Toezeggingen College in Commissies en Raad (21 april 2022)
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 302

Datum
31-08-2021

TCG 304

12-10-2021

TCG 306

30-11-2021

TCG 308

18-1-2022

TCG 309

15-2-2022

TCG 310

15-2-2022

Toezegging
Wethouder Wijkhuisen zegt na vragen van Hart voor Bloemendaal toe meer
inzicht te geven in de grondexploitatie.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe op de vraag van de heer Koster aandacht te besteden aan de
mogelijkheden van het losloopbeleid van honden voor de zuid kant van de gemeente in
Bennebroek en Vogelenzang.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe op de vraag van mevrouw Roos informatie aan te leveren
over de waterbalans vanuit de Leidse Vaart de polder in (NNN)

Status

Zal worden
meegenomen in de nota
hondenlosloopbeleid.
Afvoeren
Afgedaan
11-2-2022 beantwoord
met collegebrief
2022000510

Wethouder Wijkhuizen zegt toe op de vraag van de heer Faber informatie aan te leveren
over de procedures met betrekking tot de permanente bebouwing op het Bleekersveld.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe op de vraag van de VVD om de vragen over de
adviesrechten participatie buitenplanse activiteiten in het kader van de Omgevingswet
schriftelijk te beantwoorden.
Wethouder Wijkhuisen zal de al met het griffiebericht verstuurde brief met antwoorden van
de Minister op vragen over geluidsoverlast nogmaals sturen aan de griffie. De antwoorden op
vragen van de commissie hierover worden ook schriftelijk toegezonden.

Commissie Samenleving
Nummer
TCS 183

Datum
26-1-2022

Toezegging
Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om de te sluiten overeenkomst met het COA zodra
deze is gesloten naar de raad te zenden (Oldenhove)

TCS 184

26-1-2022

Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe de vraag van de heer Metselaar of de beschermd
wonen locatie, 10 jaar geleden, vijverpark betrof, schriftelijk te beantwoorden.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Status
Afvoeren
Afgedaan
Is niet meer aan de
orde

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2022001217

TCS 185

26-1-2022

Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe een verslag van het gesprek met de WMO raad op
12 januari 2022 en de conclusies die nav dit gesprek zijn getrokken, toe te zenden naar de
commissie. In dit gesprek zijn diverse agendapunten aan de orde geweest.

TCS 186

26-1-2022

Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe een overzicht te sturen van het aantal woningen
dat onder de motie opkoopbescherming valt.

TCS 187

16-2-2022

Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt, na een vraag van de heer Metselaar, toe om
schriftelijk terug te komen op de uitkomst van het overleg tussen de buurtsportcoaches en de
diverse sportverenigingen.

Afvoeren
Afgedaan
Beantwoord op 16-22022 met collegebrief
2022000484
Afgedaan
Beantwoord op 10-32022 met brief
2022000654
Afgedaan
Beantwoord op 18-32022 met brief
2022000781

Commissie Bestuur en Middelen
Nummer
TCM 217

Datum
2-12-2021

Toezegging
Wethouder Heijink zegt toe de vraag van D66, GrL en VDB over de achtergrond en oorzaken
van de structurele onderuitputting schriftelijk te beantwoorden (eindejaarsvoorstel).

TCM 218

2-12-2021

Wethouder Heijink zegt een onderzoek te laten doen naar de degressiviteit in de tarieven voor
water in antwoord op de opmerking van de heer Kruijswijk dat voor meer verbruik, meer
betaald moet worden en niet minder.

TCM 219

20-1-2022

Burgemeester Roest zegt toe op de vraag van de heer Oude Weernink
informatie aan te leveren over de aansprakelijkheid van de medewerkers (VRK)

Status
Afvoeren
Afgedaan met brief op
14-12-2022
2021003659

De wethouder maakt
een afspraak met dhr.
Kruijswijk om 1 en
ander toe te lichten.
Dit is inmiddels
gebeurd.
Afgedaan
Beantwoord op 9-32022 met brief
2022000816

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2022001217

RAAD
Nummer
TR131

Datum
10-3-2022

Toezegging
Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe dat de uitbetaling van de tegemoetkoming van de
hoge energieprijzen nog in de maand maart zullen plaatsvinden.

Status
Afgedaan
Beantwoord op 20-42022 met brief
2022001147.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2022001217

