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Toezeggingen College in Commissies en Raad (28 Januari 2021) 

 

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 

TCG217 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. 
 8-9-2020: dit ligt even stil, maar wordt weer opgestart als het zo ver is. 

Aanhouden 

TCG262 16-06-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe een overzicht te maken van locaties met een 
maatschappelijke bestemming, waar mogelijk ruimtelijke ontwikkelingen te voorzien zijn, 
waar wellicht nog wél reparatie op toegepast kan worden, waar dat bij de Boekenroodeweg 
niet meer mogelijk is (GrL).  
 20-10-2020: de toezeggingen uit de vergadering van 16-6-2020 waren niet opgenomen in 
de vorige versie van de toezeggingenlijst, nu alsnog toegevoegd. 
 20-10-2020: er zijn veel verschillende bestemmingsplannen, dit per perceel moeten 
bekijken is zeer tijdsintensief. Wethouder Wijkhuisen doet een alternatief voorstel om aan de 
toezeggingen TCG 262/263 tegemoet te komen, zie nieuwe toezegging TCG283. 

AFVOEREN 

18-12-2020: 
beantwoord met 
2020004019 (C1) met 
LINK naar digitale kaart. 

TCG263 16-06-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt ihkv bespreking Boekenroodeweg toe te kijken naar de 
mogelijkheden om de bestemming ‘maatschappelijk’ in te perken of aan te scherpen, kijkt 
hierbij ook naar de juridische mogelijkheden / jurisprudentie (VVD).  
 20-10-2020: de toezeggingen uit de vergadering van 16-6-2020 waren niet opgenomen in 
de vorige versie van de toezeggingenlijst, nu alsnog toegevoegd. 
 20-10-2020: er zijn veel verschillende bestemmingsplannen, dit per perceel moeten 
bekijken is zeer tijdsintensief. Wethouder Wijkhuisen doet een alternatief voorstel om aan de 
toezeggingen TCG 262/263 tegemoet te komen, zie nieuwe toezegging TCG283. 

AFVOEREN 

18-12-2020: 
beantwoord met 
2020004019 (C1) met 
LINK naar digitale kaart. 

TCG269 01-09-2020 Wethouder Wijkhuisen doet de toezegging om ihkv Vitaal Vogelenzang op korte termijn te 
komen met een notitie over de mogelijkheid om te komen tot een doelgroepenverordening 
met een percentage sociale koop, wat je zou kunnen vastleggen in het bestemmingsplan 
(meerdere fracties), mét de geschatte effecten hiervan voor de grondexploitatie (HvB). 

Aanhouden 

TCG274 08-09-2020 Wat onder jongduin/oudduin begrepen wordt in het raadsvoorstel RES: wethouder 
Wijkhuisen moet er naar kijken hoe dit geformuleerd staat, en zegt toe hierop terug te 
komen. (LB) 
 08-12-2020: dhr vd Bunt (LB) komt er schriftelijk op terug of dit punt afgevoerd kan 
worden, of niet 

AFVOEREN 

12-01-2020 in overleg 
met dhr vd Bunt (LB): 
dit punt kan van de 
agenda afgevoerd 
worden (achterhaald). 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/263-Percelen-met-maatschappelijke-bestemming-2020004019.pdf
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=9b65b3c9d07e4d86831b13029d0b55ed&extent=4.6106,52.3992,4.6276,52.4051
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/263-Percelen-met-maatschappelijke-bestemming-2020004019.pdf
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=9b65b3c9d07e4d86831b13029d0b55ed&extent=4.6106,52.3992,4.6276,52.4051
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TCG283 20-10-2020 Ten aanzien van de toezeggingen TCG 262/263 over de maatschappelijke bestemming 
(overzicht locaties waar ontwikkelingen plaats vinden / mogelijkheden tot inperking van het 
gebruik van deze bestemming) zegt wethouder Wijkhuisen te komen met een ‘memo’, 
waarmee hij een alternatief voorstel zal doen om tegemoet te komen aan de genoemde 
toezeggingen, namelijk door te komen tot een paraplu-bestemmingsplan, waarmee extra 
regels worden toegevoegd zodat situaties als de Boekenroodeweg niet meer voorkomen. 
 08-12-2020: memo komt er op korte termijn aan 
  

AFVOEREN 

18-12-2020: 
beantwoord met 
2020004019 (C1) met 
LINK naar digitale kaart. 

TCG284 01-12-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt m.b.t. het raadsvoorstel financiële middelen t.b.v. huisvesting 
statushouders toe de onderliggende stukken bij alsnog toe te sturen: prognose van de 
plankosten, budgetraming saneringskosten, overzicht projectkosten - ter onderbouwing voor 
het totale bedrag van € 650.000. De stukken zullen aanstaande vrijdag meegestuurd worden 
met het griffiebericht (HvB, LB). 

