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Toezeggingen College in Commissies en Raad (16 december 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 Datum Toezegging Status 

TCG 301 31-8-2021 Wethouder Wijkhuisen zegt toe op de vraag van de heer Van de Bunt om de 

commissie te informeren of het archeologisch onderzoek ter plaatse uit fysiek of 

archiefonderzoek bestaat. 

Aanpassing 12-10-2021: De wethouder zal de informatie over het uitgevoerde archeologisch 

onderzoek toesturen 

 

TCG 302 31-08-2021 Wethouder Wijkhuisen zegt na vragen van Hart voor Bloemendaal toe meer 

inzicht te geven in de grondexploitatie. 

 

TCG 303 12-10-2021 Wethouder Wijkhuisen zegt op verzoek van de heer Van de Bunt toe de adviezen van de 

stakeholders toe te voegen aan de stukken voor de raadsvergadering.              

TCG302 

Afvoeren 

Afgedaan 
 Stukken zijn 
toegevoegd aan de 
raadsvergadering van 
11 november 

TCG 304 12-10-2021 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. 

Zal worden 
meegenomen in de nota 
hondenlosloopbeleid. 

TCG 305 12-10-2021 Wethouder Wijkhuisen zegt toe op de vraag van de heer Brussaard dat de stand van zaken 

Park Vogelenzang schriftelijk toegelicht wordt. 

Afvoeren 

Afgedaan 
7-12-2021 beantwoord 
met collegebrief 
(2021003148) 
 

TCG 306 30-11-2021 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) 

 

TCG 307 30-11-2021 Wethouder Wijkhuisen zegt toe op de vraag van mevrouw Roos informatie aan te leveren 

over woningbehoefte n.a.v. vragen over het project Watertoren en ketelhuis.  

 

 
 

Commissie Samenleving 

Nummer Datum Toezegging Status 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Beantwoording-TCG-305-stand-van-zaken-Park-Vogelenzang-2021003148.pdf
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TCS 177 1-9-2021 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op verzoek van de heer Harder toe om een schriftelijk 

overzicht te verstrekken van het aantal gerealiseerde sociale huurwoningen in de afgelopen 

25 jaar. 

 

TCS 179 13-10-2021 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op verzoek van mevrouw van Vliet toe schriftelijk uitleg 

te geven over het niet verminderen van sociale huurwoningen bij de verkoop van de woning 

Deken Zondaglaan. 

 

TCS 180 1-12-2021 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op de vraag van mevrouw Faas toe schriftelijk 

informatie te geven te geven over de samenstelling van de wachtlijst woningzoekenden. 

 

TCS 181 1-12-2021 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe de commissie te informeren zodra er meer 

informatie is over de voortgang m.b.t. Oldenhove als evt. optie huisvesting voor 

statushouders en woningzoekenden . 

 

TCS 182 2-12-2021 Wethouder Heijink zegt toe schriftelijk de vraag van mevrouw Roos te beantwoorden over 

eventuele extra gelden vanuit het Rijk voor de bibliotheek.  

 

 
 

Commissie Bestuur en Middelen 

Nummer Datum Toezegging Status 

TCM 211 20-05-2021 Wethouder Heijink zegt toe het ministerie middels een brief te verzoeken om duidelijkheid te 
verschaffen over de rol van lagere overheden bij het verstrekken van financiële middelen aan 
netwerkbedrijven in het belang van de energietransitie.   

Afvoeren 

Afgedaan in de 
vergadering van 2 
december 2021 

TCM 214 14-10-2021 Wethouder Heijink zegt toe de voorstellen te clusteren en van achtergrondinformatie te 
voorzien. (begroting 2022) 

Afvoeren  

Is afgedaan bij de 
begrotingsbehandeling 

TCM 215 14-10-2021 Wethouder Heijink zegt toe een rappel te sturen aan het Ministerie over de beantwoording van 
de brief over de buitenleerlingen. .                                                                                 

Afvoeren 

Afgedaan in de 
vergadering van 2 
december 2021 

TCM 216 14-10-2021 Wethouder Heijink zegt toe informatie te geven over de uniformering van de 
huurovereenkomst. 

Afvoeren  

Afgedaan in de verga-
dering van 2 december 
2021 

TCM 217 2-12-2021 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 128 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.    
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RAAD 

Nummer Datum Toezegging Status 

TR128  28-1-2021 Burgemeester Roest zegt toe de raad een notitie toe te zenden naar aanleiding van de Wet 

open overheid.        

Aanhouden 

TR129 7-7-2021 Mevrouw Roos wil graag weten wat de kosten aan het gemeentehuis zijn sinds de oplevering 
ervan. Dit naar aanleiding van de kosten van de luchtverversingsinstallatie. Wethouder Heijink 
zegt toe dat hij hier schriftelijk op terugkomt. 

 

TR130 16-9-2021 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe binnen twee weken de raad op de hoogte te zullen 
stellen van haar reactie op ‘Brief Kleine Maatjes gespecialiseerde kindzorg inzake zorgen 
aanbestedingstraject’ (A22 op de LIS 2021002655/ 2021002656) 

Corsanr 2021003292, 

afgedaan in raad 11-

11 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Beantwoording-TR130-inzake-reactie-op-brief-Kleine-Maatjes-2021003292.pdf

