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Toezeggingen College in Commissies (oktober) en Raad (31 oktober 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 Toezegging Status 
TCG 181 16-10-2018 Wethouder Wijkhuisen zal op verzoek van de VVD nagaan wie de kopende partij 

is bij Dennenheuvel.  
Aanhouden. 

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

Afgedaan.  

TCG 214 07-05-2019 Wethouder Heijink zal een toelichting aan de raad sturen m.b.t. de lange 
doorlooptijd van het antwoord op de brief over onderzoeken m.b.t. zomerhuis 
Elswoutshoek (wijziging TCG 202) 

Afgedaan 

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) 

Aanhouden. 

TCG/216 18-06-2019 Wethouder Heijink zegt toe nadere vragen van mevrouw Roos over de 
vergunningverlening van het Zomerhuis Elswoutshoek telefonisch met haar te 
overleggen 

Afgedaan.  

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. 

Afgedaan. 

TCG/218 18-06-2019 Wethouder Wijkhuisen zal nagaan op welke wijze de raadsleden inzage kunnen 
krijgen in de verslagen van de bewonersbijeenkomsten m.b.t. de participatie bij 
het project “Bouwplan 21 woningen Leidsevaart”. 

Afgedaan. 

TCG/219 18-06-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de exacte reden van de bomenkap langs de 
Randweg na te gaan en de commissie hierover in te lichten. 

Afgedaan.  

TCG/220 10-09-2019 Wethouder Heijink zegt toe uit te zoeken welke clubs eigen grond hebben. 
Mevrouw Faas verwacht veel animo bij sportclubs om grond te kopen voor 1 
euro. 

Afgedaan.   

TCG/221 10-09-2019 De heer Koster stelt een vraag over de verkeersonveilige situatie bij de Wietze 
Noormanlaan. De heer Faber stelt een vraag over verkeersmaatregelen op de 
Zeeweg. Deze punten neemt wethouder Wijkhuisen mee naar de algemene 

Aanhouden. 
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verkeerscommissie volgende week donderdag. Wethouder Wijkhuisen zegt toe 
hier op terug te komen bij de raad. 

TCG/222 10-09-2019 Op verzoek van de heer Heukels zegt wethouder Wijkhuisen toe voor de  
raadsvergadering van 26 september schriftelijk bij de raad terug te komen op 
de vraag hoe de raad verder betrokken wordt bij de Regionale Energiestrategie. 

Afgedaan. 

TCG/223 10-09-2019 De heer Van der Veldt wijst bij de Verordening naamgeving en nummering op 
artikel 5 lid 1 over de gedoogverplichting naamaanduiding. Volgens de kop 
wordt er gedoogd, maar de tekst eronder heeft het over een rechthebbende die 
opdracht moet geven om het op te laten hangen. Hoe zit het met de 
onderhoudsplicht en betaalplicht? Wethouder Heijink zegt toe voor de 
raadsvergadering van 26 september schriftelijk hierop bij de raad terug te 
komen. 

Aanhouden. 

TCG/224 10-09-2019 De vragen van de heer Faber bij het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid: Is 
er al een voorstel voor de vergoeding van de leges? Hoe staat het met de 
labelskommen? Hoe staat het met de zonnepanelen bij de Zeeweg? Hoe staat 
de wethouder tegenover de optie om te regelen dat bij koop- en huurhuizen 
minimaal 60% van een tuin open en groen moet blijven? Wethouder Wijkhuisen 
zegt toe de vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Afgedaan.  

TCG/225 10-09-2019 Bij de brief van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit zegt wethouder Heijink 
toe de technische vragen die vanmiddag zijn binnengekomen schriftelijk te 
beantwoorden. Dat geldt ook over de vraag wat er met de aanbevelingen is 
gebeurd. 

Aanhouden. 

TCG/226 10-09-2019 De heer Heukels vraagt waarom er slechts een deel van de stukken van de Raad 
van State aan de raad zijn aangeboden. Wethouder Wijkhuisen gaat het na en 
zegt toe het hele dossier aan de raad toe te sturen. 

Afgedaan.  

