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Toezeggingen College in Commissies en Raad (2 juli 2020) 

 

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 215 18-06-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de volgende acties m.b.t. de klachten over de 
Vogelenzangseweg op te pakken: 
1. Het zebrapad zal in zwart-wit worden uitgevoerd; 
2. Op verzoek van Motorrijders zal een stroefheidsonderzoek worden uitgevoerd voor de gele 
vlakken; 
3. Er zal een vervroegde evaluatie van de maatregelen plaatsvinden (december 2019 i.p.v. na 
1 jaar) 

AFVOEREN 

Afgedaan met 
evaluatie, verzonden 
met griffiebericht van 
15 mei 2020 

TCG 217 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. 

Aanhouden 

TCG 237 26-11-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de ontwikkelingen rondom de Duinpolderweg in de gaten te 
houden. 
 In vergadering 23-06-20 besproken dat project niet meer actueel is en besloten dat dit 
punt als toezegging afgevoerd kan worden van de lijst. 

AFVOEREN 

Afgedaan in 
vergadering 23-06-20 

TCG 259 12-05-2020 Wethouder Wijkhuizen zegt op een vraag van lid Faber toe om te overleggen of het 
groenbeleidsplan naar voren kan gehaald worden en eventueel geïntegreerd met 
Biodiversiteitsplan. 
 In vergadering 23-06-20 gaf de wethouder aan dat het Biodiversiteitsplan in plaats komt 
van het groenbeleidsplan en dit jaar behandeld zal worden. Het uitvoeringsprogramma zal wel 
in 2022 aan bod komen. Daarmee afgedaan. 

AFVOEREN 

Afgedaan in 
vergadering 23-06-20 

TCG 264 23-06-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe schriftelijk terug te komen op de regelgeving rond elektrische 
laadpalen en de toepassing hiervan. 
 3-7-2020 beantwoord met collegebrief 2020002434 (stuk C5 op de LIS). 

 

TCG265 23-06-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe in gesprek te gaan met de ODIJ om ervoor te zorgen dat het 
proces om een klacht in te dienen wordt vereenvoudigd (verzoek PvdA). 

 

TCG 266 23-06-2020 Wethouder Wijkhuisen neemt de suggestie van de VVD over, om in de lijst ‘stand van zaken 
projecten’ een apart kopje te maken met opspelende plannen van buurgemeenten. 

 

 

Commissie Samenleving 
Nummer Datum Toezegging Status 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Beantwoording-TCG-264-inzake-parkeerplaatsen-electrische-auto-s-2020002434.pdf
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TCS116 16-10-2019 Ook de vraag vanuit mevrouw Faas welke locaties het College in beeld heeft voor sociale 
woningbouw. In de begroting wordt genoemd dat er per locatie een projectplan is. Wethouder 
De Roy van Zuidewijn komt hier voor de begroting schriftelijk terug 
 12-06-2020 afgedaan met brief 2020002238 (C14), meegestuurd met het griffiebericht 
 24-06-2020 volgens Zelfstandig Bloemendaal is de toezegging met deze brief onvoldoende 
beantwoord, verzoek om een overzicht van de locaties van sociale woningbouw waar plannen 
voor worden ontwikkeld, zoals beschreven in de begroting voor dit jaar. 

Aanhouden 

TCS132 15-01-2020 De heer Harder (VVD) stelt een vraag over de overschrijding van 200.000 euro ten aanzien 
van Kenter. Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat de overschrijding waarschijnlijk 
lager is. Eind januari komt de wethouder er schriftelijk op terug. 

Aanhouden 

TCS138 05-03-2020 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om schriftelijk terug te komen op de vragen over 
de lijst woningzoekenden en uit te zoeken hoeveel mensen feitelijk op die lijst staan. 
(voortgang spoedhuisvesting statushouders) 
 20-08-2020 beantwoord met collegebrief 2020002190 (stuk C20 op de LIS) 

Aanhouden 

TCS139 05-03-2020 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om zo spoedig mogelijk schriftelijk terug te komen 
op de openstaande vragen. (voortgang spoedhuisvesting statushouders) 
 12-06-2020 beantwoord met collegebrief 2020003155, verstuurd met griffiebericht 12/6 

Aanhouden 

TCS140 05-03-2020 Mevrouw van Vliet vraagt wanneer er een evaluatie en jaarplan van de intergemeentelijk 
afdeling sociale zaken komt. Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en geeft aan te kijken 
of het in het Jaarverslag Sociaal Domein opgenomen kan worden. 

