegd zodat situaties als de Boekenroodeweg niet meer voorkomen.

Commissie Samenleving
Nummer
TCS116

Datum
16-10-2019

Toezegging
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
 24-06-2020 volgens Zelfstandig Bloemendaal is de toezegging met de brief van 12/6
onvoldoende beantwoord, verzoek om een overzicht van de locaties van sociale woningbouw
waar plannen voor worden ontwikkeld, zoals beschreven in de begroting voor dit jaar.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Status
AFVOEREN
Afgedaan 12-06-2020
met brief 2020002238
(C14), meegestuurd
met het griffiebericht.

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2020002130

 02-09-2020 de wethouder zegt toe te streven naar beantwoording binnen twee weken.

Afgedaan aanvullend

08-10-2020 met brief
2020003799 (C11)
TCS141

19-05-2020

Overzicht waarin duidelijkheid wordt gegeven hoe e.e.a. is verlopen rond WR1 /
statushouders (wat, wanneer), waarin ook wordt meegenomen: het (late) informeren van de
Raad (verzoek VVD), en gesprekken met Wibaut en verloop participatietraject (verzoek Hart
voor Bloemendaal)

TCS147

17-06-2020

TCS148

24-06-2020

TCS149

24-06-2020

Wethouder Heijink zegt toe terug te komen op vragen over de aanschafprijs van de Vivaro en
de vraag of deze auto’s op economische of technische levensduur vervangen worden (verzoek
Zelfstandig Bloemendaal).
Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe de vragen van de commissie over de financiële
gevolgen van de coronacrisis voor Paswerk, de oplopende afschrijving de komende vier jaar,
en de stand van zaken rond de mogelijke verkoop van de locatie Cruquius, mee te nemen
naar de vergadering met Paswerk op 25 juni en de commissie schriftelijk op de hoogte te
stellen van de antwoorden.
Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe uit te zoeken hoeveel gegronde klachten er zijn
ingediend tegen de GI’s (Gecertificeerde Instellingen) voor kinderen uit de gemeente
Bloemendaal, om zo enig idee te krijgen bij de kwaliteit van de uitvoering (verzoek VVD).

TCS153

24-06-2020

Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe na te gaan welke bewoners van Dennenheuvel
precies in februari de brief hebben ontvangen met toezegging dat ze daar tot juli 2021 konden
blijven, op verzoek van meerdere fracties.

TCS154

24-06-2020

Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe de financiële vragen van dhr Kruijswijk
(GroenLinks) schriftelijk te beantwoorden: hoeveel kosten de verhuizingen van Dennenheuvel,
de inrichting, het technisch gereed maken?

TCS155

24-06-2020

Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe t.a.v. eerder afgedane toezegging TCS109 nog de
vraag te beantwoorden, wat in de contracten staat met betrekking tot de toekomst: is het nu
opgenomen in de contracten? (verzoek Zelfstandig Bloemendaal)
TCS
109

11-092019

Mevrouw Voorham stelt een aanvullende vraag (m.b.t. sociale
huurwoningen) of de wethouder in kaart kan brengen of dit voorval op
zichzelf staat of vaker voorkomt. Mevrouw Faas stelt een aanvullende
vraag wat er in de contracten staat met betrekking tot de toekomst.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

AFVOEREN
Afgedaan 12-06-2020
met brief 2020003155,
verstuurd met
griffiebericht 12/6.
Afgedaan aanvullend
02-09-2020 met brief
2020003157 (C28)
Aanhouden

AFVOEREN
Afgedaan 29-06-2020
met bijlage bij
griffiebericht 29/6.
AFVOEREN
Afgedaan 25-09-2020
met beantwoording via
griffiebericht van 25/9
AFVOEREN
Afgedaan 26-06-2020
met de brief in bijlage
2 bij het griffiebericht
van 26/6
AFVOEREN
Afgedaan 26-06-2020
met de brief in bijlage
2 bij het griffiebericht
van 26/6
Aanhouden

Zie brief
2019007898
die op 27-11
aan de raad

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2020002130

Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en zegt toe uit te zoeken of
dit voorval op zichzelf staat en na te gaan wat er in de huidige
contracten staat en hier in december op terug te komen.

TCS157

02-09-2020

TCS158

02-09-2020

is gestuurd.
Is hiermee
afgedaan.

Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe om nog eens alle redenen op een rij te zetten
waarom het parkeerterrein bij het gemeentehuis niet geschikt werd bevonden ihkv
huisvesting statushouders, en zal die lijst toesturen. (ZB)
 21-10-2020 beantwoord met collegebrief 2020003661 (C18)
Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe om een memo op te stellen waarin gedetailleerd
wordt beschreven hoe de participatie voor Blekersveld zal plaatsvinden. (D66)

Aanhouden

AFVOEREN
Afgedaan 08-10-2020
met brief 2020003658

(C10) en bijlage
2020003740 (C10a)
TCS159

21-10-2020

Wethouder de Roy van Zuidewijn komt (ihkv begroting) schriftelijk terug op de vraag over de
‘publieke tekorten en private winsten’ bij zorgaanbieders, zal rapporteren over hoe het in onze
regio gesteld is met private winsten (HvB e.a.)
 26-11-2020 beantwoord met collegebrief 2020004444 (C10)
Wethouder de Roy van Zuidewijn zal (ihkv begroting) kijken naar de bekendheid van-, en de
transparantie in activiteiten en subsidieaanvragen bij BloemendaalSamen, en zal daarop
terugkomen (PvdA)
 26-11-2020 beantwoord met collegebrief 2020004443 (C11)
Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt (ihkv huisvesting statushouders Blekersveld) toe
binnen 2 weken terug te komen op hoe het participatieplan nu wordt vertaald naar de
uitvoering, hoe de bewoners nu concreet benaderd gaan worden (D66)
 12-11-2020 beantwoord met collegebrief 2020004224 (C28) en bijlagen 2020004234
(C28a), alsmede bespreking in de raadsvergadering (interpellatiedebat)
Wethouder de Roy van Zuidewijn komt er (ihkv statushouders) op terug of de brief met advies
van de gemeenteadvocaat toegezonden kan worden aan de raad (ZB)
 12-11-2020 beantwoord met collegebrief 2020004224 (C28) en bijlagen 2020004234
(C28a), alsmede bespreking in de raadsvergadering (interpellatiedebat)
Wethouder de Roy van Zuidewijn verwacht (ihkv huisvesting statushouders Blekersveld) eind
deze maand, begin volgende maand een concretere projectplanning te hebben, en zal deze
dan onmiddellijk aan de raad toezenden (CDA)
 12-11-2020 beantwoord met collegebrief 2020004224 (C28) en bijlagen 2020004234
(C28a), alsmede bespreking in de raadsvergadering (interpellatiedebat)

TCS160

21-10-2020

TCS161

21-10-2020

TCS162

21-10-2020

TCS163

21-10-2020

Nummer

Commissie Bestuur en Middelen
Nieuwe toezeggingen

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

datum

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Status:

Toelichting

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2020002130

TCM204

Privacy beleid/Authorisatiematrix
PvdA
Wethouder Heijink zegt toe de schriftelijk informeren voor raadsvergadering van 17 december.
Hoe heeft de ambtelijke organisatie geregeld dat alleen de juist medewerkers toegang hebben tot de
gegevens die horen
bij het voeren van hun taak.

december
2020

open

TCM203

Belastingverordeningen 2021 en wijziging verordening precariobelasting 2020
CDA
Wethouder Heijink zegt toe de Raad schriftelijk te informeren voor de raadsvergadering van 17 december
Onderwerp: Betaalde leges Bestemmingsplannen
Onderzocht zal worden wat de oorzaak is van de toename in het aantal vragen bij het indienen van
Bestemmingsplannen
Tevens zullen de twee vragen beantwoord worden.
1. Ligt de toename aan vragen aan de kwaliteit van de informatie die vanuit de gemeente gegeven wordt?
2. Is er geen verband tussen de kwaliteit van de informatie maar is het een autonome ontwikkeling?

december
2020

open

TCM202

Belastingverordeningen 2021 en wijziging verordening precariobelasting 2020
GroenLinks
Wethouder Heijink zegt toe de vergroening op te nemen in het tarieferingsstelsel.

december
2020

open

TCM201

Eindejaar voorstel 10 (Coronacrisis)
Hart voor Bloemendaal
Wethouder Heijink zegt toe, de Raad via een brief informeren.
Een nadere specificatie van de volgende posten uit het Eindejaar voorstel 10 (Corona-crisis) zal in deze
brief opgenomen worden.
1. Huurcontracten/concessies: coulance € 38.000,00
2. Pacht/Huurcontracten/concessies: coulance € 254.000,00
3. Kwijtschelding huur/canon € 66.000,00
Tevens zal in deze specificatie opgenomen worden:
1. De instellingen, organisaties en ondernemingen die onder dit voorstel vallen met de reden waarom zij
zijn opgenomen (faillissement of anderszins).
2. Tevens zal een antwoord gegeven worden op de vraag of de of dit zich beperkt tot 2020 of ook effect
heeft voor 2021.

