Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (18 april 2019)
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
TCG 139
17-10-2017

Toezegging
Dit is een provinciaal budget beschikbaar voor het aanpakken van fietsknelpunten. Vanuit
de regio worden subsidieaanvragen geformuleerd; wethouder Wijkhuisen geeft aan de raad
op de hoogte te houden.

TCG176

19-09-2018

Het college zegt toe de evaluatie van de nieuwe buslijn 14 die naar verwachting medio
2019 beschikbaar zal zijn, aan de raad te zullen toezenden (TCS72 van 06-12-2018)

TCG 181

16-10-2018

TCG 182

16-10-2018

TCG 185

18-09-2018

TCG 195

15-01-2019

TCG 202

26-02-2019

TCG 206

2-04-2019

TCG 207

2-04-2019

TCG 208

2-04-2019

TCG 209

2-04-2019

Wethouder Wijkhuisen zal op verzoek van de VVD nagaan wie de kopende partij is bij
Dennenheuvel.
Op vragen van de PvdA zegt wethouder Wijkhuisen toe, na te gaan wat voor regeling er
met de huidige bewoners van Kweekduin door de eigenaar is afgesproken bij aanvang van
de sloop
Wethouder Wijkhuisen neemt contact op met de Provincie over subsidiemogelijkheden voor
de aanpassing van bushaltes.
De fractie van GrL vraagt naar de mogelijkheid van recycling bij de milieustraat.
Wethouder Heijink zegt toe hiernaar te kijken en later op terug te komen.
Desgevraagd door de fractie van HvB zal de wethouder Heijink schriftelijk z.s.m. aangeven
welke onderzoeken m.b.t. zomerhuis Elswoutshoek uitgevoerd dienden te worden en welke
regelgeving daaraan ten grondslag ligt.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe de voorgenomen bomenkap bij de Amsterdamse
Waterleidingduinen nader te bekijken en de raad daarover in te lichten
Op vragen van het CDA zegt Wethouder Wijkhuisen toe het onderwerp snorfietsen aan de
orde te brengen in de ambtelijke verkeerscommissie
Wethouder zegt toe de suggestie van het CDA om in het bestemmingsplan onder 1.36
“stichting of organisatie” te vervangen door “een non-profit organisatie” mogelijk over te
nemen.
Op vragen van D66 over het Schone Lucht Akkoord en het voldoen aan de door de WHO
gestelde eisen, zegt wethouder Wijkhuisen toe contact op te nemen met de VNG.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad
2019003186

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Status
Aangehouden
Wethouder Wijkhuisen meldt op
27 nov dat er in voorjaar 2019
uitsluitsel is.
Aangehouden. Niet alle cieleden hebben kennis genomen
van de mail van 2 april 2019
over dit onderwerp.
Aangepast en aangehouden.
Aangehouden.

Het college zal bij de Zomernota
met een voorstel komen.
p-houder gewijzigd
aangehouden en
Aangehouden

Nieuwe toezegging
Nieuwe toezegging
Nieuwe toezegging

Nieuwe toezegging

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied

Commissie Samenleving
Nummer Datum
Toezegging
TCS92
27-2-2019
Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe binnen 4-6 weken schriftelijk een reactie aan
de raad te sturen over de overschrijding van 1,1 miljoen euro in de Jeugdzorg. Eerst
wordt in kaart gebracht hoe dit heeft kunnen gebeuren. Op verzoek van de heer
Bruggeman wordt hierin ook meegenomen met welk sturingsmechanisme dit in 2019 kan
worden voorkomen.
TCS93
27-2-2019
Het College bekijkt wat de huidige situatie is m.b.t. het financiële tekort en wat dit
betekent voor de egalisatiereserve en komt hier op terug.
TCS94

27-2-2019

Op verzoek van de heer Bruggeman komt wethouder De Roy van Zuidewijn met een
notitie waarin omschreven is hoe het geregeld is met de WMO-tarieven en hoe het vorm
krijgt.
Mevrouw Faas heeft gelezen dat in Heemstede bushaltes worden aangepast voor minder
valide mensen. Er is hiervoor subsidie vanuit de provincie. Is dit ook in Bloemendaal aan
de orde? Wethouder De Roy van Zuidewijn zal dit nagaan en er op terugkomen.

