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Toezeggingen College in Commissies en Raad (2 juli 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 Datum Toezegging Status 

TCG 181 16-10-2018 Wethouder Wijkhuisen zal op verzoek van de VVD nagaan wie de kopende partij 
is bij Dennenheuvel.  

Afvoeren: VVD heeft 
aangegeven dat deze van de 

lijst af mag.  
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) 

Evaluatie Verzonden met 

griffiebericht van 15 mei 
2020 

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. 

Aanhouden.  

TCG 237 26-11-2019 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de ontwikkelingen rondom de Duinpolderweg in 
de gaten te houden. 

Aanhouden.  

TCG 249 14-01-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om de ontbrekende brief van GGZ met 
betrekking tot erfafscheidingen behorende bij brief 2019008184 aan de 
commissie te zenden 

Afvoeren: Zat bij 
raadsstukken december, is 
2x verstuurd aan griffie en 

betreffende raadslid, 
daarmee afgedaan.  

TCG 255 25-02-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe de vragen van mevrouw Roos m.b.t. het 
fietspad Park Brederode schriftelijk te beantwoorden 

Afvoeren: Zie brief 2020000847, 
afgedaan.  

TCG 256 25-02-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe een geanonimiseerde versie van de principe-
uitspraak en bijbehorende stukken m.b.t. een aanvraag omgevingsvergunning 
voor een hotel in Bloemendaal aan Zee te delen met de raad. 

Afvoeren: Zie brief 2020000862, 
afgedaan.  

TCG 257 25-02-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe schriftelijk terug te komen op de vragen van 
Hart van Bloemendaal over iepen in Bloemendaal. 

Afvoeren: Op 6-3 per mail 
beantwoord, afgedaan 

TCG 258 25-02-2020 Wethouder Wijkhuisen zegt toe het bezwaar van de stichting Behoud Erfgoed 
Zuid-Kennemerland m.b.t. Park Vogelenzang te delen met de raad.   

Afvoeren: Zie brief 2020000986, 

afgedaan. 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Beantwoording-TCG-255-iinzake-fietspad-Park-Brederode-2020000847.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Beantwoording-TR-113-en-TCG-256-inzake-Hotel-Bloemendaal-aan-Zee-2020000862.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C12-Beantwoording-TCG-258-inzake-beroep-park-Vogelenzang-2020000986.pdf
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TCG 259 12-5-2020 Wethouder Wijkhuizen zegt op een vraag van lid Faber toe om te overleggen of 
het groenbeleidsplan naar voren kan gehaald worden en eventueel geïntegreerd 
met Biodiversiteitsplan. 

Openstaand 

 
 
 
 
 
 

Commissie Samenleving 

Nummer Datum Toezegging Status 

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.  

Afvoeren (afgedaan 

met brief: 
2020000380) 

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 
 op 12-6-2020 afgedaan met brief 2020002238 (C14), meegestuurd met het griffiebericht  

Aanhouden 

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. 

Afvoeren (afgedaan 
met regionale 

bijeenkomst 19/3) 

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. 

Aanhouden 

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. 

Afvoeren (afgedaan 
met brief: 
2020000367) 

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? 

Afvoeren (afgedaan 
met brief: 

2020000367) 
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. 

Afvoeren (afgedaan 

met mail op 17/1 aan 
mevrouw Voorham) 

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) 

Afvoeren (afgedaan 
met brieven: 
2020000021 en 
2020000363. 

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) 

Afvoeren (afgedaan 
met brieven: 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Aanbiedingsbrief-begroting-2020-en-meerjarenbegroting-STOPOZ-2020000380.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Beantwoording-TCS-116-inzake-ontwikkellocaties-sociale-woningbouw-2020002238.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Aanbiedingsbrief-plan-van-aanpak-spoedhuisvesting-statushouders-2020000021.pdf


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

2020000363, 
2020000365) 

TCS138 5-3-2020 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om schriftelijk terug te komen op de vragen over 
de lijst woningzoekenden en uit te zoeken hoeveel mensen feitelijk op die lijst staan. 
(voortgang spoedhuisvesting statushouders) 

Aanhouden 

TCS139 5-3-2020 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om zo spoedig mogelijk schriftelijk terug te komen 
op de openstaande vragen. (voortgang spoedhuisvesting statushouders) 

