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Vragenhalfuur gemeenteraad Bloemendaal 30 maart 2016 

 

CDA 

1. Op 15 maart 2016 heeft het college besloten een subsidie van ruim 86.000 euro vast te 

stellen en uit te keren voor het verduurzamen van 34 woningen aan de Patrijzenlaan en 

Fazantenlaan te Bennebroek. Deze subsidie zal worden uitbetaald aan Pré Wonen. Tevens 

besloot het college opdracht te geven om beleidsregels op te stellen voor het verlenen van 

subsidie vanuit het Duurzaamheidsfonds Sociale Woningbouw. En daar gaat onze vraag over. 

Op basｷゲ ┘;;ヴ┗;ﾐ Wﾐ ┘;;ヴﾗﾏ ┘ﾗヴSデ ┣ﾗげﾐ aﾗﾐSゲ ﾗヮｪWヴｷIｴデい HﾗW ﾆ;ﾐ ｴWデ ┣ｷﾃﾐ S;デ Wヴ ;ﾉ WWﾐ 
subsidie wordt toegekend terwijl de beleidsregels ontbreken? Op basis waarvan heeft het 

college deze beslissing dan toch genomen? 

2. Op vrijdag jl. heeft de raad kennis kunnen nemWﾐ ┗;ﾐ SW IﾗﾉﾉWｪWHヴｷWa さD┌ｷﾐヮﾗﾉSWヴ┘Wｪ 
HWゲIｴﾗ┌┘ｷﾐｪ ﾗヮ ヮヴﾗHﾉWWﾏ;ﾐ;ﾉ┞ゲWざく D;;ヴｷﾐ ┘ﾗヴSWﾐ ﾆヴｷデｷゲIｴW ﾆ;ﾐデデWﾆWﾐｷﾐｪWﾐ ｪWヮﾉ;;デゲデ ﾗヮ SW 
conclusies uit de tussenbalans. Onze vraag is op welke manier het college het standpunt uit 

zal dragen. Er zijn namelijk inspraakmomenten in beide provincies. Gaat het college daar 

gebruik van maken? Het CDA vindt dat dat wel zou moeten. 

 

Liberaal Bloemendaal 

Onderwerp:  vervolg vragen, omdat  de beantwoording van de vragen van Liberaal Bloemendaal in 

de Commissie Grondgebied d.d. 15 maart 2016 over de verleende omgevingsvergunning Lonbar 

Petrilaan 20 d.d. 12 november 2015 door de wethouder Kruijswijk (d.d. 23 maart 2016,  No 

2016010239, verzonden aan de hele Raad ) meer vragen oproept voor  onze fractie en de 

bewoners, dan antwoorden gegeven zijn en ook onduidelijk is of de wethouder wel de juiste of 

dezelfde vergunning met de bijbehorende stukken voor ogen had toen hij deze antwoorden gaf, is 

beantwoording op korte termijn  van onderstaande vragen  in de Raad noodzakelijk. 

1. De wethoudWヴ ゲデWﾉデ ｷﾐ ┣ｷﾃﾐ HW;ﾐデ┘ﾗﾗヴSｷﾐｪ S;デ SW さCommissie voor ruimtelijke kwaliteit heeft 

gekeken naar of het plan vanuit ruimtelijke kwaliteit passend wordt geachtざ ┣ﾗ;ﾉゲ ｪW¥ｷゲデ 
door artikel 21.4 lid c, zesde bullet, van de ter plaatste geldende bestemmingsplanregels. 

Vervolgens geeft de wethouder aan dat de commissie daar ook naar heeft gekeken.  

Kan de wethouder in ieder geval dat stukje tekst voorlezen, uit  het advies van de Commissie 

van 22 oktober 2015, waaruit blijkt dat deze commissie  specifiek daar  naar heeft gekeken 

en daarover heeft geschreven, zodat onze fractie  de vindplaats van de bewering van de 

wethouder kan opzoeken.  

In het kader van onze controlerende taak hebben wij daar wel behoefte aan, omdat wij, die 

bevinding van de Commissie, waarover de wethouder schrijft, namelijk nergens in het advies 

terug hebben kunnen vinden.  

Deze vraag stellen wij want het lijkt er op dat de wethouder een andere versie heeft van het 

advies dan wij hebben gekregen en die bij het besluit zat die de bewoners hebben 

ontvangen. Duidelijkheid is daarover noodzakelijk. 

2. Kan de wethouder eveneens het dictum van  het advies van 22 oktober 2015 van deze 

commissie voorlezen, zodat onze fractie er zeker van is dat wij het zelfde advies van de 

commissie hebben ontvangen als de wethouder heeft gebruikt voor de beantwoording.. 

3. Kan de wethouder aangeven waarom in de verleende omgevingsvergunning d.d. 12 

november 2015 de zesde en zevende bullet van artikel 21.4 lid c zijn weggelaten (zoals hij 

ook erkent in zijn brief aan de Raad)  en in de verleende omgevingsvergunning niets wordt 

overwogen over de door zesde bullet geëiste toetsing (inhoudende dat de 

gevraagde  vrijstelling van het bestemmingsplan  vanuit ruimtelijke kwaliteit passend moet 

zijn),  zodat onze fractie に ﾗヮ ┣げﾐ ﾏｷﾐゲデ - begrijpt waarom die twee bullets in de 

bestemmingsplanregels dan blijkbaar per abuis に nog steeds - zijn opgenomen. 



