Toezeggingen College in Commissies en Raad (12 maart 2020)
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/215

18-06-2019

TCG/217

18-06-2019

TCG/221

10-09-2019

TCG/223

10-09-2019

TCG 237

26-11-2019

TCG 241

26-11-2019

TCG 242

26-11-2019

Toezegging
Wethouder Wijkhuisen zal op verzoek van de VVD nagaan wie de kopende partij
is bij Dennenheuvel.
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 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.
De heer Koster stelt een vraag over de verkeersonveilige situatie bij de Wietze
Noormanlaan. Wethouder Wijkhuisen zegt toe hier op terug te komen bij de
raad.
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.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe de ontwikkelingen rondom de Duinpolderweg in
de gaten te houden.
Wethouder Heijink zegt toe om contact op te nemen met beide exploitanten van
het Speelbos of de private overeenkomst opgezegd kan worden als beiden er
geen gebruik van maken.

Status
Aanhouden.
Aanhouden.

Aanhouden.

Afgedaan.

Afgedaan.

Aanhouden.
Afgedaan.
Beantwoording is afgedaan
en opgenomen als C7 op de
lijst ingekomen stukken.
(2020000279)

Wethouder Heijink zegt toe om na te kijken wat de zendmast bij de Tetterodehal
oplevert en de raad hierover te informeren.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Afgedaan.

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2020000678

Beantwoording is afgedaan
en opgenomen als C7 op de
lijst ingekomen stukken.
(2020000279)

TCG 243

26-11-2019

Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de kwaliteit van het bijbehorende
parkeerterrein te controleren.

TCG 244

26-11-2019

Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de sociale veiligheid in de omgeving van de
Tetterodehal na te gaan.

TCG 245

26-11-2019

Wethouder Heijink zegt toe in overleg te gaan met de exploitanten van de
‘Ballenvangers’ of het uiterlijk vertoon anders kan.

TCG 248

26-11-2019

TCG 249

14-01-2020

TCG 250

14-01-2020

TCG 251

14-01-2020

TCG 252

14-01-2020

TCG 253

14-01-2020

TCG 254

14-01-2020

TCG 255

25-02-2020

Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de beslismomenten van de raad voor de
Omgevingsvisie uit te zoeken en de raad hierover te informeren.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de ontbrekende brief van GGZ met
betrekking tot erfafscheidingen behorende bij brief 2019008184 aan de
commissie te zenden
Wethouder Wijkhuisen zegt toe het mogelijk te maken dat raadsleden voor de
volgende commissievergadering de gespreksverslagen tussen de gemeente
Bloemendaal, Zandvoort en buurtgemeenten vertrouwelijk kunnen inzien op het
gemeentehuis.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe de koopovereenkomst uit 2008 m.b.t. de
Oosteinderpolder ter inzage te leggen of op te sturen naar de raad.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe na te gaan waarom er geen herplanting
plaatsvindt voor de 15 essen die worden gekapt op de Burgemeester Peereboom
Vollerlaan en daarop terug te komen bij de raad.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe na te gaan waarom er op de agenda voor 2020
niks staat over biodiversiteit en groenbeheer.
Burgemeester Roest zegt toe om de tot dusverre gemaakte kosten voor het
proces rondom de Zuid-Kennemer agenda uit te zoeken, wat de bijdrage van de
provincie is geweest en de raad hierover te informeren.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe de vragen van mevrouw Roos m.b.t. het
fietspad Park Brederode schriftelijk te beantwoorden

Afgedaan.
Beantwoording is afgedaan
en opgenomen als C7 op de
lijst ingekomen stukken.
(2020000279)

Afgedaan.
Beantwoording is afgedaan
en opgenomen als C7 op de
lijst ingekomen stukken.
(2020000279)

Afgedaan.
Beantwoording is afgedaan
en opgenomen als C7 op de
lijst ingekomen stukken.
(2020000279)

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Afgedaan.
Aanhouden.

Afgedaan.

Afgedaan.
Afgedaan.

Afgedaan.
Afgedaan.