AFVOEREN 

04-12-2020 beantwoord 
met 2020004605 (C17) 

TCG285 01-12-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt m.b.t. WR1 toe het akkoord van GGD (inclusief Brandweer, VRK 
– is één akkoord) en ODIJ toe te sturen (verschillende fracties). 
 

AFVOEREN 

04-12-2020 beantwoord 
met 2020004490 (C12) 
met bijlage 2020004491 
(C12a), en 2020004597 
(C15) met bijlagen 
2020004595 (C15a), 
2020004593 (C12b), 
2020004594 (C12c) 
2020004596 (C12d). 

TCG286 01-12-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt m.b.t. WR1 toe een overzicht toe te sturen van punten die uit de 
inspraak naar voren zijn gekomen, met daar tegenover een reactie van het college (CDA). 

AFVOEREN 

11-12-2020 beantwoord 
met 2020004722 (C23) 
met bijlagen 
2020004716, 
2020004721, 
2020004720, 
2020004717 (na inlog). 

TCG287 08-12-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt m.b.t. Beheerplan Bruggen toe de verhouding tussen de 
verantwoordelijkheid van HHR Rijnland en van de gemeente toe te lichten en dit toe te 
sturen met het griffiebericht van aanstaande vrijdag (CDA). 

AFVOEREN 

11-12-2020 beantwoord 
met bijlage 1 bij 
griffiebericht 

TCG288 08-12-2020 Wethouder Wijkhuisen zal kenbaar maken aan de provincie Noord-Holland, dat de 
Bloemendaalse gemeenteraad met urgentie verzoekt om herstel van de groene golf op de 
Westelijke Randweg (HvB). 

Aanhouden 

TCG289 12-01-2021 N.a.v. de inspraakreactie doet wethouder Wijkhuisen aan dhr Koster (PvdA) de toezegging, 
om schriftelijk terug te komen op de drie punten die t.a.v. bestemmingsplan Dennenheuvel 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/263-Percelen-met-maatschappelijke-bestemming-2020004019.pdf
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=9b65b3c9d07e4d86831b13029d0b55ed&extent=4.6106,52.3992,4.6276,52.4051
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C17-Nadere-financiele-gegevens-Blekersveld-2020004605.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Aanbiedingsbrief-veiligheidsnotitie-westelijke-randweg-1-2020004490.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12a-Veiligheidsnotitie-westelijke-randweg1-2020004491.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Westelijke-Randweg-I-veiligheidsnotitie-2020004597.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15a-Bijlage-1-bevestiging-Liander-2020004595.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12b-Bevestiging-Brandweer-Kennemerland-2020004593.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12c-Bijlage-3-bevestiging-GGD-2020004594.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12d-Bijlage-4-bevestiging-OD-IJmond-2020004596.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C23-Beantwoording-technische-vragen-Westelijke-randweg-1-2020004722.pdf
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onder de aandacht zijn gebracht (bij het inspreken zelf én via een e-mail die meegestuurd is 
met het extra griffiebericht van dinsdag 12 januari 2021). 
 25-1-2021 beantwoord met collegebrief 2021000268 (C15) 

TCG290 12-01-2021 Wethouder Wijkhuisen pakt t.a.v. de Omgevingswet de suggestie van mw Kuijs (D66) op, 
om de commissie digitaal te informeren via een GoTo Meeting met PowerPoint presentatie 
met ingesproken tekst, die op ieder gewenst moment door elk van de commissieleden te 
bekijken is (zoals bij de bespreking van het participatieplan in de commissie B&M) - om 
technische informatie te delen en de raad te ondersteunen, zonder de leden al te veel te 
belasten. 

 

 
 

Commissie Samenleving 

Nummer Datum Toezegging Status 

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) 
 

TCS 
109 

11-09-
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. 
 

Zie brief 
2019007898 
die op 27-11 
aan de raad 
is gestuurd. 
Is hiermee 
afgedaan. 

 

Aanhouden 

TCS164 02-12-2020 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe de nog openstaande vragen m.b.t. verordening 
kinderopvang SMI schriftelijk te beantwoorden, waaronder o.a. van LB de vragen binnen 
welke termijn er een uitspraak komt van het CJG, en hoe in het verleden de voor SMI 
geoormerkte middelen aangewend zijn, en van de PvdA wat er voor kinderen ouder dan 12 
jaar gebeurt voor wie deze regeling niet geldt. 

