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Rondvraag voor de commissievergadering van donderdag 12 september Bestuur en 

Middelen 

Fractie Hart voor Bloemendaal 

Vraag 1. 

Enkele weken geleden kwam het verslag van een hoorzitting naar buiten. Bm Roest 

ondervroeg Bernt Schneiders over de Hoffmann bestanden. Schneiders verklaart reeds in 

maart 2019 dat Hoffmann gevraagd zou moeten worden of ze hun onderzoek wel goed 

gedaan hebben nu blijkt dat er meer is dan destijds volgens Schneiders beschikbaar was. 

 

1a. Heeft de burgemeester het advies van de heer Schneiders opgevolgd en met 

Hoffmann contact opgenomen?  

 

1b. Zo ja, wat was het antwoord van Hoffmann? 

 

1c. Waarom is de raad niet geïnformeerd dat een betrokken burgemeester nu zelf twijfels 

heeft of het Hoffmann onderzoek wel goed is uitgevoerd terwijl er een duur onderzoek 

aan de gang is. 

 

Vraag 2 

Inleiding 

Bernt Schneiders verklaart tijdens dezelfde hoorzitting dan vanuit de organisatie en door 

gemeentesecretaris Wilma Atsma hem is verteld dat de gemeente Bloemendaal geen 

‘back-up’ zou hebben. 
Dat is overigens ook verklaard door wethouder de Rooij en Kokke en een ICT 

medewerker voor de rechter. 

Ten eerste  is het ongeloofwaardig dat een ervaren burgemeester biet zou weten dat er 

in iedere gemeente in Nederland een back up meedraait . Dat is conform de archiefwet 

zoals ook verklaard in 2015 door twee medewerkers van de gemeente Bloemendaal. 

Het is nog ongeloofwaardiger als de hoogste ambtenaar van deze gemeente Bernt 

Schneiders informeert dat Bloemendaal geen back-up zou hebben en dus stukken niet 

terug te halen zouden zijn. 

Dat is een ernstige zaak. 

 

2a. Wat voor acties heeft de burgemeester ondernomen naar aanleiding van de 

verklaring van de heer Schneiders dat hij verkeerd is geïnformeerd vanuit de organisatie 

en gemeentesecretaris Atsma? 

 

Vraag 3. 

Burgemeester Roest, waarom weigert u te vragen aan de ambtenaar die het 

collegevoorstel maakte waar in staat dat raadsleden strafbaar handelden door te lekken, 

waarop zij dat baseerde want zij werkt nog steeds voor de gemeente. Haar kennis is 

belangrijk. Waarom vraagt u dat niet gewoon aan haar? 

 

Fractie Liberaal Bloemendaal 

Vraag 1. 

Kan het college aangeven (dat hoeft niet op € 100.000 nauwkeurig -want we hebben het 

over een veelvoud daarvan-) wat de stand van de tegenvallers is in 2019 ten opzichte 

van de begroting 2019 tot nu toe (ongeveer / grof weg dus) is, maar ook naar 

verwachting over het hele jaar zal zijn?  

Er mag van worden uitgegaan dat de wethouder toch minimaal wekelijks op de hoogte 

van het “kassaldo” is, vandaar deze vraag o.a. ter voorbereiding van de begroting. 
Vraag 2: 

Inleiding 

Uitgaande van het feit dat de spoorwegovergang langer en vaker per uur dicht zal zijn en 

er daardoor meer auto’s langer staan te wachten, rijst de vraag of die toename van 

uitlaatgassen in het dorp vanwege die toename van treinen en het langer  vaker wachten 

van auto’s / voertuigen aldaar niet valt onder de bepalingen van de uitspraak van het 
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Europese Hof ( C-293/17 en C-294/17, d.d. 7 november 2018 )  en dan met name de 

bepalingen 87 ev en de daarop volgende uitspraak van de Raad van State.  

 

Vraag 

Is het College bereid deze vraag met spoed voor te leggen aan haar advocaat?  

 

Aanvulling op vraag 2. 

In aanvulling op onderstaande moet er natuurlijk bij komen dat deze overgang met haar 

toevoerwegen pal naast dan wel zeer dicht bij een bosrijk landgoed ligt.  

 

Het is mij in deze korte voorbereidingstijd niet bekend of dat landgoed ook in een Natura 

2000 gebied ligt dan wel daar toe behoort dan wel als bosrijk dan wel natuur gebied een 

vergelijkbare bescherming heeft 

 


