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URGENT

Gemeente Bloemendaal
Tav college
Postbus 201
2050 AE Bloemendaal

Betreft : Wob-verzoek inzake vaststellingsovereenkomsten Elswoutshoek

Geacht college,

Hierbij verzoek ik u dríngend mij de volgende informatie toe te sturen

a) De vaststellingsovereenkomsten met inclusief de daarbij behorende
bijlagen waarbíj de namen kunnen worden weggelakt voor zover dit derden betreft die geen

raadslid zíjn noch wethouder of burgemeester;
b) Het complete verslag van de raadsvergadering van 27 mei2O2L;
c) De achterliggende informatie die betrekking heeft op de betaalde schadevergoeding ad in

totaal EUR 750.000;

Ten aanzien van onderdeel b merk ik op dat beraadslagingen over deze deal deel uit horen te maken

van open en transparant bestuur van de gemeente. Nu het bedrag bekend is geworden dat met deze

deal gemoeid is, is het belangrijk dat de inwoners ook de motivering kennen en de afwegingen die
gemaakt zijn om hier wel of niet mee in te stemmen. ln het Haarlems Dagblad staan al diverse

verklaringen van politici over het wel of niet akkoord gaan met het bedrag, maar dat is voer voor
speculaties en het zet andere partijen op achterstand omdat zij niet hebben kunnen laten zien wat
hun beweegredenen zijn geweest. Ook is het van belang dat de bevolking weet wat het college

hierover aan de raad heeft voorgelegd.

Ten aanzien van onderdeel c hierboven verklaar ik bij wijze van toelichting dat mijn verzoek om

informatie betrekking heeft op de onderbouwing van het bedrag dat is betaald, aangezièn

ongetwijfeld een berekening ís gemaakt van de geleden schade. lk ga er van uit dat die berekening is

geverifíeerd op materialíteit en relevantie voor het dossier Elswoutshoek zodat controle mogelijk is

hetgeen ook in politiek en democratisch opzicht relevant is. Zonder controle geen democratie. Het is

cruciaal te weten waar dit bedrag op is gebaseerd omdat deze schadeloosstelling of afkoopsom

uiteindelijk betaald wordt door de inwoners van Bloemendaal.

Hoogachtend,


