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Fractie ZB 

Onderwerp: Huwelijk minister F. Grapperhaus in het gemeentehuis van Bloemendaal. 

 

Vragen 

1. Kunt U mij laten weten of er politie, handhaving en/of beveiliging aanwezig was ? 

2.-Hoe is het mogelijk dat er een persbericht wordt uitgebracht waarin wordt gesuggereerd dat het moeilijk vast te stellen is of er 

überhaupt regels zijn overtreden terwijl beide bewindslieden dat zelf toegeven? 

3-Overtredingen vonden plaats op het terrein van het gemeentehuis van Bloemendaal. 

Is de burgemeester van plan alsnog boetes uit te delen ? 

Dit in het licht van eerdere vragen die gesteld zijn door raadsleden over het in acht nemen van enige coulance van de burgemeester 

inzake het uitdelen van boetes en de daaruit volgende aantekening (strafblad). De burgemeester stelde zich echter hard op en weigerde 

enige actie te ondernemen om te voorkomen dat jonge mensen geconfronteerd worden met een strafblad vanwege het niet in acht nemen 

van de 1 1/2 meter afstand. Uiteraard wil de burgemeester elke vorm van willekeur voorkomen. 

 

Onderwerp: Openstaande vragen aan het College sinds februari 2020. 

Ik heb al vragen open staan sinds 27 februari. Ook gevraagd deze op lijst ingekomen stukken te zetten. Graag de betreffende vragen 

wederom onder de aandacht brengen bij de verschillende afdelingen. 

Overzicht van de vragen 

27-feb Vraag  hoeveel woningen en hoeveel huurwoningen aan College 

13-apr Vragen ivm ispec 250 vragen 

 Vraag locaties in onderzoek vestiging statushouders (onvolledig antwoord) 

 Geen dwangsom Tetterodehal 

 

Vragen ivm aantallen vragen; hoeveel kunnen ze zelf beantwoorden? 

Ze = werknemers dus zonder inhuur?  (alleen juridisch of ook communicatie 

Vragen takenkaarten kerntakendiscussie 

Vragen nav besluitenlijst 31 maart  inhuur communicatie 
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Fractie HART 

Onderwerp: Huwelijk minister F. Grappenhuis in het Gemeentehuis van Bloemendaal 

 

1. Waarom is het niet toegestaan dat iemand die buiten de gemeente woont en wel is beëdigd als BABS, hier geen trouwambtenaar 

mag zijn? 

2. Gaat de burgemeester pleiten voor vernietiging van de boetes en strafbeschikkingen bij minister Grapperhaus? Dit nav het 

trouwfeest van de minister en de ophef daarover. 

3. Hoeveel personen zijn er totaal op het feest van Grapperhaus geweest? Dwz: inclusief personeel van de gemeente, 

trouwambtenaar, fotograaf enz; 

4. Kan en wil de burgemeester mij de opdracht bevestiging aan Integis sturen? 

5. Wanneer start de kerntakendiscussie en wordt dit gedaan voor de begroting? 

6. Op welke wijze worden de leges voor een nieuwbouwwoning berekend: bouwkosten en tarief? Is sprake geweest van een stijging 

van het tarief en de kosten? Klopt het dat sprake is van 25% stijging sinds 2015? Zie VVEH 

7. Welke schadeclaim is door de strandtenthouder ingediend nadat hij deze zomer het kort geding had gewonnen van de gemeente 

omdat zijn vergunning ten onrechte was ingetrokken? 

8. Welke schadeclaim heeft de familie x ingediend omdat, naar verklaard, een ambtenaar de privacy regels had/heeft geschonden en 

informatie heeft gedeeld uit zijn dossier met zijn broer x met wie hij een zakelijk conflict uitvecht? 

9. Zijn er nog meer van dat soort schadeclaims die nu op het bordje van de gemeente liggen en zo ja wat is het bedrag waarvoor de 

gemeente aansprakelijk is gesteld? 

10. Waarom weigert het hoofd juridische zaken nadat ik haar op 31 augustus om 16 uur telefonisch heb gesproken om een vraag te 

verduidelijken en ik heel concreet aan haar heb uitgelegd waar ik naar op zoek ben, haar medewerking en eist zij zelfs terwijl ze 

exact weet wat mijn vraag inhoudt, aan de slag te gaan? Als een vraag eenmaal is verduidelijkt, dan lijkt me toch dat het niet 

ingewikkeld is om gewoon aan het werk te gaan en het antwoord voor te bereiden.  

 

 

Onderwerp: Vuilstort Meerlanden 

Vragen: 

1.Kan de wethouder bevestigen dat inwoners van Bennebroek en Vogelenzang van de vuilstort Meerlanden in Heemstede gebruik 

kunnen blijven maken? 
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Onderwerp: verduurzaming schoolgebouw Vogelenzang 

Vragen: 

1. Vraag aan Wethouder Heijink: Waaruit bestaat de EUR800k voor de verduurzaming van het schoolgebouw in Vogelenzang en EUR 

125k voor de gymzaal? 