december
2020

open

TCM200

Ligplaatsen
VVD en CDA

oktober
2020

open

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2020002130

Nummer

Wethouder Heijink zegt toe te onderzoek of de regeling van Bloemendaal aan te passen aan de regeling
van Heemstede (uitsluiting)
In de beantwoording van deze toezegging zullen de eerder gestelde vragen van het CDA en GrL worden
opgenomen.
Openstaande Toezegging

Status

TCM198

september
BABS
HART, Burgemeester Roest zegt toe de vraag schriftelijk te beantwoorden inzake Een inwoner van Hillegom di2020
is maar ondanks meerdere
verzoeken aan de gemeente toch niet mocht optreden bij het huwelijk van een bevriend stel in Bloemendaal.
is de vraag waarom mag
mevrouw Broekers-Knol wel en waarom mag de inwoner uit Hillegom niet?

afgedaan
met
Collegebrief
202003275

TCM199

Aanwijzen lokale radio
Alle fracties, Burgemeester Roest zegt toe een onderhandelingstraject met Haarlem105 op te starten,
waarin de onderwerpen, participatie, het bedienen van dorpskernen, welke tijd (bevolking, niet het
bestuur van de gemeente )op weekbasis aan de gemeente Bloemendaal zal worden besteed. Het
voorstel voor een beeldvormende avond zal ingebracht worden in de eerstkomende agenda commissie.
De gekozen route zal door Burgemeester Roest gecommuniceerd worden met het commissariaat voor de
media.

open

oktober
2020

Toelichting

Raad
TR119

02-07-2020

TR122

17-09-2020

TR123

17-09-2020

Het College zegt toe, de vragen van het CDA voor het vragenhalfuur (betreft: verruiming
geluidsnormen Caprera, keerwanden Bijduinhof) in verband met gebrek aan spreektijd,
schriftelijk te zullen beantwoorden.
 17-09-2020 deels afgedaan met vaststellen raadsvoorstel Caprera
 12-11-2020 nog aangehouden voor het deel van de vragen over Bijduinhof
De burgemeester doet de toezegging te bevorderen dat de VRK komt met een advies over het
gratis verstrekken van vuurwerkbrillen aan alle scholieren, om oogletsel te voorkomen. (LB)

Het college zegt toe de vraag van de heer Doorn (VDB) over Kweekduin voor het
vragenhalfuur, schriftelijk te zullen beantwoorden.
 12-11-2020 wethouder Wijkhuisen meldt dat beantwoording onderweg is en de
initiatiefnemer nu aan de slag gaat.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Aanhouden

AFVOEREN
Afgedaan 11-11-2020
via het griffiebericht,
daarbij niet meer
relevant ivm verbod
vuurwerk dit jaar
Aanhouden

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2020002130

TR124

17-09-2020

TR125

05-12-2020

TR126

05-12-2020

Wethouder Wijkhuisen zegt toe, dat de inhoud van motie 8 van GroenLinks over het landje
van Van Riessen / Bispinckpark ter harte is genomen, en dat de raad op niet al te lange
termijn een voorstel hierover tegemoet kan zien.
 12-11-2020 wethouder Wijkhuisen meldt dat er per 1/12 een projecthouder is die hieraan
gaat werken.
Wethouder Wijkhuisen kan op dit moment geen antwoord geven op de vraag naar de kosten
van (het onderzoek naar) voorgestelde verbeteringen bij de Korte Kleverlaan (motie 7), dat
wordt bij het aannemen van de motie onderzocht, daarna zal hij hierop terugkomen. (HvB)
Wethouder de Roy van Zuidewijn meldt dat zij schriftelijk terugkomt op de vraag naar de
kosten van de ontwikkelingen rond het Blekersveld, ook wat daar nu al aan uitgegeven is, zij
komt met een voorstel in de raad met een opbouw en nadere duiding van deze kosten. (ZB)
 26-11-2020 beantwoord met raadsvoorstel Blekersveld, meegestuurd met extra
griffiebericht 26 november 2020

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Aanhouden

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2020002130