AFVOEREN 

Afgedaan 12-06-2020 
met brieven 
2020002204 (C13) en 
2020000639 (C13a) 

TCS141 19-05-2020 Overzicht waarin duidelijkheid wordt gegeven hoe e.e.a. is verlopen rond WR1 / 
statushouders (wat, wanneer), waarin ook wordt meegenomen: het (late) informeren van de 
Raad (verzoek VVD), en gesprekken met Wibaut en verloop participatietraject (verzoek Hart 
voor Bloemendaal) 
 12-06-2020 beantwoord met collegebrief 2020003155, verstuurd met griffiebericht 12/6 

Aanhouden 

TCS142 19-05-2020 Schriftelijke onderbouwing van het bedrag van 550.000 voor de projectontwikkelaar, en 
schriftelijke toelichting op de middelen die al besteed zijn, die de 20.000 overschrijden 
(verzoek VVD). 
 12-06-2020 beantwoord met collegebrief 2020003155, verstuurd met griffiebericht 12/6 
 28-08-2020 aanvullend beantwoord per e-mail 2020003233 (stuk C23 op de LIS) 

Aanhouden 

TCS143 17-06-2020 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe om op een rij te zetten welke keuzes gemaakt 
kunnen worden ter bezuiniging onder de noemer ‘minimabeleid’ (verzoek VVD) 

 

TCS144 17-06-2020 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe de eventueel nog openstaande, benodigde 
antwoorden en aanvullende informatie over oa statushouders na te zenden (verzoek VVD). 
 28-08-2020 aanvullend beantwoord per e-mail 2020003233 (stuk C23 op de LIS) 

 

TCS145 17-06-2020 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe na te gaan hoe het zit met deze kosten en subsidie 
vanuit het Rijk voor voorschoolse educatie (VVE) (verzoek Zelfstandig Bloemendaal). 
 02-09-2020 beantwoord met collegebrief 2020003184, verstuurd met griffiebericht 2/9 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Beantwoording-TCS-116-inzake-ontwikkellocaties-sociale-woningbouw-2020002238.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Beantwoording-TCS-138-inzake-aantal-woningzoekenden-in-Bloemendaal-2020002190.pdf
mycorsa://DB=ds_prod&T=S&ID=2020003155&V=0&A=REG&M=RW/
mycorsa://DB=ds_prod&T=S&ID=2020003155&V=0&A=REG&M=RW/
mycorsa://DB=ds_prod&T=S&ID=2020003155&V=0&A=REG&M=RW/
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C23-Beantwoording-TCS-142-inzake-gemaakte-kosten-externe-inhuur-tav-opvang-statushouders-2020003233.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C23-Beantwoording-TCS-142-inzake-gemaakte-kosten-externe-inhuur-tav-opvang-statushouders-2020003233.pdf
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TCS146 17-06-2020 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe schriftelijk terug te komen op vragen over 
mogelijkheden tot beperking van het aantal ‘buitenleerlingen’ en tot het grenzen stellen aan 
de groei van leerlingaantallen (verzoek LB). 
 02-09-2020 beantwoord met collegebrief 2020003184, verstuurd met griffiebericht 2/9 

 

TCS147 17-06-2020 Wethouder Heijink zegt toe terug te komen op vragen over de aanschafprijs van de Vivaro en 
de vraag of deze auto’s op economische of technische levensduur vervangen worden (verzoek 
Zelfstandig Bloemendaal). 

