2019004115 Toezeggingen college van B&W in Commissies (juni) en Raad (4 juli 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
TCG 181

Datum
16-10-2018

TCG 185

18-09-2018

TCG 214

07-05-2019

TCG/215

18-06-2019

TCG/216

18-06-2019

TCG/217

18-06-2019

TCG/218

18-06-2019

TCG/219

18-06-2019

Toezegging
Wethouder Wijkhuisen zal op verzoek van de VVD nagaan wie de kopende partij
is bij Dennenheuvel.
Wethouder Wijkhuisen neemt contact op met de Provincie over
subsidiemogelijkheden voor de aanpassing van bushaltes.
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)
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)
Wethouder Heijink zegt toe nadere vragen van mevrouw Roos over de
vergunningverlening van het Zomerhuis Elswoutshoek telefonisch met haar te
overleggen
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.
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”.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe de exacte reden van de bomenkap langs de
Randweg na te gaan en de commissie hierover in te lichten.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Status
Aanhouden.
Het college zal bij de
begroting met een voorstel
komen.
Aanhouden

Nieuwe toezegging

Nieuwe toezegging

Nieuwe toezegging

Nieuwe toezegging

Nieuwe toezegging

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2019004805

Commissie Samenleving
Nummer Datum
Toezegging
TCS97
3-4-2019
In antwoord op een vraag van de heer Heukels vraagt wethouder De Roy van Zuidewijn
aan de onderzoekers om ook het intern beheersen van de kosten mee te nemen in het
onderzoek overschrijding Jeugdzorg als dat nog niet het geval is.
TCS99

3-4-2019

TCS100

3-4-2019

TCS102

8-5-2019

TCS103

19-6-2019

TCS104

19-6-2019

TCS105

19-6-2019

TCS106

19-6-2019

TCS107

19-6-2019

Op verzoek van de heer Bruggeman zegt wethouder De Roy van Zuidewijn toe om vier
keer per jaar een overzicht aan de raad te verstrekken met betrekking tot de stand van
uitgaven Jeugd en Wmo.
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.
Op verzoek van mevrouw Voorham zegt wethouder De Roy van Zuidewijn toe het meest
recente Tussenrapport Veilig Thuis toe te sturen. Hierin staat precies hoe het ervoor staat
met de bedrijfsvoering.
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.
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.
Mevrouw Van Vliet geeft bij de behandeling van het raadsvoorstel ´Maatschappelijk
verantwoord inkopen´ aan dat in de samenvatting van de bijgevoegde nota wordt
gesproken over beleid 2015-2018. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe na te gaan
waar dit over gaat en komt er op terug.
De heer Van de Kerke vraagt bij de behandeling van het raadsvoorstel ´Maatschappelijk
verantwoord inkopen´ welke aanbestedingsprojecten er spelen. Om welke projecten gaat
het in de periode 2020-2023? Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe dit uit te zoeken
en er schriftelijk op terug te komen.
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.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Status
Is afgedaan, er is een
bijeenkomst geweest
over de overschrijding
Jeugdzorg.
Is afgedaan met brief
2019003585 en bijlage
2019003586 LIS 4-7.
Komt begin september
richting de raad.
Toezegging blijft staan.
Is afgedaan: Rapport is
meegestuurd met
griffiebericht 24 mei.

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2019004805

Commissie Bestuur en Middelen
Nummer
Nieuwe toezeggingen

Status:

Nieuw

TCM186
20-6-2019

Agendapunt Jaarrekening: Fractie CDA stelt de vraag wat is de kern van de problematiek bij

Nieuwe
toezegging

Status: Staat open

Nummer

Toezegging

Status:

Openstaand

TCM151
13-9-2018

De heer Slewe zal de wethouder een voorbeeld van een persbericht sturen.
De wethouder zegt toe na ontvangst van het persbericht de aangelegenheid te
onderzoeken. (HVB)
Status: 28-2-2019 Collegebrief staat in de planning voor het griffie-bericht van 1
maart
4-4-2019. De wethouder verwijst naar een brief uit februari 2019. Referentienummer
volgt.
9-5-2019 Afgedaan met Collegebrief 2019004510

Kan bij het
vaststellen van
het verslag van
9 mei van de
lijst af)

Status:
Kan van de lijst af

TCM 162
29-10-2018

Wethouder Heijink zegt toe dat er met betrekking tot de afvalinzameling het college
nog een voorstel voor de raad zal maken over de besteding van de gereserveerde
€ 1.000.000.
Status: Zal opgenomen worden in het raadsvoorstel Afvalbeleid
Planning: afhandeling in april 2019

Status:
Kan van de lijst af, is
een nieuwe toezegging
geworden (TCM185)

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:
Kan van de lijst af.

het project Ensia in bijzonder het financiële aspect. Dhr. Kruijswijk(GrL) stelt de aanvullende
vraag; In hoeverre heeft dit effect gehad op de dienstverlening aan de burger ? Wethouder
Heijink zal hier schriftelijk op antwoorden

Status: In de vergadering van 4 april is de beeldvormende avond omgezet naar een
informatieavond

TCM 176
29-11-2018

Wethouder Heijink meldt dat de nota afvalinzameling gereed is. In januari of februari zal
hierover een beeldvormende avond worden georganiseerd.

Status:
Kan van de lijst af

Status: Op 25 april is een beeldvormende avond geweest Afvalbeleid.
Wanneer deze avond voldoende is geweest kan deze toezeggingen in juni eraf

TCM183

Alle fracties. Wethouder Heijink zegt toe de raad een memo te sturen over de interne
Werkwijze bij het opleggen van vertrouwelijkheid op stukken en de criteria waaraan
Getoetst wordt voordat vertrouwelijkheid wordt opgelegd.

Status:
Kan van de lijst af

Status: 21-02-2019 Afgedaan met Collegebrief C9 2019003141. Kan bij het vaststellen van het
verslag van 6 mei van de lijst af)

TCM184

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

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Status: Staat open

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2019004805

te sturen van de kosten en afspraken van deze Bibob samenwerking met gem Velsen
TCM185

Wethouder Heijink komt met een nota afvalinzameling waarin wordt opgenomen de
toelichting over de besteding van € 1.000.000,00

Status: Staat open

Raad
TR79

13-12-2018

De fractie van HvB vraagt inzage in het dossier Park Brederode. Wethouder
Heijink zegt toe zelf de informatie te verzamelen. Hij zegt toe hier z.s.m. bij de
heer Slewe op terug te komen.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Brief C48 (2019004043)
gaat in op de toezegging.
De agendacommissie
heeft besproken de brief
in de eerste commissie na
het reces te agenderen. Is
hiermee afgedaan.

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2019004805

