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Toezeggingen College in Commissies en Raad (3 juni 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 

TCG217 18-06-2019 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. 

Aanhouden 

TCG269 01-09-2020 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). 

Aanhouden 

TCG288 08-12-2020 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). 

Aanhouden 

TCG290 12-01-2021 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. 

AFVOEREN 

Meegegaan met 
griffiebericht 19-3-
2021. 

TCG 291 16-2-2021 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.   

          

AFVOEREN 

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

TCG 292 16-2-2021 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.   

AFVOEREN 

TCG 293 16-2-2021 De burgemeester zegt toe de stukken met betrekking tot de bomenkap in PWN gebied aan 
de commissie toe te zenden. 

 

TCG 294 30-3-2021 Wethouder Wijkhuisen zegt toe schriftelijk terug te koppelen over de vraag van dhr. Van der 
Bunt over de inhoud en de vormgeving van punt 3.11 over de samenwerking met de MRA. 
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Commissie Samenleving 

Nummer Datum Toezegging Status 

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. 

Afgedaan 
6-5-2021 beantwoord 
met collegebrief 
2021001522 (C6) 

TCS168 31-3-2021 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van 

mevrouw Roos over het percentage van de jaarlijkse mutaties in de voorraad sociale 

woningbouw die toegewezen wordt aan statushouders.   

Openstaand 

TCS169 31-3-2021 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van dhr. 

van de Bunt over de cijfers rond het aantal Bloemendalers dat in een andere gemeente een 

sociale woning betrekt versus het aantal Bloemendalers dat dat binnen de gemeentegrens 

doet.   

Afgedaan 
15-4-2021 beantwoord 
met collegebrief 
2021001268 (C13) 

TCS170 31-3-2021 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van dhr. 

van de Bunt waar in de woningwet de verplichting staat tot samenwerking in de regio.   

Afgedaan 
15-4-2021 beantwoord 
met collegebrief 
2021001270 (C14) 

TCS171 31-3-2021 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van mevr. 

van Vliet over de gehanteerde cijfers binnen de plancapaciteit in het woonakkoord regio Zuid- 

Kennemerland. Dit nadat mevr. van Vliet aangeeft in het stuk andere cijfers te zien over de 

plancapaciteit als dat de wethouder noemt.    

Afgedaan 
15-4-2021 beantwoord 
met collegebrief 
2021001271 (C15) 

 
 

Commissie Bestuur en Middelen 

Nummer Datum Toezegging Status 

TCM200 22-10-2020 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. 

Aanhouden 

TCM 209 01-04-2020 Wethouder Heijink zegt toe de halfjaarlijkse management rapportage van de GRIT te delen 
met de raad.  
 

 

 

 

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Beantwoording-TCS-167-inzake-evaluatie-participatiebedrijf-2021001522.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Beantwoording-TCS-169-inzake-betrekken-sociale-woningen-binnen-en-buiten-de-gemeente-2021001268.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Beantwoording-TCS-170-inzake-verplichting-tot-samenwerking-in-woningwet-2021001270.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Beantwoording-TCS-171-inzake-gehanteerde-cijfers-binnen-de-plancapaciteit-2021001271.pdf
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RAAD 

Nummer Datum Toezegging Status 

TR125 05-11-2020 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. 

Aanhouden 

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

open overheid.        

Aanhouden 

 


