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Overzicht openstaande toezeggingen 
 

Commissie 
BM  
 
  

toezegging: 
  

door: stand van zaken: Deadline 

 

23 april 2012 

 

 

Nota Mantelzorg en 
Vrijwilligersnota 

 College zegt een 
onderbouwing van de 
budgetten toe. 

 

Wassenaar 120618: onderbouwing budgetten 

wordt meegenomen bij de 

voorbereidingen op de herziene 

nota’s  (wie, wat, waarom, budget) 

conform afspraken in csie BM 

120423. Nota’s voor vaststelling 

naar de raad na de zomer (voor 

de begrotingsbehandeling). 

 

24 sept. 
2012  

18 juni 2012 Nota reserves en voorzieningen 
2012 

Van der Eng Bij de Begrotingsraad komt het 

college met een voorstel om een 

bodem voor reserves in te stellen. 

 

7 
november 
2012 
 

27 augustus 

2012 

Analyse decentralisatie AWBZ 
begeleiding inclusief bijlage 

Wassenaar Analyse decentralisatie AWBZ 

begeleiding inclusief bijlage: op 

voorstel van het college wordt 

deze brief gekoppeld aan het 

bespreken van het beleidsvoorstel 

op dit terrein. Hiervoor wordt te 

zijner tijd een presentatie(avond) 

gepland. 

 

 

27 augustus 

2012 

Bestuursrapportage 2
e
 kwartaal 

2012 
Van der Eng • College komt schriftelijk 

terug op (technische) vragen BBL; 

  

 

27 augustus 

2012 

Beleidsplan schuldhulpverlening Maat • College beantwoordt de 

vragen van oa. BBL schriftelijk 

(voor de fracties van 6 sept.) 

• College geeft aan waar de 

verbeteringen voor 2012, 2013 en 

2014 zitten en wat het  verschil is 

tussen wettelijke en minnelijke 

trajecten(voor de fracties van 6 

sept.) . 

 

6 
september 
2012 

27 augustus 

2012 

Eindafrekening gemeentehuis Van der Eng De wethouder komt hier op terug.  

 
 

Commissie
Regio 
 
  

toezegging: 
  

door: stand van zaken: Deadline 

     

 
 

Commissie
Ruimte 

toezegging: 
  

door: stand van zaken: Deadline 



 
TOEZEGGINGENLIJST 

 

 toezeggingenlijst – bijgewerkt t/m 30 augustus 2012                         

 
  

Raad 31 

januari 2010 

BSOD: verkeerssituatie komt terug 

in cie R 

Wassenaar  Een half jaar na 

oplevering van 

de school 

14 februari 

2012 

 

 

Beleidsplan openbare verlichting: 
Het college geeft aan hoe er door 
met spoed extra lampen te 
vervangen meer energiebesparing 
is te behalen. 
 

Maat 120817: Mondelinge toelichting 
door wethouder volgt in CIE 28 
aug. 
 
Onderwerp uitgesteld tot nader 
order. 120817 
 

Wordt naar 
verwachting 
december 
2012 

20 maart 

2012 

 

Discussienota IVVP: Evaluatie 
parkeersituatie Cor Gordijnsingel 
op lijst zetten. Deze vindt plaats 
een jaar na inrichting van de 
Muzenlaan (deadline maart 2013). 
 

Zilverentant 120817: 

Met bewonersgroep BBO is een 

Plan van Aanpak opgesteld. 

Hier heeft de bewonersgroep 

nog geen akkoord op gegeven. 

College heeft intentie om zo 

spoedig mogelijk onderzoek te 

doen. Gedeelte waar 

bestemmingsplanwijziging voor 

noodzakelijk  was, is 

vastgesteld. Parkeeronderzoek 

vindt plaats na herinrichting 

Muzenlaan. 

Maart 2013 

24 april 2012 

 

Het college zegt toe dat de raad in 
het najaar een voorstel van 
Wereldhave krijgt met afwijkingen 
t.o.v. het Centrumpleinplan. 
 

Wassenaar 120817: Wereldhave moet 

ideeën nog verder 

uitwerken/optimaliseren en 

overleggen met betrokken 

partijen. Neemt (meer) tijd in 

beslag.  Naar verwachting 

terugkoppeling naar raad   in 

december 

September 
2012 
Wordt naar 
verwachting 
december 
2012 

28 augustus 

2012 

IVVP Uitvoeringsplan Wassenaar De commissie is tegen het 

opheffen van het 

vrachtwagenverbod op de Van 

der Valk Bouwmanweg. 

10 september 
2012 

28 augustus 

2012 

Holland Rijnland 6e wijziging van 
de Gemeenschappelijke regeling 
(GR) 

Wassenaar Voor een volgende herziening 
neemt het college de suggesties 
van de PvdA mee om deze niet 
voor onbepaalde tijd vast te 
stellen, maar een 
evaluatiemoment in te bouwen 
van bijv. 10 jaar. Bespreking 
vindt zoals gebruikelijk plaats via 
regiowerkgroep en 
regiocommissie. 
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Raad 
 
  

toezegging: 
  

door: stand van zaken: Deadline 

29 april 2008 

 

 

Raad- MEAS: 
MEAS: een half jaar na 
gereedkomen en bewoning MEAS 
regelt college in overleg met 
bewoners een verkeerstelling en 
doet daarvan verslag aan de raad. 
(deadline is nog onduidelijk) 

Wassenaar Themadossier MEAS in RIS  
 
Bij de behandeling van het aan 
de openbaarheid onttrekken 
van de Ockenrode heeft een 
verkeersonderzoek (naar de 
wachttijden op de kruising van 
de Van der Valk Boumanweg 
met de Tollenaersingel en de 
Nijenrode) onderdeel 
uitgemaakt van de beslissing 
op bezwaar. Met dit 
verkeersonderzoek is aan de 
toezegging voldaan. 

P.M. 

14 mei 2012 Sportnota Zilverentant College komt voor het eind van 
het jaar met de sportnota 

December 

18 juni 2012 Bij Begrotingsraad komt het college 
met een voorstel om een bodem 
voor reserves in te stellen. 
 

van der Eng 

 

7 nov. 2012 

 