TCS95

27-2-2019

TCS96

27-2-2019

Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe de jaarrekeningen van het CJG aan de raad te
zullen toezenden.

TCS97

3-4-2019

TCS98

3-4-2019

TCS99

3-4-2019

TCS100

3-4-2019

TCS101

3-4-2019

In antwoord op een vraag van de heer Heukels vraagt wethouder De Roy van Zuidewijn
aan de onderzoekers om ook het intern beheersen van de kosten mee te nemen in het
onderzoek overschrijding Jeugdzorg als dat nog niet het geval is.
Het totale aantal Wmo meldingen van de afgelopen drie maanden wordt op verzoek van
mevrouw Faas door wethouder De Roy van Zuidewijn nagegaan en toegestuurd aan de
raad.
Op verzoek van de heer Bruggeman zegt wethouder De Roy van Zuidewijn toe om vier
keer per jaar een overzicht aan de raad te verstrekken met betrekking tot de stand van
uitgaven Jeugd en Wmo.
Op verzoek van de heer Bruggeman zegt wethouder De Roy van Zuidewijn toe om
halverwege het jaar een monitoring voor te leggen aan de raad ten aanzien alle (nieuwe)
onderwerpen die zijn opgenomen in het Beleidsplan Sociaal Domein.
Op verzoek van de heer Bruggeman zegt wethouder De Roy van Zuidewijn toe op korte
termijn met een culturele agenda richting de raad te zullen komen waarin ook informatie
is opgenomen over het festival dat in mei plaatsvindt.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad
2019003186

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Status
2019003183 op LIS 184, 3-4 toegestuurd. Is
hiermee afgedaan.

Komt terug bij
Kadernota. Toezegging
blijft staan.
2019003248 op LIS 184, 3-4 toegestuurd. Is
hiermee afgedaan.
Wethouder De Roy van
Zuidewijn gaat na of er
aanpassingen zijn
geweest of nog komen.
Toezegging blijft staan.
Toegestuurd op 7-3.
Rapport 2018 is op 5-4
meegestuurd met
griffiebericht. Is hiermee
afgedaan.

Brief 2019003665
toegestuurd.

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied

Commissie Bestuur en Middelen
Nummer
Toezegging

Status

TCM151
13-9-2018

De heer Slewe zal de wethouder een voorbeeld van een persbericht sturen.
De wethouder zegt toe na ontvangst van het persbericht de aangelegenheid te onderzoeken.
(HVB)

De heer Slewe
ligt zijn vraag
toe. Wethouder
Heijink zal nog
e.e.a. nagaan en
z.s.m. reageren
(ca 1 á 2 weken)

Status: Staat open
28-2-2019 Collegebrief
staat in de planning voor
het griffie-bericht van 1
maart

TCM 162
29-10-2018

Wethouder Heijink zegt toe dat er met betrekking tot de afvalinzameling het college
nog een voorstel voor de raad zal maken over de besteding van de gereserveerde
€ 1.000.000.

Zal opgenomen
worden in het
raadsvoorstel
Afvalbeleid

Status: Staat open

TCM 163
18-10-2018

Wethouder Heijink zegt toe de specifieke en technische vragen over de invoering van
Mozard Schriftelijk te beantwoorden. Fractie D66 en HvB

TCM 165
29-10-2018

Wethouder Wijkhuisen zal een brief aan de raad sturen waarin het proces m.b.t. de
aankoop van grond en vervanging van de beschoeiing van de Ringvaart Oosteinderpolder
extra zal worden uitgelegd.

TCM 166
29-11-2018

Fractie GrL Wethouder Heijink geeft aan dat “groene leges” op dit moment door de VNG onderzocht
In afwachting van
worden. Het college wacht de resultaten van dat onderzoek af en zal op basis daarvan een beleid de VNG
ontwikkelen.

