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Toezeggingen College in Commissies en Raad (29 september 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 Datum Toezegging Status 

TCG 300 17-05-2022 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de planning van alle projecten te zullen delen met de raad. Afgedaan 
Verstuurd via 
griffiebericht van 9 
september 2022  
2022004099  

TCG 301 17-05-2022 Vraag van mevr. Hageman (LB): De Burgemeester zegt toe het dossier over de kerkenvisie 
te zullen meegeven aan het nieuwe College, zodra dit is gevormd. 

Afvoeren op verzoek LB 
 

TCG 303 21-06-2022 De wethouder zal de kosten saldering stikstof nader toelichten.   

TCG 304 21-06-2022 De wethouder zegt toe een overzicht te zullen aanleveren voor wat er in het kader van de 
GR bereikbaarheid sinds het begin van dit project op het grondgebied van Bloemendaal is 
gerealiseerd.  

Afgedaan 

Beantwoord op 1-7-
2022 met collegebrief 
2022003622 

TCG 310 13-09-2022 Vraag van dhr. Slewe (ZB): De wethouder zegt toe via de gemeente Zandvoort te zullen 
proberen de presentatie van het circuit te achterhalen, en de stand van zaken binnen de 
gemeente Zandvoort. 

 

TCG 311 13-09-2022 Vraag van dhr. Beuse (CDA): De wethouder zal de evaluatie van circuit Zandvoort toevoegen 
op de lijst van projecten. 
 

 

 
 

Commissie Samenleving 

Nummer Datum Toezegging Status 

TCS 101 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 sociale 

woningen in de gemeente. 

 

 

TCS 102 18-5-2022 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.                                     

Openstaand op 
verzoek van dhr. van 
de Bunt 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Overzicht-stand-van-zaken-projecten-tbv-Cie-GG-13-september-2022-2022004099.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Beantwoording-TCG-304-inzake-bijdragen-mobiliteitsfonds-2022003622.pdf
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TCS 104 22-6-2022 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt op een vraag van dhr. van de Bunt toe om een 

overzicht te sturen met de aantallen mensen die IASZ doorverwijst naar Spaarne werkt en de 

andere organisaties. 

Afvoeren 

Afgedaan 
Beantwoord op 30-8-
2022 met brief 
2022003816. 

TCS 105 22-6-2022 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt op een vraag van mevr. Roos toe om de commissie een 

memo te zenden over de voortgang van het inkooptraject jeugdzorg. Hierin zullen ook de 

vragen van mevr. Roos worden meegenomen. 

Afvoeren 

Afgedaan 
Beantwoord op 8-9-
2022 met brief 
2022004077 

TCS 106 22-6-2022 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt op een vraag van dhr. Verheij toe om na te gaan of er 

ten aanzien va het kwaliteitsbeheerplan Jeugdzorg advies is gegeven door de WMO raad. 

Afvoeren 

Afgedaan 
Beantwoord op 8-7-
2022 met  brief 
2022003721 

 

TCS 107 22-6-2022 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe een memo te sturen met daarin een overzicht van 

de financiële risico’s die de gemeente loopt ten aanzien onder meer Blekersveld, met daarbij 

ook aandacht voor eventuele verplichtingen tegenover de leverancier van de tijdelijke 

woningen.      

Afgedaan 
Beantwoord op 28-9-
2022 met brief 
2022004213 

TCS 108  22-6-2022 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt op een vraag van mevr. Roos toe de offertes mbt 

werkzaamheden aan Oldenhove toe te zenden. 

Afvoeren 

Afgedaan 
Stukken liggen ter 
inzage 

TCS 109 14-9-2022 Wethouder Gamri zegt toe om in een volgend memo voortgang huisvesting statushouders ook 

een korte financiële toelichting te geven.  

 

TCS 110 14-9-2022 Wethouder Gamri zegt op een vraag van mevrouw Roos toe om de periode van 3 tot 6 

maanden verblijf voor economisch daklozen in Oldenhove te heroverwegen. 

 

TCS 111 14-9-2022 Wethouder Gamri zegt toe,  op een vraag van mevrouw Roos, om uit te zoeken of de 

gemeente gebruik kan maken van een bestaand energiecontract mbt tot Oldenhove. Dit ook 

ivm de kosten. 

Afgedaan 
Beantwoord op 28-9-
2022 met brief 
2022004213 

TCS 112 14-9-2022 Wethouder Gamri zegt op een vraag van de heer Devilee toe om de analyse van het kadaster 

ihkv de opkoopbescherming naar de raad te sturen.         

 

 
 

Commissie Bestuur en Middelen 

Nummer Datum Toezegging Status 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C11-Toezegging-TCS104-2022003816.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Toezegging-TCS-105-2022004077.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Beantwoording-TCS-106-inzake-advies-WMO-raad-bij-kwaliteitsbeheerplan-jeugdzorg-2022003721.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Beantwoording-TCS-107-en-TCS-111-inzake-Oldenhove-2022004213.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Beantwoording-TCS-107-en-TCS-111-inzake-Oldenhove-2022004213.pdf
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TCM 201 24-5-2022 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. 

Afgedaan 

Beantwoord op 5-9-
2022 met brief 
2022004091 

TCM 202 24-5-2022 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. 

Afgedaan 

Antwoord is verstuurd 
met het griffiebericht 
van 15-9-2022 

 

TCM 203 24-5-2022 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. 

Afgedaan 

Antwoord is verstuurd 
met het griffiebericht 
van 15-9-2022 

 

TCM 204 24-5-2022 Wethouder Heijnk zegt toe om met een schriftelijke reactie te komen op de vragen en 
opmerkingen van mevrouw Roos inzake het GRIT 

Afgedaan 

Antwoord is verstuurd 
met het griffiebericht 
van 15-9-2022 

 

TCM 205 24-5-2022 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. 

Afgedaan 

Antwoord is verstuurd 
met het griffiebericht 
van 15-9-2022 

 

TCM 207 23-06-2022 De burgemeester zal aan mevrouw Roos laten weten of er door het bedrijf dat de leenscooters 
heeft geplaatst betaald wordt voor de vergunning, en of die kan worden ingetrokken als er 
sprake is van veel overtredingen. 

Afgedaan 
Besproken in de 
commissievergadering 
van 15-9-2022 

TCM 208 23-06-2022 De wethouder verstrekt op verzoek van mevrouw Faas een overzicht van de huurpanden van 
de gemeente inclusief de MJOP die daar bij hoort. 15-09-2022: Op de vraag van de wethouder 
geeft mevrouw Faas aan dat het gaat om alle huurpanden, niet alleen om de huurwoningen.  

 

TCM 209 23-06-2022 De wethouder zal de raad informeren over de eventuele consequenties van de 
huuraftoppingsgrens voor de appartementen in Oldenhove. 

Afgedaan 
Per mail beantwoord 
aan dhr. van de Bunt 
op 23-8-2022 

 

 

 

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Toezegging-TCM-201-woononderzoek-2022004091.pdf
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RAAD 

Nummer Datum Toezegging Status 

TR001 2-6-2022 Desgevraagd geeft de wethouder aan te zullen uitzoeken wat de duinrepen de gemeente 
hebben gekost. 

Afgedaan op 29-9 

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. 

 

 


