Geacht MT, College,
14. Rondvraag
Commissielid (fractie)
GroenLinks

Vraag
Onderwerp: Pachtfacturen
Gisterenavond is aan het eind van de Rondvraag cie. B&M afgesproken, dat ik
nog niet-beantwoorde vragen nog even zou melden. Hierbij twee vragen
waarop we graag schriftelijk antwoord krijgen:
1.

2.

HART

Klopt het dat er fouten in de verzonden pachtfacturen zitten?
Zie onder geplakte mail van KHN.
Zo ja hoe komt dat en wat wordt er aan gedaan?;
Enkele paviljoens zijn – nadat zij overwintering al hadden gepland geconfronteerd met de eis vanuit de gemeente Bloemendaal om een
constructieberekening in te sturen als voorwaarde om te mogen
blijven overwinteren.
De beoogde kostenbesparing door overwinteren wordt nu voor een
deeltje teniet gedaan door extra kosten die ondernemers moeten
maken om te overwinteren.
Is het college zich ervan bewust dat zij zo de beoogde kostenbesparing
voor de paviljoens weer voor een deel vermindert?
Is bij het verlenen van de vergunning geen rekening gehouden met
voldoende stabiliteit van de constructie in alle
weersomstandigheden/seizoenen?
N.B. Sommigen van de betreffende paviljoens staan al 8 jaar in
dezelfde vorm op het strand.

P.M. (Zoals gisterenavond in de Rondvraag ook door mij genoemd) er staan nog
vragen open die gesteld zijn ingediend voor de cie. B&M van sept. jl. (en
waarvoor toen schriftelijke beantwoording is afgesproken), het betreft vragen
over:
a. Tarifering Waterverbruik in rioolheffing
b. Biomassacentrale Meerlanden
Onderwerp: Brandweerkranen
Onlangs bleek dat de brandkraan in onze straat niet functioneerde.
1. Worden de kranen gecontroleerd?
2. Wanneer is de laatste controle geweest van de brandkranen in Bennebroek?
3. En wanneer in de andere dorpskernen?
Onderwerp: Papieren afvalkalender
In de besluitenlijst staat dat het college wil stoppen met het rondsturen van de
papieren kalender voor afval inzamelen en dat bewoners een app moeten
gebruiken voortaan van Meerlanden.
Vragen:
1. Wat levert dit aan besparing op?
2. Wat waren de overwegingen van het college om dit te willen doen?
3. Wat zijn de ontwikkelkosten van deze app?
4. Wat zijn de kosten om deze app in de lucht houden
5. Welk budget voor communicatie denk het College vrij te moeten
maken om de bewoners met deze app te laten werken.
Onderwerp: Vlaggetjes plaatsen op het gazon
Mag ik ook vlaggetjes plaatsen op het gazon voor het gemeentehuis met een
ludieke tekst?
Ik beloof dat ik dat doe met een petitie.
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Onderwerp: Kennemerbeekweg te Bennebroek
Al geruime tijd staat er een muur op de plek waar u hebt toegezegd te zullen
handhaven. Ik verwijs naar de vraag van de heer Brussaard hierover in de
commissie.
De muur staat er nog steeds.
1. Wat is er sindsdien gebeurd?
2. Is er alsnog vergunning verleend?
Op dat adres is een villa gesloopt. Daarna zijn graafmachines bezig geweest om
het duin af te graven. Dit gaat ten koste van het duingebied in het Hoge Duin in
Bennebroek.
De waarde van dit gebied is juist dat het duin niet wordt afgegraven.
3, Is voor deze wijk geen vergunning nodig om te gaan graven?
 Hoe kan worden voorkomen dat het oorspronkelijk gebied steeds
verder van karakter wordt ontdaan doordat nieuwe
eigenaren/bewoners het duingebied ondermijnen door
graafwerkzaamheden waardoor de oorspronkelijkheid van het Hoge
Duin verloren gaat?
Onderwerp Brandkranen
Onlangs bleek dat de brandkraan in onze straat niet functioneerde. Worden de
kranen gecontroleerd? Wanneer is de laatste controle geweest van de
brandkranen in Bennebroek? En wanneer in de andere dorpskernen?
Onderwerp: Meerwerk Accountant
1. Heeft de accountant meerwerk in rekening gebracht in 2020 en zo ja voor
wel bedrag?
2. Is hiervoor budget gevraagd aan de raad?
Onderwerp: Haarlem 105
1. Is burgemeester Elbert Roest regelmatig te horen op Radio Haarlem
105?
2. Wat voor afspraken zijn hierover gemaakt?
3. Welke onderwerpen worden besproken?
Onderwerp: 650K Blekersveld
Het voorstel om 650k vrij te maken voor Blekersveld kon niet worden
besproken in Grond omdat wethouder Wijkhuisen de achterliggende info niet
had.
Wij hebben deze informatie nog niet ontvangen.
Vragen:
Vraag 1. Wanneer ontvangt de Raad deze informatie?
Vraag 2. Van de wethouder vernemen wij graag de noodzaak.
Vraag 3. Wij zijn niet op de hoogte van een concreet plan. Hoe gaat het College
deze kosten verwerken in de Begroting?
Onderwerp: Noreply
Waarom is er een NOREPLY mailgroep?
Onderwerp: Personeelsverloop
Eerder informeerde het College, de Raad, dat er groot verloop is in de
personeelsbezetting.
Vragen:
1. Wat huidige stand van zaken?
2. Zijn er nog veel vacatures?
3. Hoeveel fte’s met een vast dienstverband heeft de gemeente
Bloemendaal in december 2020 ten opzichte van december 2019.
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4.