Status; Staat open

TCM 167
29-11-2018

Wethouder Heijink zal een overzicht van werkelijke kosten en opbrengsten maken m.b.t. de
afvalstoffen- en de rioolheffing.

Kan bij het
vaststellen van
het verslag van 4
april van de lijst
af
Fractie GrL. Wethouder Heijink zal de raad inlichten over het prijsverschil tussen de grote en kleineKan bij het
kliko
vaststellen van
het verslag van
28 februari van
de lijst af

Beantwoord met
Collegebrief (2019003486)
Status: Staat open

Fractie VDB. Wethouder zal de vragen m.b.t. de watertoerekening van de PWN schriftelijk
beantwoorden

Is beantwoord met
Collegebrief 2019001278

TCM 168
29-11-2018

TCM 169
29-11-2018

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad
2019003186

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Planning: afhandeling in
april 2019
Status: Staat open

Kan bij het
vaststellen van
het verslag van
28 februari van
de lijst af

Kan bij het
vaststellen van
het verslag van

Is beantwoord met
Collegebrief (2018015710)

Mondeling beantwoord
tijdens de
raadsvergadering van
januari.

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied

28 februari van
de lijst af
TCM 170
29-11-2018

TCM 172
29-11-2018

Fractie LB. Wethouder Heijink zegt toe bij de evaluatie van het Rioleringsplan terug te komen op een
Brief volgt
Is in uitvoering
nieuwe heffingssystematiek. Dit zal nog voor de kadernota aan de orde zijn.
(apart voorstel
over
heffingssystemati
ek in
voorbereiding cfr.
GRP)
Burgemeester Roest zal in samenwerking met wethouder de Roy Zuidewijn bezien of over
het onderwerp Zorg en Veiligheid een beeldvormende avond georganiseerd kan worden.

Status: Staat open

Status: Staat open

TCM 173
29-11-2018

Fractie VVD Burgemeester Roest zal in een zienswijze inbrengen over de risico’s m.b.t. duinbranden,
Kan bij het
scheepvaart en het Noordzeekanaal. (risicoprofiel en beleidsplan risico en crisisbeheersing
vaststellen van
het verslag van
28 februari van
de lijst af

Beantwoord met
collegebrief (2019002312)

TCM 175
29-11-2018

Op vragen van de PvdA over de verhouding van de verplichte functie “functionaris
gegevensbescherming” en de functie van “Privacy-beschermer” zegt wethouder Heijink toe
dit schriftelijk te beantwoorden.

Beantwoord met
Collegebrief 2019002350

TCM 176
29-11-2018

Wethouder Heijink meldt dat de nota afvalinzameling gereed is. In januari of februari zal
hierover een beeldvormende avond worden georganiseerd.

TCM178

HvB vraagt Burgemeester Roest om een overzicht van de kosten van de column
gepresenteerd tijdens de beeldvormende avond ambtelijke samenwerking heemstede
Bloemendaal

Kan bij het
vaststellen van
het verslag van
28 februari van
de lijst af

Status: Staat open
Kan bij het
vaststellen van
het verslag van
28 februari van
de lijst af.

Beantwoord met
collegebrief 2019001164
(na inlog in te zien)
Status: Staat open

TCM179

GrL vraagt Burgemeester Roest een evaluatie aan de raad te sturen voor de zomer over
de communicatie over de vuurwerkvrije zone en het effect van de vuurwerkbrief en de
Kaartjes met daarop de vuurwerkvrije zones

Kan bij het
vaststellen van
het verslag van
28 februari van
de lijst af.

Beantwoord met
Collegebrief (2019002331)
Bijlage memo
(2019000783)
Status: Staat open

TCM180

Wethouder Heijink zegt toe de aanpassing van de winkelstraat Bloemendaal op te nemen in
in het voorstel begroting 2020.