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2020000678

TCG 256

25-02-2020

TCG 257

25-02-2020

TCG 258

25-02-2020

Wethouder Wijkhuisen zegt toe een geanonimiseerde versie van de principeuitspraak en bijbehorende stukken m.b.t. een aanvraag omgevingsvergunning
voor een hotel in Bloemendaal aan Zee te delen met de raad.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe schriftelijk terug te komen op de vragen van
Hart van Bloemendaal over iepen in Bloemendaal.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe het bezwaar van de stichting Behoud Erfgoed
Zuid-Kennemerland m.b.t. Park Vogelenzang te delen met de raad.

Commissie Samenleving
Nummer Datum
Toezegging
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.
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
TCS122
27-11-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op verzoek van de heer Bruggeman toe om
ongeveer een maand voor politieke behandeling de raad te betrekken bij ´participatie´
dat voor maart 2020 op de BTA staat. Het zou kunnen in een technische sessie
voorafgaand aan een commissievergadering.
TCS132
15-1-2020
De heer Harder stelt een vraag over de overschrijding van 200.000 euro ten aanzien van
Kenter. Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat de overschrijding waarschijnlijk
lager is. Eind januari komt de wethouder er schriftelijk op terug.
TCS133
15-1-2020
Er is in Bloemendaal relatief weinig sprake van een starterslening. De afgelopen twee
jaar gaat het om twee gevallen. Hoeveel het daarvoor waren, gaat de wethouder na.
Wethouder De Roy van Zuidewijn komt hier schriftelijk op terug.
TCS134
15-1-2020
Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt na een vraag van de heer Heukels toe dat zij
uitzoekt hoe het zit met de negatieve rente. Maakt de gemeente winst als de gemeente
geld leent bij de Bank Nederlandse Gemeenten?
TCS135
15-1-2020
Mevrouw Voorham vraagt hoe de Praktijk Ondersteuner Huisartsen Jeugd precies is
georganiseerd. Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe hier schriftelijk op terug te
zullen komen.
TCS136
15-1-2020
Op verzoek van de heer Harder zegt wethouder De Roy van Zuidewijn toe een tijdlijn te
zullen toesturen wanneer de gemeente wat gaat doen (voortgang spoedhuisvesting
statushouders)
TCS137
15-1-2020
Op verzoek van de heer Van de Bunt zegt wethouder de Roy van Zuidewijn toe het
verslag van het gesprek met de provincie van 6 december toe te sturen zo gauw dit
definitief is. (voortgang spoedhuisvesting statushouders)
TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Status
Zie 2020000380. Is
hiermee afgedaan.

Aangehouden.

Op 19-3 is een regionale
bijeenkomst. Is hiermee
afgedaan.
Aangehouden.

Zie 2020000367. Is
hiermee afgedaan.
Zie 2020000367. Is
hiermee afgedaan.
Op 17-1 gemaild aan
mevr. Voorham. Is
hiermee afgedaan.
Zie 2020000021 en
2020000363. Is hiermee
afgedaan.
Zie 2020000363 en
2020000365. Is hiermee
afgedaan.

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2020000678

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2020000678

Commissie Bestuur en Middelen
Nummer
Nieuwe toezeggingen

Status:

Nieuw

Status:

Openstaand

TCM190

(D66) De VNG heeft besloten om niet-gemeenten (gemeenschappelijke
regelingen/omgevingsdienst) niet meer bij de VNG aan te laten sluiten. Is de
gemeente Bloemendaal aangesloten bij een Gemeenschappelijke Regeling en die met
deze wijziging te maken heeft. Zo ja, worden deze wijzigingen aan de raad
voorgelegd?
Wethouder Heijink zegt toe hier schriftelijk een antwoord op te geven.

Nummer

Toezegging

TCM 172
29-11-2018

Burgemeester Roest zal in samenwerking met wethouder de Roy Zuidewijn bezien
Afgedaan
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

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

Afgedaan

Beantwoord met
Collegebrief
(2019006348) met de
nota afvalinzameling
(2018013121)

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)
(Alle fracties) Burgemeester Roest zegt toe de evaluatie vuurwerkmaatregelen voor
de commissie van februari 2020 aan de raad toe te sturen
Burgemeester Roest zegt toe een schriftelijk uitleg te sturen aan de raad inzake de
verkooptransactie van de gymzaal te Bennebroek.