2. Wordt het geld zo ter beschikking gesteld via een krediet of wordt eerst een offerte ingediend en beoordeeld wat de 

verduurzaming inhoudt, worden meerdere offertes naast elkaar gelegd? 

3. Hoe wordt die EUR 800k opgebouwd, wie ziet er op toe dat het ook wordt besteed aan dat doel? 

4. En voor welk tijdstip moet dit zijn besteed? 

 

NB: de wethouder zal op de hoogte zijn want de raad heeft immers in de visie van de wethouder deze investering goedgekeurd. En zo 

niet, dan hoort er een begrotingsvoorstel te komen. 
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Fractie GroenLinks 

 

Onderwerp: Tarifering Waterverbruik in rioolheffing (4e bijlage) 

In de kadernota 2021+ wordt uitgegaan van de huidige heffingssystematiek Rioolheffing. In het College-programma 2018-2022 werd 

aangekondigd te onderzoeken hoe “we de mogelijkheden om het innen van de rioolheffing makkelijker en goedkoper” kunnen maken, 
maar het College heeft onlangs besloten geen wijziging voor te stellen (zie Collegebrief 2020002364). De huidige heffingssystematiek 

kent echter voor grootverbruikers een enigszins degressief tarief: er wordt minder per m3 betaald naarmate er meer wordt verbruikt 

vanaf de 4e schijf – zie de Excel-bijlage. Er wordt dus een ‘kwantumkorting’ verleend.     
 

Een kwantumkorting past niet bij zuinig omspringen met water (hetgeen nodig is voor de continuïteit van de waterlevering en de natuur, 

zeker in/nabij natuur en/of waterwingebieden); 

Een tariefprikkel zal iets kunnen bijdragen aan beperking van het waterverbruik (ook bij  grootverbruikers);  

Uiteindelijk zou verbruiksafhankelijke tarifering binnen de eerste schijf (t/m 250 m3) veel beter zijn, maar op basis van de beschikbare 

informatie is dit niet eenvoudig/goedkoop te realiseren. 

 

Vragen 

1. Is het nog steeds zo dat verbruiksafhankelijke tarifering binnen de eerste schijf (t/m 250 m3) hoge uitvoeringskosten heeft, aan 

welke orde-grootte moeten we denken? 

2. Is het College het met GroenLinks eens dat de tarieven voor m3-verbruik per waterverbruiksschijf in de rioolheffing niet mogen 

afnemen naarmate er meer wordt gebruikt? (Zo nee, waarom niet?) 

3. Is het College bereid om de tarifering (m.i.v. 2021) zodanig aan te passen dat niet minder per m3 wordt betaald naar mate er 

meer wordt verbruikt? (Zo nee, waarom niet?) 
 

_____________________ 

*TARIEVEN RIOOLHEFFING GEMEENTE BLOEMENDAAL 2020 

 1. Eigenaar woning: 0,01400 % van de WOZ-waarde;  eigenaar pand: 0,03149 % van de WOZ-waarde 

 2. Waterverbruik door gebruiker:  

o 1 - 250m3: € 141,87     

o 251 - 500m3: € 141,87 + € 1,66 per m3   

o 501 - 1.000m3: € 556,87 + € 1,36 per m3           

o 1001 - 5.000m3: € 1.236,87 + € 1,31 per m3      

o 5001 - 10.000m3:  € 6.476,87 + € 0,95 per m3 

o 10.001 - 20.000m3: € 11.226,87 + € 0,59 per m3 
o 20.000m3 en meer: € 17.126,87 + € 0,30 per m3 

Is het bij de gemeente niet bekend hoeveel water wordt verbruikt, dan geldt het minimum aanslag-bedrag van € 141,87 

https://www.gbkz.nl/woz-waarde/
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Fractie GroenLinks 

Onderwerp:Biomassacentrale Meerlanden NB (1e bijlage) 

Bloemendaal is aandeelhouder Meerlanden NV en wil zelfs het aandeel uitbreiden. 

Vooralsnog wordt de biomassacentrale Meerlanden NV niet gebouwd. 

 

Vragen: 

1. Wat betekent  ‘vooralsnog’?  
2. Blijft de al aan Meerlanden NV verleende vergunning van kracht?  

3. Zo ja, waarom en kunnen er dan voorwaarden t.a.v. een beperking van de soort ‘voeding’ tot laagwaardige biomasssa (afval van 
de gemeentelijke groendiensten e.d.) worden aangescherpt/opgenomen?   

In de gemeente Haarlemmermeer is een voorbereidingsbesluit genomen dat  Meerlanden  

NV de mogelijkheid biedt tot bouw van een biomassacentrale. Daarbij wordt gewezen op de “economische en financiële belangen voor de 
gemeente Haarlemmermeer” (van de realisatie van een biomassacentrale…). 
4. Kunnen deze belangen (aan de hand van de business case)  worden toegelicht?   

5. Behoudt Meerlanden NV een uitzonderingspositie voor de toekomstige realisatie van een biomassacentrale of wordt het 

voorbereidingsbesluit ingetrokken? 

 