Nieuwe
toezegging

Status: Staat open

TCM181

Fractie LB Wethouder Heijink zegt toe na te willen denken over een andere opstelling vanNieuwe

Status: Staat open

toezegging
TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad
2019003186

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied

de bestaande indeling van de raadzaal bij een eventuele aanpassing/verbouwing.
TCM182

TCM183

Kan bij het
vaststellen van
het verslag van 4
april van de lijst
af
Nieuwe
Alle fracties. Wethouder Heijink zegt toe de raad een memo te sturen over de interne werkwijze
toezegging

Beantwoord met
Collegebrief (2019003514)
Status: Staat open

Fractie LB. Burgemeester Roest zegt toe ter zijner tijd een overzicht aan de Raad
te sturen van de kosten en afspraken van deze Bibob samenwerking met
de gemeente Velsen

Status: Staat open

Fractie LB. Burgemeester Roest zegt toe. Het verzenden van de verslagen van de
bezwarencommissie aan de Raad zal weer opgepakt worden.

Status: Staat open

bij het opleggen van vertrouwelijkheid op stukken en de criteria waaraan getoetst
wordt voordat vertrouwelijkheid wordt opgelegd.
TCM184

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad
2019003186

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Nieuwe
toezegging

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied

Raad

TR55

2-11-2017

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) stelt een vraag over tekeningen
behorend bij de vergunning Bijduinhof. Wethouder Heijink reageert en geeft
aan het schriftelijk nader toe te lichten.

Wethouder Heijink geeft
aan dat stukken verstuurd
zijn. Toezegging is
hiermee afgedaan.

TR69

5-7-2018

De heer Schell (PvdA) stelt een vraag over Blekersveld als mogelijkheid voor
sociale woningbouw. Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat hij hier, na het
afronden van de Woonvisie, nader op terugkomt.

TR76

13-12-2018

De fractie van LB doet een ordevoorstel m.b.t. het stemmen over agendering
van ingekomen stukken in een commissie. Hij wil dit aan de orde stellen in de
werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing. De voorzitter zegt dit toe.

TR79

13-12-2018

De fractie van HvB vraagt inzage in het dossier Park Brederode. Wethouder
Heijink zegt toe zelf de informatie te verzamelen. Hij zegt toe hier z.s.m. bij de
heer Slewe op terug te komen.

TR80

13-12-2018

TR81

13-12-2018

Wethouder Wijkhuisen zegt desgevraagd door de VVD toe om de participatie
bij de structuurvisie in te voegen in de analysefase.
Op vragen van HvB herhaalt wethouder Wijkhuisen de toezegging dat op de
Rijksstraatweg stil-asfalt zal worden aangebracht.

Woonvisie is aangenomen,
grondslag eventuele
verdere ontwikkelingen.
Toezegging is hiermee
afgedaan.
Is aan de orde geweest.
Als werkgroep bestuurlijke
vernieuwing ook akkoord
is, kan dit worden
geeffectueerd. Toezegging
is hiermee afgedaan.
Wordt besproken in
College, komt terug
richting raad. Is brief over
verschenen: 2019004043.
Zit nog in de pijplijn.

TR85

13-12-2018

TR87

31-1-2019

TR88

14-3-2019

Desgevraagd door de fractie van CDA zegt wethouder Heijink zijn antwoord
m.b.t. het betalen van de OZB in termijnen in een memo aan de raad toesturen.
(Na een peiling van de voorzitter geven de fracties van VVD, D66, HvB en VDB
aan geen behoefte te hebben aan een dergelijke memo).
Wethouder Heijink zegt toe voor de volgende raadsvergadering met een brief
richting de raad te komen met daarin een overzicht van wat er is gebeurd en
wat de stand van zaken is in het dossier Villa Meerzicht.
In antwoord op een vraag van de heer Doorn zegt wethouder De Roy van
Zuidewijn toe de suggestie om richtlijnen op te stellen voor tijdige facturering
mee te nemen in het regionale portefeuillehoudersoverleg.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad
2019003186

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Wordt deze zomer
aangebracht. Toezegging
is hiermee afgedaan.
Het CDA zal daar t.z.t. op
terugkomen. Toezegging
is hiermee afgedaan.
Is C1 op de LIS van 18
april. Is hiermee
afgedaan.

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied

