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Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (januari/ februari 2018) 
 

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen    TCS Toezeggingen Commissie Samenleving 
TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied    TR Toezeggingen Raad 
Nieuw: overzicht van naar de BTA verplaatste stukken op de laatste pagina 
 
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 commissievergaderingen en raadsvergadering. Deze verslagen moeten nog 

worden vastgesteld. 

 

 
Commissie Grondgebied 
Nummer Datum Toezegging Status 
TCG 135 19-09-2017 Wethouder Kruijswijk zegt toe de commissie schriftelijk te zullen informeren over de 

interpretatie van het Bestemmingsplan Strand 2013, een en ander n.a.v. berichten in de 
media over toekomstige exploitatie strandpaviljoens, in het bijzonder met betrekking tot 
evenementen. 

Aangehouden 

TCG 136 19-09-2017 Wethouder Kruijswijk zegt toe de commissie schriftelijke te zullen informeren over de 
stand van zaken van het dossier Chapeau. 

Aangehouden 

TCG 137 19-09-2017 Wethouder Kruijswijk zegt toe de commissie schriftelijke te zullen informeren over de 
afspraken met HC Bloemendaal omtrent gebruik/verhuur trainingsvelden. 

Afgedaan 

TCG 138 19-09-2017 Wethouder Kruijswijk herinnert de bewoonster van een monument nabij de Vogelen-
zangseweg eraan dat de wethouder bereid is te spreken over de gevolgen van de werk-
zaamheden aan de Vogelenzangseweg.  

Aangehouden 

TCG 139 17-10-2017 Volgend jaar is een provinciaal budget beschikbaar voor het aanpakken van fietsknel-
punten. Vanuit de regio worden subsidieaanvragen geformuleerd; wethouder Kruijs-

wijk geeft aan de raad op de hoogte te houden. 

Aangehouden 

TCG 140 24-10-2017 Wethouder Heijink zegt toe een aantal vragen met betrekking tot het onderwerp 
Bijduinhof schriftelijk te zullen beantwoorden. 

Aangehouden 

TCG 141 16-01-2018 Wethouder Kruijswijk zegt toe voor de raadsvergadering van 1 februari as helderheid 

te zullen verschaffen over de vraag hoe de tekening van 20 maart 2017 en 5 december 

2017 zich tot elkaar verhouden en welke betekenis zijn hebben met betrekking tot het 

ontwerpbestemmingsplan Donkerelaan 285 (Wildhoef) 

Nieuwe toezegging 

TCG 142 16-01-2018 Wethouder Van Rijnberk zegt toe de historie van de in het bestemmingsplan “Landelijk 
gebied 2013”opgenomen bebouwingsoppervlakte van 160m2 na te zullen gaan en de 
raad daarover voor de raadsvergadering van 1 februari as te zullen berichten 

Nieuwe toezegging 

TCG 143 16-01-2018 Wethouder Kruijswijk zegt toe de mogelijkheid van een voet- en fietsbrug over de 

Leidsevaart “in gesprek te houden” met de ontwikkelaar van Park Vogelenzang  
Nieuwe toezegging 
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Commissie Samenleving 

Nummer Datum Toezegging Status 

TCS57 08-02-2017 Wethouder Heijink zegt toe om aan de raad te laten weten wat de door de Veiligheidsregio 
Kennemerland gestelde regels zijn die maken dat Bloemendaal zelf een strandambulance 
moet aanschaffen. De wethouder zal tevens laten weten wat de argumentatie is achter het 
feit dat de VRK de regels stelt, maar dat Bloemendaal de strandambulance dient te betalen.
  

Afgedaan 

TCS63 21-06-2017 Wethouder Heijink zegt toe dat de rapportage over de toegankelijkheid stadhuis wordt op-
gepakt en op zo kort mogelijke termijn, in ieder geval nog dit jaar, een voorstel wordt 
voorgelegd aan de raad. 

Afgedaan (geagendeerd 

voor commissie B&M 7 

december 2017) 

TCS64 06-12-2017 Het college zal verschillende vragen van mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) over de 

halfjaarrapportage Sociaal Domein schriftelijk beantwoorden en de raad schriftelijk nader 

informeren over wachttijden en het fenomeen “triage” in de jeugdzorg. 

Nieuw 

TCS65 06-12-2017 Het college zal de raad schriftelijk informeren over de samenwerking tussen gemeente en 

huisartsen.  

