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Toezeggingen College in Commissies en Raad (16 maart 2023) 

 

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 315 1-11-2022 (VVD en GrL) Wethouder Gamri komt terug op de vraag of er twee overzichten kunnen 
worden aangeleverd: 1) (VVD) een overzicht met daarop alle subsidies, het landelijke 
minimum dat daaraan moet worden uitgegeven en de eventuele plus die de gemeente 
Bloemendaal daarop geeft. 
 

Afgedaan 

Op 2 februari 2023 
heeft VVD bevestigd dat 
deze toezegging is 
afgedaan. 

TCG 318 6-12-2022 Wethouder Gamri zal schriftelijk antwoord geven op de vraag van HvB over enkel glas 
(Verbouwing IKC De Paradijsvogel Vitaal Vogelenzang). 

Afgedaan 

Beantwoord op 09-12-
2023 met collegebrief  
2022005056 

TCG 319 17-01-2023 Wethouder Wijkhuisen komt schriftelijk terug op de voor- en nadelen van het bestempelen 
van een gebied tot beschermd dorpsgezicht, en de procedure om een gebied als beschermd 
dorpsgezicht aan te kunnen merken.  

Afgedaan 

Beantwoord op 26 
januari 2023 met 
collegebrief 
2023000069 

TCG 329 17-01-2023 De wethouder zal bij de Provincie navraag doen over de mogelijkheid tot het bestempelen 
van het duin tot aardkundig monument, en zal de raad daarover schriftelijk informeren. 

Afgedaan 

Beantwoord op 26 
januari 2023 met 
collegebrief 
2023000069 

TCG 330 21-02-2023 HvB vraagt hoeveel woningen er in het afgelopen jaar gesplitst zijn. Wethouder Heijink zal 
deze vraag schriftelijk beantwoorden, voor zover deze informatie beschikbaar is. 
 

 

TCG 331 21-02-2023 Wethouder Wijkhuisen zal een voorzet voor een discussie met de commissie doen ten 
aanzien van de (on)mogelijkheden in Zandvoort.   

 

 
 

Commissie Samenleving 

Nummer Datum Toezegging Status 

TCS 111 7-12-2022 Wethouder Gamri zegt toe om in de memo statushouders voor de commissie van 18 januari 

2023 uitgebreid stil te staan bij het energievraagstuk mbt Oldenhove.  

Afvoeren 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Beantwoording-TCG-316-en-318-inzake-vragen-over-Vitaal-Vogelenzang-nav-commissie-2022005056.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Beschermd-dorpsgezicht-Het-Duin-2023000069.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Beschermd-dorpsgezicht-Het-Duin-2023000069.pdf
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Afgedaan in de 
vergadering van 18-1-
2023 

TCS 113 26-10-2022 Wethouder Gamri zegt toe in Q1 2023 met een visiestuk te komen omtrent de muziekschool 

en hierbij een beeldvormende avond te organiseren. 

 

TCS 114 7-12-2022 Wethouder Gamri zegt toe op verzoek van dhr. Verheij om vanuit het college met een stuk te 

komen over vrijwilligers ter bespreking in de commissie. 

Afgedaan 

Beantwoord op 16-2-
2023 met collegebrief 
2023000089 

TCS 115 7-12-2022 Wethouder Gamri zegt op verzoek van dhr. Devilee toe de commissie een stuk te doen 

toekomen waarin ingegaan wordt op het gemeentelijk beleid tav kwetsbare gezinnen met 

kinderen. 

Afgedaan 

Beantwoord op 7-2-
2023 met collegebrief 
2023000290 

TCS 116 18-1-2023 Wethouder Gamri zegt op een vraag van de heer van de Bunt toe hem de (concept) 

huurcontracten voor woningen op Oldenhove te doen toekomen. 

Afgedaan 

Verzonden per mail op 
3-2-2022 

TCS 117 18-1-2023 Wethouder Gamri zegt op een vraag van dhr. Devilee toe om voor het eind van het jaar 2023, 

het sociaal beleidsplan naar de raad te sturen. 

 

 
 

Commissie Bestuur en Middelen 

Nummer Datum Toezegging Status 

TCM 209 8-12-2022 Wethouder Heijink zegt toe dat de overige vragen over het Collegeprogramma schriftelijk 
zullen worden beantwoord vóór de Raadsvergadering van 22 december 2022. 

Afgedaan 

Beantwoord via 
griffiebericht d.d. 22 
december 2022 

TCM 210 8-12-2022 Wethouder Heijink zegt toe dat de vragen van ZB en HvB over het eindejaarsvoorstel 
schriftelijk zullen worden beantwoord. 

Afgedaan 

Beantwoord per mail 
van 20 december 
2022. 

 

 

 

 

 

RAAD 

Nummer Datum Toezegging Status 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C16-Beantwoording-TCS-114-inzake-vrijwilligerswerk-in-Bloemendaal-2023000089.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Toezegging-TCS115-gemeentelijk-beleid-ten-aanzien-van-kwetsbare-gezinnen-met-kinderen-2023000290.pdf
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TR004 29-9-2022 Het voorstel van het College is dat nu de APV door wordt gezet met een proef van 6 
maanden voor vakken voor de deelscooters. Dit wordt daarna geëvalueerd en dan wordt er 
gekeken of er mee verder wordt gegaan. 

Afgedaan 

Beantwoord op 2-2-
2023 met brief 
2023000302 

TR005 10-11-2022 N.a.v. motie 3 van GrL: wethouder Gamri zegt toe dat het College zal komen met een 
voorstel t.a.v. het oormerken van gelden uit de verkoop van huurpanden van de gemeente. 
 

 

TR006 10-11-2022 Op de vraag naar een overzicht van het aantal FTE’s dat de gemeente standaard nodig heeft 
in verhouding tot het aantal mensen dat wordt ingehuurd, zegt wethouder Wijkhuisen toe 
hierop specifiek(er) in te zullen gaan in de jaarstukken. 

 

TR007 17-11-2022 De burgemeester zegt toe in kwartaal 1 van 2023 te komen met een stuk vanuit de regio 
Zuid Kennemerland over de MRA. 
 

 

TR008 22-12-2022 (LB) Wethouder Gamri zegt toe in de eerstvolgende commissievergadering de commissie op 
de hoogte te brengen van de stand van zaken van de Herijking Financiën Vitaal 
Vogelenzang, en dat er geen verdere stappen zullen worden ondernomen zonder dat dit 
opnieuw aan de raad zal worden voorgelegd. 

 

TR009 22-12-2022 (ZB) Wethouder Gamri zegt toe schriftelijk terug te zullen komen op de vraag van ZB of er 
in het contract iets is opgenomen met betrekking tot stikstof (agendapunt herijken financiën 
Vitaal Vogelenzang) 

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Stand-van-zaken-proef-deelscooters-in-parkeervakken-2023000302.pdf