 

TCS148 24-06-2020 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe de vragen van de commissie over de financiële 
gevolgen van de coronacrisis voor Paswerk, de oplopende afschrijving de komende vier jaar, 
en de stand van zaken rond de mogelijke verkoop van de locatie Cruquius, mee te nemen 
naar de vergadering met Paswerk op 25 juni en de commissie schriftelijk op de hoogte te 
stellen van de antwoorden. 

 

TCS149 24-06-2020 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe uit te zoeken hoeveel gegronde klachten er zijn 
ingediend tegen de GI’s (Gecertificeerde Instellingen) voor kinderen uit de gemeente 
Bloemendaal, om zo enig idee te krijgen bij de kwaliteit van de uitvoering (verzoek VVD). 

 

TCS150 24-06-2020 Wethouder de Roy van Zuidewijn gaat er van uit dat aanbevelingen uit de brief rond OTS en 
UHP meegenomen worden in het reguliere proces, maar zegt toe dit nog eens goed na te 
zullen gaan (verzoek Hart voor Bloemendaal). 
 02-09-2020 beantwoord met collegebrief 2020003184, verstuurd met griffiebericht 2/9 

 

TCS151 24-06-2020 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe ihkv Jaarverslag Sociaal Domein, schriftelijk terug 
te komen op de gestelde financiële vragen door mw Roos (Hart voor Bloemendaal): 
- Opvang statushouders en maatschappelijke begeleiding statushouders: hoort dit hier thuis? 
- Subsidie Veilig Thuis: is al behoorlijk, gaat nog eens met 80.000 euro omhoog, waarom? 
- Verzoek om uitleg/overzicht van alle subsidies, wat er nu precies begroot is voor wat. 
 13-8-2020 beantwoord met collegebrief 2020002954 (stuk C15 op de LIS). 

 

TCS152 24-06-2020 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe de commissie te informeren over de evaluatie van 
het nieuwe CJG (verzoek CDA). 
 18-8-2020 beantwoord met collegebrief 2020002966 en CJG jaarverslag 2019 2020002976 
(stukken C18 en C18a op de LIS). 

 

TCS153 24-06-2020 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe na te gaan welke bewoners van Dennenheuvel 
precies in februari de brief hebben ontvangen met toezegging dat ze daar tot juli 2021 konden 
blijven, op verzoek van meerdere fracties. 

 

TCS154 24-06-2020 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe de financiële vragen van dhr Kruijswijk 
(GroenLinks) schriftelijk te beantwoorden: hoeveel kosten de verhuizingen van Dennenheuvel, 
de inrichting, het technisch gereed maken? 

 

TCS155 24-06-2020 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe t.a.v. eerder afgedane toezegging TCS109 nog de 
vraag te beantwoorden, wat in de contracten staat met betrekking tot de toekomst: is het nu 
opgenomen in de contracten? (verzoek Zelfstandig Bloemendaal) 

 

TCS156 24-06-2020 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe t.a.v. eerder afgedane toezegging TCS115 nog te 
voldoen aan het verzoek om een ‘menukaart’ van (ook onorthodoxe) keuzes om de kosten 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Beantwoording-TCS-151-inzake-beantwoording-vragen-HvB-nav-jaarverslag-Sociaal-Domein-2020002954.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Beantwoording-TCS-152-inzake-evaluatie-CJG-2020002966.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18a-CJG-Jaarverslag-2019-2020002976.pdf
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van de WMO te beperken, in plaats van het oplossingsgerichte stuk dat nu is ontvangen. 
(verzoek Zelfstandig Bloemendaal) 

 

Commissie Bestuur en Middelen 

Nummer Nieuwe toezeggingen Status: Toelichting 

TCM196 

18 juni 

(toezegging 

gedaan op 25 

juni 

(D66) Jaarrekening 2019. 

Wethouder Heijink zegt toe de Raad schriftelijk een uitleg te geven over Kengetallen 

over de stijging in het aantal banen in de gemeente van 380 fte per 1000 inwoners in 

2018 naar 491 fte per 1000 inwoners in 2019 (blz 62) en ondersteuning en de stijging 

en de stijging in het restafval (prog. 7) terwijl een daling was begroot. 