Nieuw 

TCS66 06-12-2017 Het college zal in het eerste half jaar van 2018 een notitie aan de raad voorleggen inzake 

de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Nieuw 

TCS67 06-12-2017 Het college zal een notitie van de gemeente Haarlem inzake de toekomst van participatie-

bedrijf Paswerk toezenden aan de raad, nadat deze bestuurlijk is vastgesteld door het col-

lege van B&W van Haarlem.  

Nieuw 

TCS68 06-12-2017 Het college zal de raad een notitie aanbieden waarin wordt ingegaan op de vraag of in 

Bloemendaal behoefte bestaat aan de instelling van een cliëntenraad (WMO, Jeugdwet, 

Participatiewet).  

Nieuw 

TCS69 06-12-2017 Het college zal de raad schriftelijk informeren over de wettelijke termijnen met betrekking 

tot het uitvoeren van cliënttevredenheidsonderzoeken WMO.  

Nieuw 

TCS70 06-12-2017 Het college zal het rapport “Alle hens aan dek” van TNO en het CBS aan de raad toesturen.  Nieuw 

TCS71 06-12-2017 Het college zal de vraag van Mevrouw Wierda inzake het brandveiliger maken van woningen 

van ouderen schriftelijk beantwoorden.  

Nieuw 

TCS72 06-12-2017 Het college zegt toe de evaluatie van de nieuwe buslijn 14 die naar verwachting medio 

2018 beschikbaar zal zijn, aan de raad te zullen toezenden. 

Nieuw 

 
 

Commissie Bestuur en Middelen 

Nummer Datum Toezegging Status 

TCM80 13-10-2016 De voorzitter brengt de toezegging van de griffier in om te komen met een actielijst (nav RKC-rapport 
Evaluatie stelsel integriteitszorg 2016). 

Aangehouden 

TCM93 10-11-2016 Wethouder Heijink zegt toe zo snel mogelijk een schriftelijke reactie te geven over wat te doen met 
recente uitspraak van de fiscale rechter dat bij parkeren op straat BTW moet worden geheven. 
15 december 2016: wethouder Heijink wacht de uitkomst van het hoger beroep af. 

In gewijzigde vorm 

aangehouden 
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12 januari 2017: er is nog geen uitkomst van het hoger beroep. 
Binnenkort zal een brief aan de raad toegezonden worden naar aanleiding van het positief advies van 
de advocaat generaal. Naar het uit zal gaan zien zal er in de toekomst BTW geheven gaan worden op 
parkeergelden. 
Januari 2018: De wethouder stuurt een brief aan de raad wanneer de uitspraak van de Hoge Raad be-
kend is. 

TCM112 11-5-2017 Burgemeester Schneiders zal de rapportage van de VRK over de duinbrand toezenden. Afgedaan 

TCM115 11-5-2017 Burgemeester Schneiders zal de politie uitnodigingen voor een bijeenkomst om de raadsleden de gele-
genheid te geven vragen te stellen over de rapportage geregistreerde misdrijven 

Afgedaan 

TCM117 11-5-2017 Wethouder Heijink zoekt uit wat de bezorg dekking is voor het Bloemendaals weekblad In gewijzigde vorm 

aangehouden 

TCM118 11-5-2017 Burgemeester Schneiders zegt toe dat in de definitieve rapportage over de duinbrand aan de raad een 
plan gevoegd zal worden over de manier waarop omgegaan wordt met het risico van een duinbrand die 
bij sterke westenwind en droogte overslaat naar woningen 

Afgedaan 

TCM119 15-6-2017 Wethouder Heijink zal schriftelijk uitleg geven over de arbeidsverhoudingen in de gemeente inzake het 
arbeid beschermrecht en de middelen die de gemeente ter beschikking heeft om de mobiliteit van de 
werknemers te bevorderen. 

Aangehouden 

TCM121 15-6-2017 Burgemeester Schneiders zegt toe dat er in september een beeldvormende avond komt over bluswerk 
en de beschikbare middelen.  

Aangehouden 

TCM127 14-9-2017 Wethouder Heijink zegt toe in overleg te treden met het bestuur van het Openluchttheater Caprera 
over een plan van aanpak om de parkeer en geluidsoverlast problematiek te verminderen. De wethou-
der zal van dit overleg een schriftelijk verslag aan de commissie en raad sturen. 

Aanhouden 

TCM128 14-9-2017 Wethouder Heijink zal een overzicht maken van de verbouwingsplannen voor het restaurant van Open-
luchttheater Caprera medio 2019. De wethouder zal de commissie en de raad dit toezenden. 

Aangehouden 

TCM129 14-9-2017 Naar aanleiding van de subsidie archeologisch onderzoek Aelbertsberg. Wethouder Kruijswijk zal de 
raad schriftelijk informeren wat er gaat gebeuren en wat de kosten zijn wanneer er een archeologische 
vondst gedaan wordt onder het kunstgrasveld van de Hockeyclub Bloemendaal. 

Aangehouden 

TCM131 14-9-2017 Uit de rondvraag kwam een vraag over de strandfeesten en het actuele bestemmingsplan. Wethouder 
Heijink zal de uitkomsten van de inventarisatie na het strandseizoen schriftelijk aan de commissie en 
de raad sturen 

Aangehouden 

TCM132 19-10-2017 Wethouder Van Rijnberk zegt toe schriftelijk een notitie aan de raad te sturen over de controle op het 
Sociaal Domein. De doeltreffende en doelmatigheid van de uitgaven zal in deze notitie opgenomen 
worden. Collegebrief (2017022786) 

Afgedaan 

TCM133 19-10-2017 Wethouder Heijink zegt toe de sportnota voor het eind van het jaar aan de raad te zenden en geagen-
deerd kan worden voor de raad van december 

Aangehouden 

TCM134 19-10-2017 Wethouder Heijink zegt toe dat het plan van aanpak voor aanpassing van de raadszaal voor het kerst-
reces aan de raad gestuurd te hebben. Collegebrief (2017015848) 

Afgedaan 

TCM135 7-12-2017 Wethouder Heijink zal een brief aan de raad sturen of de gemeentelijke basisadministratie op orde is. Aangehouden 

TCM136 7-12-2017 Wethouder Heijink zegt toe met een ontwerp naar de Raad te komen om de raadzaal aan te passen Aangehouden 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4-UItwerking-TCM132-controle-op-sociaal-domein-2017022786.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Beantwoording-TCM-103-vragen-werkgroep-Toegakelijkheid-gementehuis-2017015848.pdf
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TCM137 7-12-2017 Wethouder Heijink zegt toe een brief aan de Raad te sturen met de acties die ondernomen zijn nav het 
rappport van de werkgroep toegankelijkheid gemeentehuis. De wethouder zal in deze brief ook een 
nieuw voorstel presenteren met acties naar aanleiding van het rapport. 

Aangehouden 

TCM138 14-12-2017 Wethouder Kruijswijk zegt toe de Raad een brief te sturen voor 21 december met in hoofdlijnen de 
redenen voor de kostenstijging ophalen en verwerken afvalstoffen Collegebrief (2017024382) 

Afgedaan 

TCM139 14-12-2017 Wethouder Heijink informeert de commissie dat bij de uitvoering van het baggerbeleid van 2012 is er 
dieper gebaggerd dan toegestaan. Hierdoor is er een overschrijding opgetreden van de toegestane 
hoeveelheid bagger.  
Wethouder Kruijswijk zal een feitenrelaas aan de Raad sturen en de te betalen claim van   € 321.000,- 
daarin toelichten ((2017024072)) 

Afgedaan 

TCM140 14-12-2017 Wethouder Heijink zegt toe schriftelijk aan de raad een update van het 3 jaar geleden uitgevoerde 
regionale onderzoek inzake de grondwater problematiek in Overveen toe te zenden. 

Aangehouden 

TCM141 18-01-2018 Burgemeester Roest zegt toe een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om in alle gemeentelijke 

gebouwen brand- en koolmonoxide melders aan te brengen en zal de raad schriftelijk informeren. 

Nieuwe toezegging 

TCM142 18-01-2018 Wethouder Kruijswijk zegt toe jaarlijkse voortgang rapportage van informatiebeleid plus de review 

maart 2018 aan de Raad te sturen. 

Nieuwe toezegging 

TCM143 18-01-2018 Wethouder Kruijswijk zegt toe de interne werkinstructie archief aan de Raad toe te zenden. Nieuwe toezegging 

TCM144 18-01-2018 Wethouder Heijink zegt toe een antwoord aan de raad te sturen over de connectie tussen de toename 

van mishandeling en drugsoverlast enerzijds en strandfeesten anderzijds. 

Nieuwe toezegging 

TCM145 18-01-2018 Wethouder Kruijswijk stuurt na dinsdag 23 januari een brief met de stand van zaken inzake de uit-

spraak baggerwerkzaamheden aan de raad. (afgedaan met Collegebrief 2018000482) 

Nieuwe toezegging 

 

 
Raad 

TR44 30-03-2017 Wethouder Kruijswijk zegt toe een totaalafweging inzake sociale woningbouw op de locaties Bispinck-
park en landje van Van Riessen aan de raad voor te leggen. 
20 april 2017: wethouder Kruijswijk zegt toe hiermee binnenkort naar de raad te komen 

Aangehouden 

TR46 20-04-2017 Wethouder Heijink zegt toe geen onomkeerbare stappen te zullen zetten in dit dossier (Villa Meer-
zicht) alvorens hierover nader met betrokkenen te hebben gesproken. 

Aangehouden 

TR47 20-04-2017 Naar aanleiding van de bespreking van dit punt (Gedragscode Integriteit) zegt burgemeester Schnei-

ders toe in overleg met de griffier te spreken over de organisatie van een of meer sessies over integri-
teit. 

Aangehouden 

TR50 6-07-2017 Het college zegt toe een pre-advies te zullen opstellen ten behoeve van bespreking van ingekomen 
stukken A4 (Advies projectgroep Toegankelijk Bloemendaal), A22 ( brief van de Wmo-raad Bloemen-
daal inzake verbeteren van de toegankelijkheid van het gemeentehuis) en C25 (Advies Bereikbaarheid 
Toegankelijkheid en Bruikbaarheid Gemeentehuis Bloemendaal). 

Aangehouden 

TR51 6-07-2017 Wethouder Kruijswijk zegt toe nog voor het einde van het jaar een toekomstvisie op Paswerk aan de 
raad voor te leggen.  

Aangehouden 

TR53 2-11-2017 De heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) geeft aan de antwoorden op de door hem aangeleverde vra-

gen over Duinpolderweg schriftelijk binnen een week van het college te willen ontvangen. Wethouder 

Afgehandeld 
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Kruijswijk geeft aan zijn schriftelijke voorbereiding binnen een week toe te sturen. De burgemeester 

concludeert dat wethouder Kruijswijk na beraadslaging in het college, de betreffende correspondentie 

toestuurt. 

TR54 2-11-2017 Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) geeft aan het antwoord op de door haar ingebrachte vraag 
over stemmen graag schriftelijk te ontvangen. De burgemeester geeft aan dat op korte termijn te 
doen.  

Afgedaan 

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. 

Aangehouden 

TR56 2-11-2017 Wethouder Kruijswijk geeft aan te zullen kijken naar de twee woningen die de hoofdingang hebben 
aan de Witte de Withstraat die gedraaid zijn. 

Afgedaan 

TR57 8-11-2017 Naar aanleiding van de beraadslagingen over het Voorstel maatregelen verbetering afvalscheiding 
(Voorstel 29 Nieuwe voorstellen begroting 2018), zegt wethouder Kruijswijk toe deze maatregelen na 
een jaar te zullen evalueren en daarbij de financiële aspecten te zullen betrekken. 

Aangehouden 

TR58 21-12-2017 Wethouder Kruijswijk zegt toe de raad nader te zullen informeren over een evaluatie van het doel-

groepenvervoer. 

Nieuwe toezegging 

TR59 21-12-2017 Wethouder Kruijswijk zegt een haalbaarheidsstudie naar het organiseren van F1-races op het circuit 

van Zandvoort aan de raad te zullen toezenden, indien de gemeente Zandvoort daartegen geen be-

zwaar heeft. 

Nieuwe toezegging 

TR60 21-12-2017 Wethouder Heijink zegt toe documenten inzake de verkoop van de Tetterodesporthal aan de raad te 

zullen toezenden. 

Nieuwe toezegging 

TR61 21-12-2017 Wethouder Heijink zegt naar aanleiding van een brief van een inwoner van Vogelenzang over sociale 

woningbouw, deze inwoner te zullen uitnodigen voor een gesprek, 

Nieuwe toezegging 

TR62 21-12-2017 De burgemeester zegt toe dat het college zal onderzoeken of het nog mogelijk is om ook kandidaat-

gemeenteraadsleden die nu geen lid zijn van de gemeenteraad niet te benoemen als lid van een stem-

bureau. 

