1. Wij zien van het college graag tegemoet het aantal Wob-verzoeken dat is ingediend in de
jaren 2017, 2018, 2019 en in 2020 tot en met heden en daarbij op hoeveel verzoeken het
college een besluit (in eerste aanleg) heeft genomen in deze periode.
Antwoord: Overzicht vanaf 2017 tot 16 juni 2020
Binnen
Buiten termijn Anders (bijv. ingetrokken of
termijn
buiten behandeling gesteld)
2017
27
19
7
1
2018
36
27
5
4
2019
40
20
14
6
2020
18
8
3
7
NB. Bij grootschalige verzoeken kunnen de termijnen vaak niet worden gehaald. Verzoekers worden
hiervan in kennis gesteld.
Jaar

Aantal verzoeken

2. Er staat dat 1000 vierkante meter wordt geschrapt. Dwz: heesters gerooid en gras erin. Ik
veronderstel dat er een verdeling per kern is. Hoeveel vierkante meter heesters per kern.
Antwoord: Als deze bezuiniging conform voorstel wordt besloten, gaan we per kern in
overleg met ons team Buitendienst inventariseren welke vakken hiervoor in aanmerking
komen. Dat worden vakken die intensief onderhoud kosten – bijvoorbeeld rozenvakken, of
vakken met heesters die aan het eind van hun levensduur zijn, of klein en kwetsbare vakken,
met veel open grond die veel schoffelen en uitharken vragen. Er moet ook gazon in de buurt
liggen om op aan te sluiten. Zo ver is het voorstel nog niet uitgewerkt. De oppervlakte kan
per kern verschillen, we gaan op zoek naar een maximale besparing in het onderhoud.
3. In het kader van de behandeling van de kadernota willen wij graag van het college weten wat
de impact is van de Corona-crisis en de bijdragen die van het Rijk worden tegemoet gezien.
Wat is de impact van de mei-circulaire hierop. Wat wordt er verwacht, dwz waar houdt het
college rekening mee. Als er informatie is van het Rijk hierover zien wij die zo spoedig
mogelijk tegemoet. Zodat we weten waar we aan toe zijn financieel.
Antwoord: mondeling antwoord gegeven op technische avond van 11 juni 2020.
4. Hier ij het erzoek aa o s op te ge e het erloop a het aa tal fte s per afdeli g a af
2014. Ik wil graag inzicht verkrijgen ivm de externe inhuur en bijv ook de toename van het
aantal juristen op de afdeling juridische zaken enz in het kader van de behandeling van de
kadernota. Deze vraag beperkt zich niet tot de juridische afdeling, maar omvat het aantal
fte s per afdeli g zodat het eeld duidelijk ordt at e uitgeven en of sprake is van een
toename en waarom dat gebeurt.
Antwoord: Doordat de organisatiestructuur en het takenpakket ingrijpend is veranderd, valt
zo ergelijki g iet of au elijks te ake e /of zou het ee ergelijki g a appels et
pere
orden.
5. De raad heeft het budget van de burgemeester van EUR 320k uitgebreid naar EUR 380k dit
jaar. Het voorstel is dat permanent te maken. Gaarne zien wij een overzicht van de kosten
die ten laste zijn gekomen van de EUR 320k vorig jaar en tot nu toe van de EUR 380k dit jaar.
Plus wat er nog aan kosten aan komt voor dit jaar.
Daarbij een specificatie van:
- Personeelskosten
- Externe inhuur
- Subsidies (met welk doel en aan wie)
- Bijdragen aan advertenties en bladen/pers

-

Enz
Antwoord: het is ons niet duidelijk waaro er u
urge eester .