Corsanr: 2016011307 

 

4. Kan de wethouder aangeven, waarom in de verleende omgevingsvergunning d.d. 12 

november 2015 op het derde blad middenin wordt vermeld, dat het in dit geval handelen in 

strijd met regels van ruimtelijke ordening, waarvoor vrijstelling van het bestemmingsplan is 

ｪW┗ヴ;;ｪSが さop basis van artikel 2.12 van de Wabo wordt beoordeeld op een goede ruimtelijke 

ordeningざ く  
Aﾉゲ S;デ さ HWﾗﾗヴSWﾉWﾐ さ ﾗﾗﾆ ┣ﾗ ｪeschiedt is, waar is die beoordeling in de verleende 

omgevingsvergunning dan に verder - terug te vinden.  Waar ( welke pagina, welke alinea, 

welke bewoordingen)  staat het resultaat van die beoordeling beschreven?  

Kan de wethouder het resultaat van die specifieke beoordeling dan ook voorlezen uit de 

vergunning zodat onze fractie kennis kan nemen van het resultaat van die beoordeling en 

ook dan mogelijk begrijpt  wat de bedoeling was van de aankondiging van deze beoordeling. 

Vervolgens kan onze fractie dan tenminste een inhoudelijk oordeel に voor zover nodig に 

geven.  

5. In aanvulling op bovenstaande vragen willen wij graag van de wethouder weten of de 

WWﾉゲデ;ﾐS Wﾐ ﾏﾗﾐ┌ﾏWﾐデWﾐIﾗﾏﾏｷゲゲｷW BﾉﾗWﾏWﾐS;;ﾉ ｷﾐ ヲヰヱヵ デﾗWﾐ ;ﾉ ;ﾉゲ ﾐ;;ﾏざ  adviseurs 

ヴ┌ｷﾏデWﾉｷﾃﾆW ﾆ┘;ﾉｷデWｷデざ SヴﾗWｪWn. 

 

Liberaal Bloemendaal 

Bij het vragenhalfuur willen wij het College vragen waarom wij de met spoed voor deze 

Raadsvergadering gevraagde verslagen van gesprekken tussen wethouder(s) en de eigenaar of 

belanghebbende van / bij Reinwaterpark niet ontvangen hebben, noch enige reactie op die vraag. 

 

Hart voor Bloemendaal 

n.a.v. het artikel in het HD van 22 maart jl.  

1. Volgens burgemeester Schneiders is het bestuur van Bloemendaal nog niet 

stabiel. Waaruit blijkt dat? 

2. Hoe kan een burgemeester die zeer beperkt tijd heeft, deze gemeente goed op de 

rails te krijgen? Ik verwijs naar Heemstede: geen probleemgemeente en toch is 

daar een burgemeester voltijds aan de gang. Is dat dan overbodig? 

3. Welk concreet resultaat is er de afgelopen 6 maanden bereikt op bestuurlijk vlak 

in Bloemendaal door de burgemeester? 

4. De burgemeester zegt dat het niet goed functioneren van het bestuur niet ligt aan 

het ambtenarenapparaat. Hoe zit het dan met uitspraken van ambtenaren die in 

strijd met de waarheid zijn gedaan? Idem: met WOB-verzoeken die in strijd met 

de wet worden afgewezen en vragen die niet of onvolledig worden beantwoord? 

5. In hetzelfde interview staat dat de burgemeester ook vindt dat het college goed 

functioneert. Is het goed als het college geheimhouding oplegt aan de raad om die 

geheimhouding vervolgens zelf te schenden?  

6. Dat het bestuur instabiel is, ligt aan de raad, zo staat het in het HD. Ziet de 

burgemeester hier een verband met het functioneren van het college en 

ambtenaren? Vindt de burgemeester het gepast om, gelet op zijn functie, 

publiekelijk zijn mening kenbaar te maken over de raad? 

7. De burgemeester zegt dat wethouders zich gesteund moeten voelen door hun 

eigen fractie. Op welke wijze kan de raad nog controleren als de meerderheid 

(coalitie) bij voorbaat het college steunt en er geen dualisme is omdat alles van 

tevoren wordt afgehamerd tussen coalitiepartijen en wethouders?  

 

Nav artikel in het HD: 26 maart 2016: Bloemendaal aarzelt over Duinpolderweg 

1. Waarover en vooral waarom aarzelt wethouder Kruijswijk over de Duinpolderweg? 
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2. Heeft de wethouder niet klip en klaar te kennen gegeven dat Bloemendaal hoe 

dan ook tegen deze weg is? 

3. Aanvaardt de wethouder de probleemanalyse en onderschrijft hij het rapport van 

Royal Haskoning? Vindt de wethouder dat nut en noodzaak nu wel vaststaan? 

4. Wat is het mandaat van de heer Lokker en van wie heeft de heer Lokker dat 

mandaat gekregen? Wat leverde het eerste rondje Lokker op? 

5. Een tweede rondje Lokker lijkt de heer Kruijswijk wel wat, om te zien of de 

probleemanalyse de partijen wat meer op 1 lijn heeft gebracht. Welke lijn is dat? 

6. Wat doet de wethouder als er geen grote gemene deler is of als de 

Haarlemmermeer en de provincie NH vasthouden aan hun doelstelling: de aanleg 

van de Duinpolderweg? 

 

 