Aanhouden 

TCS140 5-3-2020 Mevrouw van Vliet vraagt wanneer er een evaluatie en jaarplan van de intergemeentelijk 

afdeling sociale zaken komt. Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en geeft aan te kijken 
of het in het Jaarverslag Sociaal Domein opgenomen kan worden. 
 Afgedaan op 12-06-2020 met brieven 2020002204 (C13) en 2020000639 (C13a) 

Aanhouden 

TCS141 19-05-2020 Overzicht waarin duidelijkheid wordt gegeven hoe e.e.a. is verlopen rond WR1 / 
statushouders (wat, wanneer), waarin ook wordt meegenomen: het (late) informeren van de 
Raad (verzoek VVD), en gesprekken met Wibaut en verloop participatietraject (verzoek Hart 
voor Bloemendaal) 

 

TCS142 19-05-2020 Schriftelijke onderbouwing van het bedrag van 550.000 voor de projectontwikkelaar, en 

schriftelijke toelichting op de middelen die al besteed zijn, die de 20.000 overschrijden 
(verzoek VVD). 

 

    
Commissie Bestuur en Middelen 

Nummer Nieuwe toezeggingen Status: Nieuw 

TCM191 Verkoop grond onder en naast Willinklaan 8 te Bennebroek 

(CDA) Wethouder Heijink zegt toe  aan de Raad het NEN 2580 Meetrapport en de 

complete kadastrale kaart toe te zenden. 

Is afgehandeld Beantwoord met 

Collegebrief 

2020001937 

TCM192 Verkoop grond onder en naast Willinklaan 8 te Bennebroek 

(HART) Wethouder Heijink zegt toe de correspondentie uit 2016, ten tijde van het 

faillissement en de garantiestelling door de gemeente tussen de toenmalige 

wethouder van de Gemeente Bennebroek met de Rabobank, curator en Hoge Duin 

Beheer B.V aan de Raad toe te zenden 

Is afgehandeld Beantwoord met 

Collegebrief 

2020001913 

TCM193 Nieuwbouw Brandweerkazerne 

Wethouder Heijink zegt toe (allen) de Raad schriftelijk te informeren  over 
budgetoverschrijding van de bouw brandweerkazerne en de kosten van huisvesting 

gemeentewerf Bennebroek. 
 

Staat open  

TCM194 Nieuwbouw Brandweerkazerne 

Burgemeester Roest zegt toe de Raad schriftelijk te antwoorden hoe bedrag gesteld in 
de begroting zich verhoudt met de kaders die meegegeven zijn door de Raad. 

Staat open  

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13-Beantwoording-TCS-140-inzake-jaarplanning-IASZ-2020002204.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C13a-IASZ-jaarplan2020-2020000639.pdf
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TCN195 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 
Wethouder Heijink zegt toe schriftelijk een bevestiging te geven op de vraag of het 
budget dat in het raadsvoorstel genoemd wordt voor scholing per raadslid/duo-

commissielid aangepast kan worden.. 

Is afgehandeld Beantwoord met 

Collegebrief 

(corsanummer volgt 

zsm) 

    

Nummer Toezegging Status: Openstaand 

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  

 

Raad 

 

 

TR100 26-9-2019/ 
16-4-2020 

Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat het conceptplan m.b.t. de Regionale 
Energiestrategie vertraging kent, in september komt het voor te liggen voor een 
zienswijze. 

Aangehouden 

TR110 12-12-2019 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om met meerdere financiële 
scenario’s te komen t.a.v. de spoedhuisvesting statushouders. De wethouder 

komt hier schriftelijk op terug. 

Aangehouden. 

TR111 30-01-2019 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.                                                                  

Aangehouden. 

TR114 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.    

Toelichting wethouder 
Heijink in raad 16-04, 
tevens met brief C11 op 
de Lijst met Ingekomen 

Stukken afgedaan 
TR117 16-4-2020 Zoals afgesproken in het presidium komt de burgemeester terug op het 

beëindigen van het Integis onderzoek. De burgemeester geeft aan dat er een 
raadsvoorstel in de maak is zodat de raad hier in de raadsvergadering van mei 
of in de raadsvergadering van juli een besluit over kan nemen.                         

Staat geagendeerd voor 

het Presidium, kan van 
deze lijst afgevoerd 
worden. 

TR118 16-4-2020 De burgemeester komt terug op de vraag of hij een preadvies heeft ten aanzien 
van de vraag om een raadsenquête te hebben over de gymzaal. De 
burgemeester zegt toe dit te maken en op korte termijn aan de raad te doen 
toekomen. 

Met brief C1 op de Lijst 
Ingekomen Stukken 
afgedaan 