TCG 227 08-10-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om schriftelijk terug te komen op de vraag of er 
bouwkundig onderzoek is de gedaan of het huisje op de Bloemendaalseweg 
naast de overgang bestand is tegen alle treinen.  

Afgedaan.  

TCG 228 08-10-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om schriftelijk terug te komen op de vraag of 
het restaurant bij het spoor een schadevergoeding van de gemeente ontvangt.  

Afgedaan.  

TCG 229 08-10-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om schriftelijk terug te komen op de vraag 
waarom er in het stuk van Haarlem staat dat de veiligheid et cetera wordt 
verbeterd gebaseerd op de landelijke regels, maar dit niet in het raadsvoorstel 
van Bloemendaal staat.  

Afgedaan.  

TCG 230 08-10-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de evenementenkalender van Zandvoort op 
te vragen en indien deze bestaat te delen met de raad.  

Aanhouden. 

TCG 231 08-10-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om voor de volgende commissievergadering van 
15 oktober de raad de beantwoording op de schriftelijke vragen van GroenLinks 
te doen toekomen.  

Afgedaan.  



TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen  TCS Toezeggingen Commissie Samenleving TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied 
TR Toezeggingen Raad                 2019007036 

TCG 232 15-10-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van VDB 

of de gemeente Bloemendaal ook moet meebetalen als ProRail over 2 jaar deze 

structurele aanpassingen aan het spoor doorvoert en de beantwoording te delen 

met de raad.  

 

TCG 233 15-10-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de commissie te informeren over de begroeiing 

aan de Maria Louiselaan zodra er meer duidelijkheid is.  

 

TCG 234 15-10-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe met een uitsplitsing van de €100.000,- voor de 

invoering van de Omgevingswet richting de raad te komen.  

 

TCG 235 15-10-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de raad schriftelijk te infomeren waarom er is 

gekozen voor de huidige ligging van de oversteek op de Bekslaan.  
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Commissie Samenleving 

Nummer Datum Toezegging Status 

TCS100 3-4-2019 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. 

Afgedaan.    

TCS103 19-6-2019 Op een vraag van mevrouw Steegman antwoordt wethouder De Roy van Zuidewijn dat 
voor het eind van het jaar een actuele overzichtskaart gemaakt wordt van AED´s die dan 
ook richting de raad komt. In het overzicht wordt ook opgenomen welke van deze AED’s 
ook beschikbaar zijn na sluitingstijd van het desbetreffende pand. Op verzoek van de heer 
Doorn wordt in dit overzicht ook meegenomen welke AED’s bereikbaar blijven na sluiting 
van locaties en waar deze zich bevinden.  

De rapportage zal er in 

december zijn. 

TCS104 19-6-2019 De heer Bruggeman verwijst naar de behandelde Woonvisie en stelt een vraag over het 
aantal Bloemendalers dat staat ingeschreven om in IJmond en Haarlem een huis te 
vinden. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe hier op terug te komen bij de verdere 
uitwerking.  

Wordt meegenomen in 

het 

uitvoeringsprogramma 

woonvisie. Uiterlijk mei 

2020. 

TCS107 19-6-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat er ten aanzien van STOPOZ een tekort op 
de begroting wordt verwacht van ongeveer 365.000 euro. Er komt hierover nog een 
Collegebrief richting de raad. In september komen er antwoorden over het tekort en dan 
komt het terug in de commissie Samenleving.    

Afgedaan.    

TCS108 11-9-2019 Mevrouw Voorham stelt vragen over de Adviesraad Bloemendaal Samen. Hoe is de 
adviesraad ingericht? Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en zegt toe na te gaan of 
de ‘Uitvoeringsregeling Adviesraad Bloemendaal Samen’ al gepubliceerd en vindbaar is 
voor de commissie. 

Afgedaan.    

TCS109 11-9-2019 Mevrouw Voorham stelt een aanvullende vraag (m.b.t. sociale huurwoningen) of de 
wethouder in kaart kan brengen of dit voorval op zichzelf staat of vaker voorkomt. 
Mevrouw Faas stelt een aanvullende vraag wat er in de contracten staat met betrekking 
tot de toekomst.  
Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en zegt toe uit te zoeken of dit voorval op 
zichzelf staat en na te gaan wat er in de huidige contracten staat en hier in december op 
terug te komen. 

