
Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (november 2018)

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 139 17-10-2017 Volgend jaar 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.

Aangehouden

TCG 143 16-01-2018 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de mogelijkheid van een voet- en fietsbrug over de 
Leidsevaart “in gesprek te houden” met de ontwikkelaar van Park Vogelenzang 

Aangehouden

TCG 160 19-06-2018 De wethouder zegt toe voortaan een bestemmingsplan en een ontwerp hiervoor te laten 
vergezellen van een toelichting met een beschrijving waarop burgers en 
maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding zijn betrokken

Aangehouden

TCG 161 11-09-2018 Wethouder Wijkhuisen is bereid voor Bleekersveld een soortgelijk participatietraject te 
kiezen als bij Vogelenzang Vitaal.  

Aangehouden

TCG 162 11-09-2018 Hij zal wel overleg hebben met de ambtenaren en aannemer om de drempels op  wat 
aan te passen. Hij voegt daaraan toe dat de drempels tijdelijk zijn

Aangehouden

TCG 163 11-09-2018 Op vragen van dhr Slewe over keerwanden in de Bijduinhof zegt wethouder Heijink toe 
deze schriftelijk te beantwoorden

Aangehouden

TCG 164 11-09-2018 Ook zegt wethouder Heijink toe de vragen over de gedeeltelijke verbouwing tot hotel van 
de Bloemendaalseweg 333 schriftelijk beantwoorden

Aangehouden

TCG 172 11-09-2018 Wethouder Wijkhuisen zal bezien of een notitie over het hanteren van bouwpeilen en het 
NAP meer duidelijkheid kan geven. Ook zal hij kijken naar een notitie over dakopbouwen

Aangehouden

TCG 175 18-09-2018 Wethouder Heijink zal binnen het college de opmerkingen van de fractie van VDB 
bespreken m.b.t. sociale woningbouw t.o.v. bevordering van de doorstroming. Daar kan dan 
in de Woonvisie op worden teruggekomen.

Aangehouden

TCG176 19-09-2018 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 (TCS72 van 06-12-2018)

Overgeheveld van de 
commissie Samenleving.

TCG 177 16-10-2018 Wethouder Wijkhuisen zal, desgevraagd door het CDA, de locatie voor een antennemast 
op het terrein/heuvel achter het hoofdgebouw van het PZ, meenemen in de gesprekken 
met de participatiegroep voor de plaatsing van een nieuwe mast.

Nieuwe toezegging

TCG 178 16-10-2018 Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat er bij de ontsluiting aan de Rijksstraatweg een VRI 
geplaatst zal worden. Dit zal als verplichting worden opgenomen in de anterieure 
overeenkomst. In het ontwerp van de kruising zal e.e.a. nader uitgewerkt worden.

Nieuwe toezegging

TCG 179 16-10-2018 Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat het college in begin 2019 (januari) een notitie over 
bouwpeilen aan de raad zal sturen.

Nieuwe toezegging

TCG 180 16-10-2018 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de anterieure overeenkomst aan de commissieleden te 
sturen

Nieuwe toezegging

TCG 181 16-10-2018 Wethouder Wijkhuisen zal op verzoek van de VVD nagaan wie de kopende partij is en of 
er een BIBOB onderzoek heeft plaatsgevonden.

Nieuwe toezegging

TCG 182 16-10-2018 Op vragen van de PvdA zegt wethouder Wijkhuisen toe, na te gaan wat voor regeling er Nieuwe toezegging
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met de huidige bewoners door de eigenaar is afgesproken bij aanvang van de sloop
TCG 183 16-10-2018 BP Brouwerskolkweg:

M.b.t. het welstandsadvies en het doodlopend voetpad zal de wethouder bezien of deze 
in een zienswijze meegenomen kunnen worden. Mocht dit niet mogelijk blijken zal een 
ambtshalve wijziging worden gedaan.

Nieuwe toezegging

TCG 184 16-10-2018 Huisartsenpraktijk HOED
Wethouder Wijkhuisen zal nagaan of de term “commerciële functie” in dit geval wel 
dekkend is en deze zo nodig aan zal passen

Nieuwe toezegging

TCG 185 18-09-2018 Wethouder Wijkhuisen neemt contact op met de provincie over subsidiemogelijkheden 
voor de aanpassing van bushaltes.

Later toegevoegde 
toezegging
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