Toezeggingen College in Commissies en Raad (2 juni 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 308

18-1-2022

TCG 309

15-2-2022

Toezegging
Wethouder Wijkhuisen zegt na vragen van Hart voor Bloemendaal toe meer
inzicht te geven in de grondexploitatie.
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. Op verzoek van de commissie (17 mei 2022) wordt deze
informatie aan iedereen toegestuurd.

Status
Afvoeren

Afvoeren
Afgedaan
Verzonden met
griffiebericht van 13-52022

TCG 310

15-2-2022

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.

TCG 300

17-05-2022

Wethouder Wijkhuisen zegt toe de planning van alle projecten te zullen delen met de raad.

TCG 301

17-05-2022

De Burgemeester zegt toe het dossier over de kerkenvisie te zullen meegeven aan het
nieuwe College, zodra dit is gevormd.

Afvoeren
Afgedaan
Beantwoord op 16-62022 met collegebrief
2022003511

Commissie Samenleving
Nummer
TCS 184

Datum
26-1-2022

Toezegging
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.

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.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Status
Afvoeren
Afgedaan
Beantwoord op 11-52022 met collegebrief
2022001320
Afvoeren
Afgedaan

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2022001646

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.

TCS 101

18-5-2022

TCS 102

18-5-2022

TCS 103

18-5-2022

Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt op een vraag van dhr. Metselaar toe om een overzicht
van het RAP naar de commissie te sturen met daarin een overzicht van de gebouwde
woningen in de gemeente.
Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt op een vraag van dhr. van de Bunt toe om het advies
van de huisadvocaat over de huurovereenkomst Oldenhove, vergezeld van een reflectie van
het college hierop, (vertrouwelijk) aan de raad toe te zenden.
Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt op een vraag van dhr. Harder toe om op een zo kort
mogelijk termijn een memo aan de commissie te sturen met daarin een overzicht van het
aantal dit jaar gehuisveste en te huisvesten statushouders.

Beantwoord op 10-32022 met brief
2022000654
Afvoeren
Afgedaan
Beantwoord op 18-32022 met brief
2022000781

Afgedaan
Beantwoord op 3-62022 met brief
2022001612

Commissie Bestuur en Middelen
Nummer
TCM 201

Datum
24-5-2022

TCM 202

24-5-2022

TCM 203

24-5-2022

TCM 204

24-5-2022

TCM 205

24-5-2022

TCM 206

19-5-2022

Toezegging
Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op een vraag van de heer van Tienhoven toe
schriftelijk terug te komen op wat er in het woningonderzoek wordt onderzocht.
Wethouder Heijink zegt toe om schriftelijk terug te komen op de vraag van mevrouw Faas of
er structurele uitbreiding van personeel wordt gevraagd om het tijdelijke werk, ivm opvang
Oekraïense vluchtelingen, op te vangen.
Wethouder Heijnk zegt op een vraag van de heer van de Bunt toe om een overzicht te sturen
van alle geoormerkte gelden vanuit het gemeentefonds.
Wethouder Heijnk zegt toe om met een schriftelijke reactie te komen op de vragen en
opmerkingen van mevrouw Roos inzake het GRIT
Wethouder Heijink zegt op een vraag van de heer van de Bunt toe om inzichtelijk te maken
welk deel van de extra gemaakte kosten door de GGD ivm de coronacrisis, ten laste komen
van de gemeente Bloemendaal.
Participatie met betrekking tot de vaststelling Winkeltijdenverordening: de wethouder zegt toe
dit zo breed mogelijk kenbaar te maken aan degenen die bezwaar kunnen maken. Omdat niet
iedereen publicaties op overheid.nl leest, zal het college hier pro-actief mee om gaan.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Status

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2022001646

RAAD
Nummer
TR001

Datum
2-6-2022

TR002

2-6-2022

TR003

2-6-2022

Toezegging
Desgevraagd geeft de wethouder aan te zullen uitzoeken wat de duinrepen de gemeente
hebben gekost.
Uitgezocht zal worden of de gemeente heeft ingestemd met deze wijze van participatie (dat
m.b.t. de plannen van de Albert Heijn in Bloemendaal Dorp bewoners binnen twee weken
moeten reageren en anders niet meer kunnen meepraten)

Status

Afgedaan
Beantwoord op 24-62022 met brief
2022003642

Wethouder Heijink zegt toe te zullen onderzoeken of het mogelijk is om na 7 juni 2022 het
besluit m.b.t. Blekersveld naar voren te halen, en de raad hiervan op de hoogte te brengen.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2022001646