Nieuw  

Nummer Openstaande Toezegging Status Toelichting 

TCM184 Fractie LB. Burgemeester Roest zegt toe ter zijner tijd een overzicht aan de Raad 

te sturen van de kosten en afspraken van de Bibob samenwerking. In samenwerking 

met de centrumgemeente Haarlemmeer 

Is afgehandeld De meerderheid van 

de commissie heeft 

besloten deze 

toezegging van de lijst 

af te voeren. 

TCM191 Verkoop grond onder en naast Willinklaan 8 te Bennebroek 

(CDA) Wethouder Heijink zegt toe  aan de Raad het NEN 2580 Meetrapport en de 

complete kadastrale kaart toe te zenden. 

Is afgehandeld Beantwoord met 

Collegebrief 

2020001937 

TCM192 Verkoop grond onder en naast Willinklaan 8 te Bennebroek 

(HART) Wethouder Heijink zegt toe de correspondentie uit 2016, ten tijde van het 

faillissement en de garantiestelling door de gemeente tussen de toenmalige 

wethouder van de Gemeente Bennebroek met de Rabobank, curator en Hoge Duin 

Beheer B.V aan de Raad toe te zenden 

Is afgehandeld Beantwoord met 

Collegebrief 

2020001913 

TCM193 Nieuwbouw Brandweerkazerne 

Wethouder Heijink zegt toe (allen) de Raad schriftelijk te informeren  over 
budgetoverschrijding van de bouw brandweerkazerne en de kosten van huisvesting 
gemeentewerf Bennebroek. 
 

Is afgehandeld De commissie 

beschouwd de 

toezegging als 

afgedaan. 

TCM194 Nieuwbouw Brandweerkazerne 

Burgemeester Roest zegt toe de Raad schriftelijk te antwoorden hoe bedrag gesteld in 
de begroting zich verhoudt met de kaders die meegegeven zijn door de Raad. 

Is afgehandeld De commissie       

/beschouwd de 

toezegging als 

afgedaan 
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TCN195 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 
Wethouder Heijink zegt toe schriftelijk een bevestiging te geven op de vraag of het 
budget dat in het raadsvoorstel genoemd wordt voor scholing per raadslid/duo-
commissielid aangepast kan worden.. 

Is afgehandeld Beantwoord met 

Collegebrief 

(2020002326) 

    

 

 

Raad 

TR100 26-9-2019/ 
16-4-2020 

Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat het conceptplan m.b.t. de Regionale Energiestrategie 
vertraging kent, in september komt het voor te liggen voor een zienswijze. 

Aanhouden 

TR110 12-12-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om met meerdere financiële scenario’s te komen 
t.a.v. de spoedhuisvesting statushouders. De wethouder komt hier schriftelijk op terug. 

Aanhouden 

TR111 30-01-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om schriftelijk terug te komen op de vragen van Hart voor 
Bloemendaal over de akte van dwaling en overdracht van de grond Villa Meerzicht. 

AFVOEREN 

Afgedaan met brief 
2020002152 

TR119 02-07-2020 Het College zegt toe, de vragen van het CDA voor het vragenhalfuur (betreft: verruiming 
geluidsnormen Caprera, keerwanden Bijduinhof) in verband met gebrek aan spreektijd, 
schriftelijk te zullen beantwoorden. 

 

TR120 02-07-2020 Wethouder Heijink zegt toe dat mócht de slagboom bij strand Bloemendaal verwijderd moeten 
worden (als gevolg van het aannemen van amendement B), hij op verzoek van LB éérst in 
overleg zal gaan met de strandpachters, die hechten aan behoud van die slagboom. 

 

TR121 02-07-2020 Wethouder Heijink zegt op verzoek van LB toe, dat hij zijn uiterste best zal doen om de raad 
in september een zo goed mogelijke indicatie te kunnen geven van de bedragen die hij voor 
een sluitende begroting nodig heeft. 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C2-Beantwoording-TR111-inzake-akte-van-dwaling-en-overdracht-grond-Villa-Meerzicht-2020002152.pdf