Aanhouden.  

TCS110 11-9-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe na te gaan of het aantal van 64.000 jaarlijkse 
bibliotheekbezoekers in Bloemendaal correct is. 

Afgedaan.    

TCS111 11-9-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe na te gaan waar de leerlingen van de 
muziekschool vandaan komen. 
Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat het college hier eind volgende week per 
brief op terug komt. Vooral de uitsplitsing per woonkern is van belang voegt de heer 

Aanhouden. 
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Bruggeman er aan toe. Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat niet 100% uit 
Bloemendaal komt. De toezegging blijft staan. 

TCS112 16-10-2019 Het bestemmingsplan Dennenheuvel is door de rechter afgewezen vanwege stikstof. Het 

college is zich aan het beraden wat er gaat gebeuren met Dennenheuvel. Voor het einde 

van het jaar zal er door het college duidelijkheid worden gegeven.                                                                            

 

TCS113 16-10-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn en de aanwezige vertegenwoordigers van Kenter 

reageren. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe een aantal vragen schriftelijk te 

zullen beantwoorden.                                                                             

 

TCS114 16-10-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe dat er vanuit STOPOZ medio december/ begin 

januari de meerjarenbegroting en stukken worden toegezonden om te worden 

geagendeerd in de daaropvolgende vergadercyclus. Dit zal ook aan de agendacommissie 

worden meegegeven. 

 

TCS115 16-10-2019 Mevrouw Faas verzoekt aan het college om met een voorstel te komen met mogelijke  

maatregelen ten aanzien van minderen op het gebied van Wmo. Wethouder De Roy  

van Zuidewijn heeft liever een motie vanuit de raad, maar geeft aan hier op  

terug te komen 

 

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 

 

TCS117 16-10-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe dat in de decembercyclus de Verordening WMO 

ter bespreking wordt aangeboden 

 

TCS118 16-10-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft op verzoek meer informatie over de voorliggende 

brief van Pre Wonen en de achtergrond. Het hangt samen met TCS 109 die smarter is 

geformuleerd bij de Lijst met toezeggingen. De huisadvocaat onderzoekt de kwestie 

juridisch hoe een aangenomen amendement zich verhoudt tot de contracten 

meegenomen bij de contracten. 

 

TCS119 16-10-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe dat in december de Verordening sociale  

woningbouw ter bespreking wordt aangeboden. 
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Commissie Bestuur en Middelen 

Nummer Nieuwe toezeggingen Status: Nieuw 

TCM189 

12-10-2019 

Burgemeester Roest zegt toe een schriftelijk uitleg te sturen aan de raad inzake de 

verkooptransactie van de gymzaal te Bennebroek. 

Staat open Beantwoord met 

Collegebrief 

2019007358 

Met de bijlage brief 

notaris september 2019 

Nummer Toezegging Status: Openstaand 

TCM 172 

29-11-2018 

Burgemeester Roest zal in samenwerking met wethouder de Roy Zuidewijn bezien 

of over het onderwerp Zorg en Veiligheid een informatie avond georganiseerd  

kan worden. Status: In de vergadering van 4 april is de beeldvormende avond omgezet naar een 

informatieavond 

Staat open 
 

Op 18 november staat 

de avond gepland 

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 

Staat open  

TCM185 Wethouder Heijink komt met een nota afvalinzameling waarin wordt opgenomen de 

toelichting over de besteding van € 1.000.000,00 

Staat open  

TCM187 

12-9-2019 

Burgemeester Roest zegt toe een korte samenvatting te maken van de 
veranderingen/hoogtepunten die in het nieuwe Veiligheidsbeleid zijn opgenomen. 
Deze samenvatting zal voor de Begrotingsraad aan de Raad toegestuurd worden. 
(fractie LB) 

Staat open Beantwoord met 

Collegebrief 2019007464 

TCM188 De burgemeester zegt toe de evaluatie vuurwerkmaatregelen voor de commissie van 
februari 2020 aan de raad toe te sturen 

Staat open februari 2020 
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Raad 

 
TR89 4-7-2019 Wethouder Wijkhuisen doet een mededeling over een uitspraak door de Raad 

van State met betrekking tot de aanpak van stikstof. ODIJ is in kaart aan het 
brengen hoe het beste gehandeld kan worden. Ook op hoger niveau is dit 
onderwerp geagendeerd. De wethouder houdt het in de gaten, zo gauw er 
nieuws te melden is, komt hij erop terug bij de raad. 