raag gaat. Er is gee

udget a de

6. Programma 1: Veiligheid Nieuwbouw brandweerpost Bennebroek De raad is akkoord gegaan
om de brandweerpost Bennebroek op de huidige plaats te vernieuwen. Naar verwachting
kan in 2021 gestart worde
et de ou . Het gaat o ee totale i esteri g a o ge eer €
, iljoe , i lusief ee oorzie i g oor de uite die st Be e roek ad a. € , iljoe .
De daaruit voortvloeiende jaarlijkse lasten voor de gemeente Bloemendaal vallen binnen het
bereik van de eerder door uw raad in de meerjarenbegroting vastgestelde financiële
parameters. Is een amendement nodig of wordt dit ambtshalve gecorrigeerd?
Antwoord: is mondeling beantwoord op technische avond van 11 juni 2020 (wordt
gecorrigeerd).
7. Welke verkoop eigendommen en andere activa worden voorbereid of gepland? Welke
opbrengst?
Antwoord: De gemeente beschikt hoofdzakelijk over maatschappelijk vastgoed en
(snipper)groen. Het is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot het
individuele object of en wanneer en onder welke voorwaarden het voor verkoop in
aanmerking komt. Individuele gevallen worden conform het bepaalde in de gemeentewet
aan de raad voorgelegd ten behoeve van het inwinnen van wensen en/of bedenkingen.
Momenteel heeft het college nog geen nieuwe verzoeken aan de raad vastgesteld.
8. Omvormen van gazons naar ruwe bermen: betekent dit dat met ruw materieel wordt
gewerkt en sporen worden achtergelaten van tractoren en dat het gras 40 cm hoog staat?
Antwoord: Ja Wat doet dit voor het aanzien van de dorpskernen? Antwoord: Het wordt
ruiger. Waar precies gaat dit veranderen: locaties per dorpskern. Antwoord: op een paar
parkjes na overal.
9. Slechts één milieustraat: hoeveel mensen maken gebruik van de milieustraat Heemstede?
Uit welke dorpskern? Kan de milieustraat in Overveen dit aan? Wat heeft overleg met
Heemstede opgeleverd? Wat zijn de kosten per keer dat deze milieustraat wordt gebruikt?
Antwoord: gebruikers Heemstede: 5.500 per jaar. Uit Bennebroek, Vogelenzang en
Aerdenhout. Milieustraat Overveen kan dit aan. Heemstede maakt gebruik van de
ilieustraat a Meerla de e is gee partij. Koste oor ge ruik a. € per ezoek.
10. Taak logopedie overdragen aan scholen: wat doen de diverse schoolbesturen? Wordt dit
door hun overgenomen of komt de logopedie dan volledig te vervallen? Wat heeft overleg
hierover met scholen opgeleverd?
Eerder antwoord hierbij geactualiseerd.
Antwoord: Het geplande LEA (Lokale Educatieve Agenda: jaarlijks overleg tussen college en
schoolbesturen) van 21 april j.l. kon door de Coronamaatregelen niet doorgaan. Onlangs
heeft het college een brief opgesteld met belangrijke gemeentelijke informatie voor de
schoolbesturen, onderwerpen die in het LEA aan bod zouden zijn gekomen, de voorgenomen
maatregel m.b.t. schoollogopedie is ook in die brief opgenomen. De brief is afgelopen week
verstuurd. Het college gaat de scholen verzoeken de preventieve schoollogopedie zelf te
organiseren en financieren. Als de scholen daar niet toe bereid zijn zou het gevolg kunnen
zijn dat schoollogopedie in Bloemendaal verdwijnt.
11. Minder culturele activiteiten: graag overzicht van wat er momenteel aan culturele
activiteiten wordt bijgedragen (als voorbeeldjaar: 2019) per activiteit opbouw van subsidie of
bijdrage. Plus op welke activiteiten wordt bezuinigd.

A t oord: Aa stru turele ulturele su sidies ordt jaarlijks o ge eer € .
uitgege e .
Die subsidies maken het organisaties mogelijk om activiteiten te organiseren op het gebied
van Koningsdag, Sinterklaas, beeldende kunst, amateur muziek, samenzang,
dodenherdenking, cultureel erfgoed en kunsteducatie.
Voor een overzicht van deze instellingen met de daarbij horende bedragen verwijs ik de u
naar het subsidieregister via de volgende link: https://www.bloemendaal.nl/hulp-zorg-eninkomen/welzijnssubsidie-aa rage e da o deraa de pagi a ij su sidieregisters .
Daarnaast is er budget in de begroting om incidentele projecten te ondersteunen op het
gebied van cultuur. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het periodieke festival MOOOOOOOISTE
(Leyduin), Poezie festival in Elswout, het uitbrengen van boeken op het gebied van erfgoed,
het (laten) organiseren van activiteiten van de Stormschool Bloemendaal.
12. Versobering en opheffing speelvoorzieningen: voor welke speelvoorzieningen gaat dit in
2020 en 2021 effect hebben? Locatie en dorpskern vermelden aub.
Antwoord: Het is nog niet in te schatten welke locatie (in welke dorpskern) het eerste op de
nominatie zal staan om te versoberen of te verwijderen, op dit moment wordt dat voor geen
enkele speelplaats overwogen. Alle toestellen zijn gekeurd, al het onderhoud is gepleegd.
Een nieuwe keuring in 2021 (gebeurt jaarlijks) of later zou kunnen opleveren dat een
afweging moet worden gemaakt.
13. Afschaffen bijdrage Caprera: graag volledig overzicht kosten die gemeente maakt ivm
Caprera verminderd met inkomsten.
Antwoord: Genoemde bijdrage aan het openluchttheater Caprera heeft betrekking op het
houden van toezicht op het wandelpark en het verkopen van kaartjes door het
openluchttheater. De gemeente Bloemendaal maakt op dit punt geen kosten. Wel het
openluchttheater.
14. Beperken taken Welzijn Bloemendaal:welke taken?
Antwoord: Los van het nu voorliggende voorstel is de gemeente altijd in gesprek met Welzijn
Bloemendaal over het door hen aan de inwoners van Bloemendaal te bieden pakket. Actuele
gesprekken gaan o.a. over Welzijn Bloemendaal een meer coördinerende- dan een
uitvoerende taak te laten hebben, met de bedoeling dat Welzijn Bloemendaal zich meer gaat
richten op de mogelijkheden binnen de Bloemendaalse samenleving zelf. De rol van Welzijn
Bloemendaal is dan minder een van zelf een aanbod verzorgen, maar meer een van overzicht
hebben van de mogelijkheden en wensen binnen de Bloemendaalse samenleving. Met ook
dat als uitgangspunt gaat de gemeente samen met Welzijn Bloemendaal kijken hoe de
voorgenomen besparing zoveel mogelijk kan worden opgelost zonder het
voorzieningenniveau te verlagen.
15. Idem Bloemendaal Samen
Antwoord: De taken van Bloemendaal Samen worden niet beperkt, Bloemendaalse inwoners
bepalen zelf voor welke initiatieven zij een verzoek tot financiering bij Bloemendaal Samen
indienen. Het budget wordt de komende jaren teruggebracht tot een bedrag dat
overeenkomt met het aantal verzoeken in de afgelopen jaren.
16. Verlagen frequentie inzamelen restafval. Op welke wijze? En in welke kernen? Hoe is dit
bedrag berekend?
Antwoord: van eens per twee weken naar eens per vier weken. In alle kernen. Prijs per
lediging maal aantal ledigingen maal 13 weken.

17. Onderwijshuisvesting: EUR 4,561 miljoen in 2021. Welk deel is voor rekening van de
duurzaa heid ? O er eegt het ollege hierop iet te ezui ige . Wat ka er orde
gedaan om dit bedrag naar beneden bij te stellen?
Antwoord: Het bedrag van € 4.561.000 heeft betrekking op de volgende
scholen/voorzieningen:
 SAB: 1.744.000 (SAB = Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld)
 Theresiaschool: 1.771.000
 Montessori VMBO: 846.000
 Tijdelijke huisvesting: 200.000
Voor de beantwoording van de vragen zijn de eerste drie voorzieningen van belang. Bij
deze 3 scholen gaat het om een deel van het totale bouwbudget. Dit bestaat uit een bedrag
per
a € .
x ee te realisere aa tal
. Va het edrag a € .
heeft €
betrekking op duurzaamheid.
Het college tracht, in overleg met de betrokken schoolbesturen, zoveel mogelijk te besparen
op de voorgenomen voorzieningen. Dit is normaal gesproken niet mogelijk op het bedrag per
m2: dit ligt op dit moment, voor nieuwbouw, ro d de € .
per .
Besparingen moeten komen uit:
 het niet realiseren van (een deel van de geplande) voorzieningen (zo is bijv. het
streven bij de SAB geen nieuw gymlokaal te realiseren maar de leerlingen van deze
school gebruik te laten maken van het ondergrondse gymlokaal van de Van
Eeghenschool
 Renoveren in plaats van vervangende nieuwbouw (waarbij het niet vaststaat dat er
op een lager bedrag per leerling wordt uitgekomen)
 Bijdragen van scholen in de kosten van renovatie c.q. voorzieningen ter verbetering
van de duurzaamheid
 Eventuele rijkssubsidies
18. Op welke wijze bezuinigt de gemeente zelf: kosten communicatie, kosten juridische zaken,
kosten personele inhuur, kosten externen?
Antwoord: Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken is inzet en capaciteit benodigd.
Bezuiniging hierop kan slechts geschieden door het afstoten of niet langer uitvoeren van
taken.
19. Ver a gi g age park: elke auto s/ age s zij i tusse er a ge si ds de egroti g? Is
uitstel mogelijk of zelfs afstel?
Antwoord: deze vraag gaat over de begroting 2020. Voordat overgegaan wordt tot opname
in het investeringsprogramma, wordt altijd beoordeeld of vervanging noodzakelijk is.
20. Wordt er naast een verhoging OZB die wordt voorgesteld nog een extra verhoging gepland
(gebruiken van de vrije ruimte in de lokale lasten?)
Antwoord: alleen inflatiecorrectie en geen extra verghoging.
21. Waar precies wordt de EUR 1 miljoen op de kop van de Zeeweg aan besteed? Opbouw van
dit bedrag/uitleg daarbij;
Antwoord: het voorstel is het kader. U kunt in een apart besluit later over de details
beslissen.
22. Welke maatregelen worden er voorgesteld om de kosten specialistische jeugdhulp te
beheersen?
Antwoord: De vraag naar jeugdhulp is de laatste jaren toegenomen. Niet alleen in
Bloemendaal, dit is ook het landelijke beeld. Deze ontwikkeling is nog niet tot stilstand

