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Toezeggingen College in Commissies en Raad (16 september 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). 

AFVOEREN 

Beantwoording d.m.v. 
collegebrief 
(2020003411) 

Afgedaan op 22 juni 

2021 

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. 

Aanhouden 

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. 

AFVOEREN 

Beantwoording d.m.v. 
collegebrief 
(2021001755) 
Afgedaan op 22 juni 

2021 

TCG 295 18-5-2021 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de vragen van Liberaal Bloemendaal over het meerjaren 
onderhoudsprogramma schilderen de houtbouw, het gemeentehuis, de hooiberg, vragen van 
diverse fracties over de Zeeweg, de vragen over de woningnood en het plan van aanpak van 
VDB en vragen over de reddingsbrigade van Hart voor Bloemendaal schriftelijk te laten 
beantwoorden voor de raad van 3 juni.  

AFVOEREN 

Afgedaan op 22 juni 

2021 

TCG 296 18-5-2021 Wethouder Wijkhuisen zeg toe schriftelijk terug te koppelen wat de consequenties zijn voor 
de groenvoorziening en de buitendienst wanneer de gemeente Bloemendaal Meerlanden zou 
kopen? En wat de consequenties zijn van het aanschaffen van 1,2 miljoen aan niet vrij 
verhandelbare aandelen via de herschikking voor de vrije aanbesteding van de 
vuilophaaldienst, en de consequenties voor het eventuele verplicht afnemen van 
groenvoorziening diensten. 

AFVOEREN 

Beantwoording d.m.v. 
collegebrief (2021001802) 

Afgedaan op 22 juni 

2021 

TCG 297 18-5-2021 Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat hij de notulen van de stuurgroep van de grand prix aan 
de commissie zal doen toekomen. 

Aanhouden 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C31b-Memo-doorstroming-Vitaal-Vogelenzang-2020003411.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Beantwoording-TCG-294-inzake-samenwerking-MRA-2021001755.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C24-Beantwoording-TCG-296-inzake-beeldkwaliteit-wegen-2021001802.pdf
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TCG 298 18-5-2021 Wethouder Wijkhuisen zegt toe het volledige kostenoverzicht van de werkzaamheden, het 
wegbeheerplan en de kosten voor reparatiemogelijkheden aan de commissie te doen 
toekomen.   

AFVOEREN 

Afgedaan op 22 juni 

2021 

TCG 299 22-06-2021 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de commissie op de hoogte te stellen van de voor- en 

nadelen van de scopewijziging van de GR bereikbaarheid die op 22 juni 2021 bij de 

commissie ligt.  

 

TCG 300 24-06-2021 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om voor het reces met een notitie te komen waarin de 

ontwikkelingen rondom voortgang noodhuisvesting statushouders worden genoteerd. 

 

 
 

Commissie Samenleving 

Nummer Datum Toezegging Status 

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.   

Afgedaan 
25-6-2021 beantwoord 
met collegebrief 
2021001267 (C19) 

TCS 172  19-5-2021 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op een vraag van de heer van de Bunt toe geen 
vergunningen te verlenen in het kader van het evenement weduwe Borski totdat dit 
onderwerp weer is behandeld in de commissie. 

Afgedaan op 23 juni 

2021 

TCS 173 19-5-2021 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op een vraag van de heer Bruggeman toe om de 
commissie het werkplan van het jongerenwerk toe te zenden. 

AFVOEREN 

Afgedaan 
2-6-2021 beantwoord 
met collegebrief 
2021001803 (C21) 
Afgedaan op 23 juni 

2021 

TCS 174 19-5-2021 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op een vraag van mevrouw van Vliet toe om schriftelijk 
terug te komen op haar vraag hoe jongeren de diverse regelingen,  in het kader van de GR 
Voortijdig school verlaten, zelf hebben ervaren. 

AFVOEREN 

Afgedaan 
22-6-2021 beantwoord 
met collegebrief 
2021002005 (C12) 

TCS 175 23-6-2021 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op een vraag van de heer van de Bunt toe om 

schriftelijk terug te komen op zijn vraag over het behaalde rendement van partners, anders 

dan Paswerk, bij het aan het werk helpen van werkzoekenden. 

 

TCS 176 23-6-2021 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om schriftelijk terug te komen op de gedetailleerde 

vragen vanuit de commissie over het jaarverslag sociaal domein 2020. 

Afgedaan 
21-7-2021 beantwoord 
met collegebrief  
2021002133 (C8) 

 
 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Beantwoording-TCS-168-inzake-mutaties-sociale-huurwoningen-tav-statushouders-2021001267.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-Beantwoording-TCS-173-inzake-werkplan-jongerenwerk-2021001803.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Beantwoording-TCS-174-inzake-onderzoek-naar-ervaring-jongeren-GR-vroegtijdig-schoolver-2021002005.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8-Beantwoording-TCS-176-inzake-vragen-verslag-sociaal-domein-2021002133.pdf
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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. 

Afgedaan op 1 juli 

2021 

TCM 210 20-05-2021 Wethouder Heijink zegt toe de vraag van dhr. Brussaard met over het niet meer uitgeven 
vergunningen voor nutsbedrijven en de gevolgen daarvan voor het herstel na werkzaamheden 
van nutsbedrijven, schriftelijke te beantwoorden.  

Is afgedaan op 1 juli 

2021 

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.   

Aanhouden 

TCM 212 24-06-21 Wethouder Heijink zegt toe met een schriftelijke toelichting te komen op de uitvoering van de 

TOZO uitkeringen. 

Zie brief 2021002109 

TCM 213 24-06-21 Wethouder Heijink zegt toe schriftelijk terug te komen op de vragen van GroenLinks over het 

beschikbare geld voor kwetsbare groepen dat besteed wordt aan onderzoek en realisatie van 

huisvesting voor statushouders, wat wellicht betaald kan worden aan Haarlem waar de deze 

taken decentraal belegd zijn. 

Zie brief 2021002109 

 

 

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. 

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-vragen-zomernota-2021002109.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-vragen-zomernota-2021002109.pdf

