Toezeggingen College in Commissies en Raad (15 april 2021)
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

TCG269

01-09-2020

TCG288

08-12-2020

TCG289

12-01-2021

TCG290

12-01-2021

TCG 291

16-2-2021

TCG 292

16-2-2021

TCG 293

16-2-2021

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 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 Wijkhuisen zal kenbaar maken aan de provincie Noord-Holland, dat de
Bloemendaalse gemeenteraad met urgentie verzoekt om herstel van de groene golf op de
Westelijke Randweg (HvB).
N.a.v. de inspraakreactie doet wethouder Wijkhuisen aan dhr Koster (PvdA) de toezegging,
om schriftelijk terug te komen op de drie punten die t.a.v. bestemmingsplan Dennenheuvel
onder de aandacht zijn gebracht (bij het inspreken zelf én via een e-mail die meegestuurd is
met het extra griffiebericht van dinsdag 12 januari 2021).
Wethouder Wijkhuisen pakt t.a.v. de Omgevingswet de suggestie van mw Kuijs (D66) op,
om de commissie digitaal te informeren via een GoTo Meeting met PowerPoint presentatie
met ingesproken tekst, die op ieder gewenst moment door elk van de commissieleden te
bekijken is (zoals bij de bespreking van het participatieplan in de commissie B&M) - om
technische informatie te delen en de raad te ondersteunen, zonder de leden al te veel te
belasten.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat de heg bij het Kerkepad uit het biodiversiteitsplan wordt
gehaald in verband met een eerder ingediende motie over dit onderwerp. Nog voor de
raadsbehandeling van 11 maart wordt hier over teruggekoppeld aan de commissie.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe, naar aanleiding van vragen van de PvdA en LB over de
status van het biodiversiteitsplan, deze op de lijst van projecten te zetten.
De burgemeester zegt toe de stukken met betrekking tot de bomenkap in PWN gebied aan
de commissie toe te zenden.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Status
Aanhouden

Aanhouden

Aanhouden

AFVOEREN
Afgedaan
25-1-2021 beantwoord
met collegebrief
2021000268 (C15)
Meegegaan met
griffiebericht 19-32021.

Is eruit gehaald,
aangepast voorstel is op
11-3-2021 door de raad
vastgesteld.

Brief gestuurd, C15 op
de LIS 2021000649

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2021000761

Commissie Samenleving
Nummer
TCS155

Datum
24-06-2020

Toezegging
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)
 13-01-2021 de wethouder zorgt voor beantwoording vóór de volgende vergadering
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.
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.

Status
AFVOEREN
Afgedaan
op 17-2-2021 met
brief 2021000591 (C8)

Zie brief
2019007898
die op 27-11
aan de raad
is gestuurd.
Is hiermee
afgedaan.

TCS166

13-01-2021

Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe om de vraag over de huidige cijfers voor
Bloemendaal m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling schriftelijk te beantwoorden (ZB)

TCS167

13-01-2021

Wethouder de Roy van Zuidewijn zal m.b.t. de vorming van het participatiebedrijf, het
verzoek van de PvdA om een evaluatie na een jaar (niet alleen jaarverslag, maar uitgebreider)
inbrengen in het GR bestuur.

AFVOEREN
Afgedaan
op 12-2-2021 met
brief 2021000428 (C4)
Aanhouden

Commissie Bestuur en Middelen
Nummer
TCM200

Datum
22-10-2020

TCM205

14-1-2021

TCM206

14-1-2021

Toezegging
Ligplaatsen
VVD en CDA
Wethouder Heijink zegt toe voor de komende commissievergadering (februari) te onderzoeken
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.
Overheveling budgetten
Wethouder Heijink zegt toe aan de fractie van GroenLinks wanneer de BBV het toelaat voor de
Raadsvergadering van 28 januari de rubricering
aangepast zal worden. Het budget Biodiversiteit zal dan bij de rubriek Milieu en het budget
Kerkenvisie bij de rubriek Ruimtelijk Domein
ondergebracht worden.
Overheveling budgetten
Wethouder Heijink zegt toe aan de fractie HART en ZB voor de raadsvergadering een
schriftelijke onderbouwing te sturen over het over te hevelen bedrag genoemd

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Status
Aanhouden

AFVOEREN
Afgedaan
21-1-2021 beantwoord
met collegebrief
2021000230 (C14)
AFVOEREN
Afgedaan

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2021000761

TCM207

14-1-2021

TCM208

14-1-2021

in Programma 8 (Volkshuisvesting, RO en Stedelijke vernieuwing van € 200.000,00
(implementatiekosten omgevingswet Plankosten project terrein Blekersveld) en het ontbreken
van het bedrag van 450.000,00 saneringskosten Blekersveld, (raadsbesluit 17 december
2020).
Wethouder Heijink zegt toe aan de fractie HART voor de raadvergadering van 28 januari een
schriftelijk onderbouwing te verstrekken over het overhevelen van het bedrag van
€ 90.000,00 uit programma 7 (Volksgezondheid en Milieu) en een toelichting te sturen
op het Rioolmodel Bloemendaal en Overveen
Het College zegt de commissie toe in gesprek te gaan met het bestuur van de Vrijwillige
Reddingsbrigade om alle financiële tekorten te inventariseren.
Na het gesprek met de Reddingsbrigade zal het College aan de raad een rapport met
conclusies presenteren, tezamen met een voorstel voor de tegemoetkoming in de ontstane
tekorten.

21-1-2021 beantwoord
met collegebrief
2021000230 (C14)
AFVOEREN
Afgedaan
26-1-2021 beantwoord
met collegebrief
2021000231 (C18)
AFVOEREN
Afgedaan in de
vergadering van 18
februari 2021

RAAD
Nummer
TR125

Datum
05-11-2020

TR128

28-1-2021

TR129

28-1-2021

Toezegging
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)
 17-12-2020 wethouder Wijkhuisen meldt dat dit nu in uitvoering is, in de komende
maanden komt hij hierop terug.
Burgemeester Roest zegt toe de raad een notitie toe te zenden naar aanleiding van de Wet
open overheid.
Burgemeester Roest geeft aan gedurende minstens een maand de huidige e-mailservice voor
de besluitenlijsten van B&W vanuit de gemeente naast die van overheid.nl te laten lopen.
Voor de volgende raadsvergadering zal de burgemeester met een evaluatie komen die kan
worden meegenomen als de motie in de volgende raadsvergadering opnieuw aan de orde
komt.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Status
Aanhouden

Aanhouden
AFVOEREN
Afgedaan met brief op
10-3-2021
Beantwoording TR 129
Stand van zaken
besluitenlijst college
publiceren via DROP
(2021000870)

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2021000761