gekomen. Er is een aantal maatregelen genomen teneinde meer grip te krijgen op de
uitgaven jeugdhulp. Gedoeld wordt op het inzetten van de POH (Praktijkondersteuners
huisartse ) als ede ee stri ge ter toega gs eleid aa de poort , door het Ce trum voor
Jeugd en Gezin. Verwijzingen naar jeugdhulp lopen, zoals bekend is, voor 2/3 buiten de
gemeente om.
De getroffen maatregelen mogen er echter niet toe leiden dat jeugdigen noodzakelijke hulp
wordt onthouden.
23. In 2021 wordt de gemeente verantwoordelijk voor taalcursussen tbv statushouders. Dit is
een wettelijke plicht. Heeft het college dit begroot? In de Kadernota staat: In het programma
sociaal domein wordt rekening gehouden met de extra kosten voor inburgering en
uitkeringen. Bedrag?
Antwoord: De Wet inburgering is een half jaar uitgesteld en treedt in werking op 1 juli 2021.
Op het moment van het opstellen van deze kadernota was er nog niet bekend wel bedrag de
gemeente ontvangt voor het invoeren van deze wet. Dit wordt later dit jaar bekend gemaakt.
24. Huisvesting statushouders: welk bedrag?
Antwoord: In de gemeente Bloemendaal moet een achterstand van het huisvesten van 68
statushouders in 2020 worden ingehaald. Door de raad is vastgesteld dat er voor meerdere
locaties wordt onderzocht of daar statushouders gehuisvest kunnen worden en wat de
kosten daarvan zijn. Bij de ontwikkeling van tijdelijke locaties voor huisvesting moet er
rekening gehouden worden met de aanleg van de openbare ruimte, het aansluiten van de
woningen op water en elektra. Of deze kosten voor de gemeente zijn wordt in de loop van
het project duidelijk. Hoe meer locaties ontwikkeld worden hoe hoger de kosten zullen
uitvallen. In het programma sociaal domein wordt rekening gehouden met de extra kosten
voor inburgering en uitkeringen.
25. Frictiekosten Meerlanden: welk bedrag?
Antwoord: als het gaat om de frequentieverlaging restafval dan willen inwoners misschien
een rolemmer omruilen of een extra rolemmer.
26. Flexibele schil inhuur: 4 fte. Voor welke afdeling?
Antwoord: Er is behoefte aan een structurele flexibele schil voor inhuur. Deze inhuur kan aan
de orde zijn waar nodig in de organisatie en is dus niet vooraf specifiek toebedeeld aan een
afdeling. Het kan bijvoorbeeld gaan om inhuur om nieuwe taken en opgaven goed te kunnen
opvangen en waar nodig te overbruggen naar een structurele inbedding. De organisatie
neemt de financiering van deze flexibele schil zelf voor haar rekening door gefaseerd in 3 jaar
binnen de bestaande formatie 4 fte om te zetten in geld voor de structurele flexibele schil
voor inhuur.
27. Extra oor raads rage : EUR
.
. Verzoek: fte s extra ag raads rage e op elke
afdeling?
Antwoord: De fte s orde o derge ra ht ij de Afdeling Beheer, team Juridische Control en
Ondersteuning.
28. Communicatiebudget structureel verhogen: er staat een passage over Heemstede. Wat
wordt hiermee bedoeld? Is communicatie Bloemendaal/Heemstede niet al volledig
verweven?
Antwoord: Medewerkers van beide organisaties werken binnen een vervlochten team. De
communicatiekosten per gemeente worden echter vanuit eigen, van elkaar gescheiden
budgetten betaald.

29. ICT en GRIT: onduidelijk. Welk bedrag is begroot, wat zijn de kosten tot nu toe.
Antwoord: Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van de vastgestelde visie op
Informatievoorziening waaronder herinrichting organisatie na outsourcing en de nieuwe
gemeenschappelijke regeling. De corona-periode heeft veel tijd van informatisering en ICT
gevraagd waardoor dit niet voor de zomer is afgerond. Beiden staan nu in het najaar
geagendeerd. Financiële gevolgen hiervan zijn voor 2021 nog onvoldoende concreet te
duiden.