Afgedaan, wethouder 

heeft raad bij 

Mededelingen raad 26-9 

geïnformeerd. 

TR90 4-7-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn doet een mededeling over het sociaal domein. 
Er wordt een nieuwe overschrijding verwacht van ongeveer 600.000 euro. Het 
betreft het WMO-budget. Er wordt onderzocht waar de overschrijding vandaan 
komt. In de halfjaar rapportage van oktober komt de wethouder er op terug. 

Afgedaan met brief 

2019006464. 

TR91 4-7-2019 Wethouder Wijkhuisen geeft in reactie op de heer Burger aan dat op 10 juli de 
eerste vergadering van de stuurgroep Formule 1 plaatsvindt. De wethouder zal 
aan de raad melden welk nieuws te melden is. Op verzoek van de heer Harder 
zegt de wethouder toe om bij het verstrekken van de informatie ervoor te 
zorgen dat er ook informatie richting de bewoners komt. 

Afgedaan, wethouder 

heeft raad bij 

Mededelingen raad 26-9 

geïnformeerd. 

TR92 4-7-2019 Burgemeester Roest doet de toezegging dat mevrouw Roos een eigen usb-stick 
met de back-up van Hoffman Bedrijfsrecherche krijgt. Daarbij geeft de 
burgemeester aan dat het geen openbare stukken zijn. 

Afgedaan met brief 

2019005665. 

TR93 4-7-2019 Burgemeester Roest zegt toe dat mevrouw Roos op korte termijn kan 
beschikken over de collegebesluiten waaruit blijkt dat 93 stukken nu niet meer 
geheim zijn (109 minus 16). 

Afgedaan met brief 

2019006302 

TR94 4-7-2019 De heer Kruijswijk stelt een vraag namens de PvdA en GroenLinks over het 
onttrekken van sociale woningen uit de woningvoorraad. Wethouder De Roy van 
Zuidewijn zegt toe dat ze zal uit zal zoeken welke afspraken er zijn met de 
woningbouwvereniging en welke aanverwante regelgeving er is. 

Afgedaan, geagendeerd voor 

de commissie Samenleving 

op 16 oktober. 

TR95 4-7-2019 Wethouder Heijink licht toe dat de nieuwste overschrijding op het WMO-budget 
niet is meegenomen in de Zomernota. Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt op 
verzoek van de heer Bruggeman toe een brief te sturen over het tekort en dit al 
in de komende commissie Samenleving te zullen laten agenderen. 

Afgedaan met brief 

2019006464. 

TR96 26-9-2019 Wethouder Heijink zegt toe in overleg te gaan met de Welstandscommissie om 

te kijken of de publicatiedatum van vergaderingen naar voren gehaald kan 

worden.  

 

TR97 26-9-2019 Wethouder Heijink zegt toe om de spelregels van de Welstandscommissie op de 

gemeentelijke website te publiceren.                                           
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TR98 26-9-2019 Wethouder Heijink zegt toe om schriftelijk terug te komen op de vragen van 

mevrouw Roos met welke brief en wanneer de raad is geïnformeerd over het 

taxatierapport van het voormalige gemeentehuis. 

 

TR99 26-9-2019 Wethouder Heijink zegt toe om schriftelijk terug te komen op de vraag van 

mevrouw Roos of het wissen van een mailbox na vertrek strijdig is met de 

Archiefwet en waar dit in de wet is opgenomen.                               

Zie Collegebrief 2019007321. 

TR100 26-9-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat het conceptplan m.b.t. de Regionale 

Energiestrategie in de commissie Grondgebied wordt geagendeerd en 

besproken. 

 