AFVOEREN 

10-12-2020 
beantwoord met 
collegebrief 
2020004676 (C18) 

TCS165 02-12-2020 Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe een getalsmatige onderbouwing te geven van het 
huisvesten van statushouders in 2020, met een overzicht van het aantal statushouders dat 
een woning is toegewezen, wie nog op de wachtlijst staat en dat een beeld geeft van 
mogelijke verdringing. (CDA) 

AFVOEREN 

11-12-2020 
beantwoord met 
collegebrief 
2020004668 (C20) 

 13-01-2021 [nieuwe toezeggingen volgen nog]  

 
 
Commissie Bestuur en Middelen 

Nummer Nieuwe toezeggingen datum Status: Toelichting 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Beantwoording-TCG289-inzake-Dennenheuvel-2021000268.pdf
file:///H:/Downloads/C33%20Beantwoording%20TCS%20109%20inzake%20ontrekken%20van%20woningen%20aan%20sociale%20voorraad%202019007898.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Beantwoording-vragen-kinderopvang-op-sociaal-medische-indicatie-2020004676.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C20-Mutaties-corporatiewoningen-en-gehuisveste-statushouders-2020004668.pdf


TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen  TCS Toezeggingen Commissie Samenleving TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied 
TR Toezeggingen Raad                 2020002130 

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  

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  

TCM202 Belastingverordeningen 2021 en wijziging verordening precariobelasting 2020 
GroenLinks  
Wethouder Heijink zegt toe de vergroening op te nemen in het tarieferingsstelsel. 

december 2020 open  

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). 
2. Tevens zal een antwoord gegeven worden op de vraag of de of dit zich beperkt 
tot 2020 of ook effect heeft voor 2021. 

december 2020 open  

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  
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Nummer Openstaande Toezegging  Status Toelichting 

TCM198 BABS 
HART, Burgemeester Roest zegt toe de vraag schriftelijk te beantwoorden inzake 
Een inwoner van Hillegom die BABS is maar ondanks meerdere  
verzoeken aan de gemeente toch niet mocht optreden bij het huwelijk van een 
bevriend stel in Bloemendaal. En dan is de vraag waarom mag  
mevrouw Broekers-Knol wel en waarom mag de inwoner uit Hillegom niet? 

september 2020 afgedaan met 
Collegebrief 
202003275 

 

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  

 

 

Raad 

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. 
 17-09-2020 deels afgedaan met vaststellen raadsvoorstel Caprera 
 12-11-2020 nog aangehouden voor het deel van de vragen over Bijduinhof 

Aanhouden 
(voor deel Bijduinhof) 

TR123 17-09-2020 Het college zegt toe de vraag van de heer Doorn (VDB) over Kweekduin voor het 
vragenhalfuur, schriftelijk te zullen beantwoorden. 
 12-11-2020 wethouder Wijkhuisen meldt dat beantwoording onderweg is en de 
initiatiefnemer nu aan de slag gaat. 

AFVOEREN 

Afgedaan 08-01-2021 
bij brief 2021000120, 
in de raad 17-12-2020 
gaf dhr Doorn aan dat 
beantwoording niet 
meer nodig was. 

TR124 17-09-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe, dat de inhoud van motie 8 van GroenLinks over het landje 
van Van Riessen / Bispinckpark ter harte is genomen, en dat de raad op niet al te lange 
termijn een voorstel hierover tegemoet kan zien. 
 12-11-2020 wethouder Wijkhuisen meldt dat er per 1/12 een projecthouder is die hieraan 
gaat werken. 

AFVOEREN 

01-12-2020 is een 
projectleider gestart, 
in de raad 17-12-2020 
gaf dhr Kruijswijk aan 
dat hiermee aan de 
toezegging voldaan is. 

TR125 05-11-2020 Wethouder Wijkhuisen kan op dit moment geen antwoord geven op de vraag naar de kosten 
van (het onderzoek naar) voorgestelde verbeteringen bij de Korte Kleverlaan (motie 7), dat 
wordt bij het aannemen van de motie onderzocht, daarna zal hij hierop terugkomen. (HvB) 

Aanhouden 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Beantwoording-TCR-123-inzake-Kweekduin-2021000120.pdf
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 17-12-2020 wethouder Wijkhuisen meldt dat dit nu in uitvoering is, in de komende 
maanden komt hij hierop terug. 

TR126 05-11-2020 Wethouder de Roy van Zuidewijn meldt dat zij schriftelijk terugkomt op de vraag naar de 
kosten van de ontwikkelingen rond het Blekersveld, ook wat daar nu al aan uitgegeven is, zij 
komt met een voorstel in de raad met een opbouw en nadere duiding van deze kosten. (ZB) 

AFVOEREN 

Afgedaan 26-11-2020 
met raadsvoorstel 
Blekersveld, 
meegestuurd met 
extra griffiebericht 

TR127 17-12-2020 De burgemeester zegt toe om de inwoners die nu geabonneerd zijn op de e-mailservice op de 

hoogte te brengen, te informeren over de alternatieven, en inwoners die dit lastig vinden 

ondersteuning te bieden bij het aanmelden op overheid.nl. 

 