Nieuwe toezegging 
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Langetermijnagenda Toezeggingen die op een langere termijn handelen worden op de Bestuurlijke Termijnagenda (BTA) geplaatst. Omdat dit een ambte-
lijk werkdocument is, waarin geschoven wordt met aanleveringsdeadlines, noteert de griffie naar de BTA verplaatste toezeggingen zodat de raad het over-
zicht van de oorspronkelijke toezeggingen behoudt.  
 

 
 

Langetermijnagenda – ter controle van de Bestuurlijke termijnagenda 

Nummer Datum Toezegging Status 
TCG92 13-11-2016 Wethouder Rijnberk zegt toe de raad mee te nemen in het vervolgproces over de locaties sociale wo-

ningbouw. (tot 7-2 WH Kruijswijk)  
Naar BTA – Geen da-

tum bekend 

TCG104 13-12-2016 Wethouder Kruiswijk geeft aan dat hij nog niet op de hoogte was de bijeenkomst van Haarlemmer-
meer inzake Dubbeldorpen, dat hij contact opneemt met de desbetreffende wethouder en zegt toe dat 
hij de raad hier over zal informeren.   

Naar BTA – Geen da-

tum bekend 

TCS 34 11-05-2016 Wethouder Van Rijnberk geeft aan dat hij een voorstander is van een totaalpakket op het gebied van 
onderwijshuisvesting. Dit zal worden meegenomen in het integraal huisvestingsplan, wat opgenomen 
wordt op de bestuurlijke termijn agenda. 

Genoteerd op BTA voor 
september 2017, wordt 

januari 2018 
TCS 44 14-09-2016 Wethouder Van Rijnberk zegt toe dat hij deze collegeperiode een totaaloverzicht van de sociale wo-

ningbouw in kaart gaat brengen. 
Genoteerd op BTA voor 
december 2017, wordt 

januari 2018 
TCS 50 09-11-2016 In reactie op de vraag van mevrouw Roos (HvB) over het waarborgen van privacy zegt wethouder 

Van Rijnberk toe dat hij de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijke inzet van Schuldmaatje 
aan de raad zal sturen. 
22 maart 2017: dit is portefeuille van wethouder Kruijswijk. De inzet van Schuldmaatje wordt opge-
nomen in het uitvoeringsprogramma schuldhulpverlening, wat volgt in het tweede kwartaal van 2017. 
Opnemen in de BTA. 

Naar BTA – Geen da-

tum bekend 

TCS 60 05-04-2017 Wethouder Kruijswijk zegt toe in het voorjaar van 2018 terug te koppelen hoe het extra budget voor 
minima in 2017 is ingezet. Toegezegd is dat extra maatregelen worden getroffen ten behoeve van de 
doelgroep. 

Nieuwe formulering 
n.a.v. Cie. 10-05-2017, 
wordt overgeheveld 
naar BTA 

TCM57 12-05-2016 Het onderwerp ‘energierendement gemeentehuis’ wordt op verzoek van D66 over 1 jaar geëvalueerd 
en opgenomen op de bestuurlijke termijnagenda. 

Genoteerd op de BTA 
voor september 2018 

TCG126 13-06-2017 Naar aanleiding van de bespreking van het Stedenbouwkundig Plan Dennenheuvel zegt wethouder Van 

Rijnberk toe met de initiatiefnemers van Dennenheuvel in gesprek te zullen gaan over het voornemen 

een kas of werkschuur te realiseren en de raad daarover zo mogelijk nog voor de raadsvergadering 

over de uitkomsten daarvan schriftelijk te informeren. 

In Cie 17-10 naar LTA 

TCG 131 19-09-2017 Wethouder Kruijswijk zegt toe in kaart te zullen brengen welke gevolgen bebouwing op grond van 

het landje van Van Riessen en Bispinckpark zal hebben voor de grondwaterstand en waterberging in de 

directe omgeving en de raad daarover te zullen berichten. 

In Cie 17-10 naar LTA 

TR48 20-04-2017 Wethouder Kruijswijk zegt toe de raad en maatschappelijke partijen en anderen vroegtijdig te be-

trekken bij de planvorming over de fietsroute Haarlemmermeer-Zandvoort. 
In raad 2-11 tekst ge-

wijzigd en naar LTA 