Afgedaan

Beantwoord met
Collegebrief 2019007464

Staat open

februari 2020

Afgedaan

Beantwoord met
Collegebrief
2019007358
Met de bijlage brief
notaris september 2019

Op 18 november staat
de avond gepland

informatieavond

TCM188
TCM189
12-10-2019

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2020000678

Raad
TR100

26-9-2019

TR101

31-10-2019

TR104

07-11-2019

TR105

07-11-2019

TR106

12-12-2019

TR107

12-12-2019

TR108

12-12-2019

TR109

12-12-2019

TR110

12-12-2019

TR111

30-01-2019

TR112

30-01-2019

TR113

30-01-2019

Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat het conceptplan m.b.t. de Regionale
Energiestrategie medio april 2020 in de commissie Grondgebied wordt
geagendeerd en besproken.
Wethouder Heijink zegt toe te onderzoeken of er een back-up van de gewiste
mailbox van de heer Nederveen te vinden is.
Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe dat de evaluatie van de Cultuurnota
prioriteit krijgt en dit op de bestuurlijke termijnagenda van de commissie
Samenleving te plaatsen.
Wethouder Heijink zegt toe in gesprek te gaan met de gemeenten Zandvoort en
Heemstede over het verhogen van aantal betaaltermijnen voor gemeentelijke
belastingen naar 9 per jaar en de raad hier op korte termijn over in te lichten.
Burgemeester Roest zegt toe schriftelijk terug te komen op de ingewikkeldheid
omtrent de gemeenschappelijke regeling en de invulling van artikel 170d van de
Gemeentewet.
Burgemeester Roest zegt toe om de raad nader te rapporteren over het rapport
van de privacyfunctionaris van de gemeente Bloemendaal m.b.t. de
aanwezigheid van persoonsgegevens in een brief.
Burgemeester Roest zegt toe om na te gaan of het vertrouwelijke verslag via de
communicatieafdeling is verspreid.
Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om voor 1 februari 2020 het plan van
aanpak m.b.t. de spoedhuisvesting statushouders met de raad te delen.
Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om met meerdere financiële
scenario’s te komen t.a.v. de spoedhuisvesting statushouders.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe om schriftelijk terug te komen op de vragen van
Hart voor Bloemendaal over de akte van dwaling en overdracht van de grond
Villa Meerzicht.
Burgemeester Roest zegt toe een map samen te stellen met een overzicht van
bejegeningen van Hart voor Bloemendaal jegens ambtenaren en deze ter inzage
te laten leggen.
Wethouder Wijkhuisen zegt toe binnen een week commentaar van de gemeente
m.b.t. een verzoek voor het bouwen van een hotel in Bloemendaal aan Zee uit
2013 te delen met de raad inclusief een annotatie van de wethouder.

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

Aanhouden.

Aanhouden. Brieven
2019008103, 2019008224,
2019007317, 2019006456,
2019007321
Aanhouden.
Zie 2020000481.
Beantwoord in raad 30
januari 2020. Is hiermee
afgedaan.
Brief 2020000375 aan dhr
Heukels. Is hiermee
afgedaan.

Zie 2019008447 en
2020000763.
Zie 2020000190.

Zie 2020000562 en
mailbericht 20-2.

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2020000678

TR114

30-01-2019

TR115

30-01-2019

Wethouder Heijink zegt toe terug te komen op de vraag waarom de agenda van
de Welstandscommissie niet op overheid.nl wordt gepubliceerd en de agenda
van de Beroep- en bezwaarschriftencommissie wel.
Burgemeester Roest zegt toe om namens de gemeente Bloemendaal het proces
rondom de Zuid-Kennemer Agenda te bewaken

TCM Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen
TR Toezeggingen Raad

TCS Toezeggingen Commissie Samenleving

TCG Toezeggingen Commissie Grondgebied
2020000678

