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 Commissie Bestuur en Middelen 

Nummer Nieuwe toezeggingen datum Status: Toelichting 

     

Nummer Openstaande Toezegging  Status Toelichting 

TCM199 Aanwijzen lokale radio 

Alle fracties, Burgemeester Roest zegt toe een onderhandelingstraject met Haarlem105 op te 

starten, waarin de onderwerpen, participatie, het bedienen van dorpskernen, welke tijd (bevolking, 

niet het bestuur van de gemeente )op weekbasis aan de gemeente  Bloemendaal zal worden 

besteed. Het voorstel voor een beeldvormende avond zal ingebracht worden in de eerstkomende 

agenda commissie. De gekozen route zal door Burgemeester Roest gecommuniceerd worden met 

het commissariaat voor de media.  

oktober 

2020 

open/kan 

van de lijst 

af. 

Op 7 januari is een 

beeldvormende 

avond gewijd aan 

de lokale Radio. 

Een voorstel zal 

februari in deze 

commissie 

behandeld worden.  

TCM200 Ligplaatsen  

VVD en CDA 

Wethouder Heijink zegt toe te onderzoek 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. 

oktober 

2020 

open Wethouder Heijink 

zal begin 2021 een 

notitie aan de raad 

sturen 

TCM201 Eindejaar voorstel 10 (Coronacrisis) 

Hart voor Bloemendaal  

Wethouder Heijink zegt toe, de Raad via een brief informeren. 

Een nadere specificatie van de volgende posten uit het Eindejaar voorstel 10 (Corona-crisis) zal in 

deze brief opgenomen worden. 

1. Huurcontracten/concessies: coulance € 38.000,00 

2. Pacht/Huurcontracten/concessies: coulance  € 254.000,00 

3. Kwijtschelding huur/canon € 66.000,00  
Tevens zal in deze specificatie opgenomen worden: 

1. De instellingen, organisaties en ondernemingen die onder dit voorstel vallen met de reden 

waarom zij zijn opgenomen (faillissement of anderszins). 

december 

2020 

open/kan 

van de lijst 

af. 

Is afgedaan met 

een emailbericht op 

16 december 2020 

aan mevrouw Roos 
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2. Tevens zal een antwoord gegeven worden op de vraag of de of dit zich beperkt tot 2020 of ook 

effect heeft voor 2021. 

TCM202 Belastingverordeningen 2021 en wijziging verordening precariobelasting 2020 

GroenLinks  

Wethouder Heijink zegt toe de vergroening op te nemen in het tarieferingsstelsel. 

december 

2020 

open/kan 

van de lijst 

af. 

Afgehandeld in de 

Raad van 17 

december 2020 

TCM203 Belastingverordeningen 2021 en wijziging verordening precariobelasting 2020 

CDA 

Wethouder Heijink zegt toe de Raad schriftelijk te informeren voor de raadsvergadering van 17 

december 

Onderwerp: Betaalde leges Bestemmingsplannen 

Onderzocht zal worden wat de oorzaak is van de toename in het aantal vragen bij het indienen van 

Bestemmingsplannen 

Tevens zullen de twee vragen beantwoord worden. 

1. Ligt de toename aan vragen aan de kwaliteit van de informatie die vanuit de gemeente gegeven 

wordt? 

2. Is er geen verband tussen de kwaliteit van de informatie maar is het een autonome ontwikkeling? 

december 

2020 

open De toezegging is 

niet beantwoord. 

De heer Van de 

Veldt geeft aan dat 

beantwoording nu 

nog niet meer 

relevant is. 

TCM204 Privacy beleid/Authorisatiematrix 

PvdA 

Wethouder Heijink zegt toe de schriftelijk informeren voor raadsvergadering van 17 december. 

Hoe heeft de ambtelijke organisatie geregeld dat alleen de juist medewerkers toegang hebben tot 

de gegevens die horen 

bij het voeren van hun taak. 

december 

2020 

open/ 

Kan van de 

lijst af. 

Is afgedaan met 

een emailbericht op 

16 december 2020 

aan mevrouw De 

Groot 

 