D66

Hoeveel fte heeft de Gemeente Bloemendaal via inhuur in december
2020 tov 2019?

Onderwerp: Afvalkalender
Het collegebesluit om te stoppen met de verspreiding van de afvalkalender
heeft tot veel vragen over - en onbegrip voor - dit besluit geleid. Daarom
ontvangt u van de fractie van D66 de volgende vragen ter beantwoording.
Maken de kosten voor de verspreiding van de afvalkalender deel uit
van de afvalstoffenheffing?
Waarom is zo plotseling gekozen voor het abrupt stopzetten van de
verspreiding van de afvalkalender? Wordt hiermee niet voorbijgegaan aan de
maatschappelijke behoefte daaraan?
Op welke gronden heeft het college besloten tot het stopzetten van de
afvalkalender?
Is het collegebesluit gebaseerd op een peiling onder de inwoners?
Realiseert het college zich dat dit voor digitaal minder vaardige
inwoners een teruggang van de dienstverlening door de gemeente kan
betekenen?
Is het college bereid om het daartoe genomen besluit – het stopzetten
van de verspreiding van de afvalkalender – terug te draaien voor in ieder geval
2021 en in de loop van 2021 te onderzoeken wat de meest gewenste manier is
om de inwoners te informeren over het ophalen van afval?
Onderwerp: Organisatie verkiezingen Tweede Kamer 2021
Veel gemeenten zijn druk bezig met het voorbereiden van de Tweede
Kamerverkiezingen.
Daarom de volgende vragen over de voorbereiding van de Tweede
Kamerverkiezingen door de gemeente Bloemendaal:
-

LB

Wat is de stand van zaken m.b.t. de voorbereiding?
Kunnen vanwege de corona-maatregelen [alle] gebruikelijke
stembureaus gebruikt worden?
In die gevallen waarin dit niet mogelijk blijkt, welke alternatieve
locaties zijn beschikbaar die voldoen aan de corona-richtlijnen?
Welke stem locaties gaan maandag en de dinsdag voor de
verkiezingsdag open om eerder stemmen mogelijk te maken? Wat zijn
de openingstijden?
Wordt er gestemd op alfabet om [lange] rijen te voorkomen?

Onderwerp: Accountant
Het accountskantoor Bakertilly heeft – mogelijk direct dan wel indirect ten
behoeve van haar controle op de jaarrekening 2019- meerwerk
werkzaamheden verricht.
De fractie van LB heeft daarom de volgende vragen:
-

-
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waarom heeft het accountskantoor, naast haar controlerende
werkzaamheden op grond van het contract uit de aanbesteding,
meerwerkwerkzaamheden verricht;
welke werkzaamheden waren dat precies;
waarom het controlerende accountantskantoor;
wie heeft daar opdracht voor gegeven;
waarom niet die werkzaamheden laten verrichten door een
accountant van een kantoor dat niet tegelijkertijd
controlewerkzaamheden doet;

-

bij welke afdeling zijn die werkzaamheden verricht;
wat was de reden dat er bij die afdeling meerwerk moest worden
uitgevoerd;
wat hielden deze werkzaamheden precies in;
voor welk bedrag hebben deze werkzaamheden plaatsgevonden;

Onderwerp: Eindejaar Voorstel (voorstel nummer 3.)
De vragen zijn op die tekst en het voorstel toegespitst.
-

-

-

Wat is het nut van een aanbesteding als het begrote bedrag kan
worden verdubbeld?
-Waarom wijkt deze toelichting af van de daadwerkelijke tekst op de
factuur van € 9000 ex btw?
Waarom worden belangrijke aspecten op de factuur buiten deze
toelichting gelaten?
Waarom stelt het college dat er aanvullende controles noodzakelijk
waren terwijl op de tekst staat dat het er niet wettelijke controle is
geweest?
Vanwaar die 23.000 als er slechts bijna 9000 ex BTW in rekening is
gebracht.
Waarvoor wordt nog meer in rekening gebracht?
Hebben jullie die facturen gezien?
Wie controleert dat?
Waarom worden de kosten voor het sturen van drie mails in verband
met vragen van raadsleden in rekening gebracht bij de gemeente?
Waarom moeten de kosten voor het inwerken van de nieuwe
accountant door de gemeente betaald worden, dat is voor risico van
het accountantskantoor (valt toch via de aanbesteding in het
contract?)
Waarom moet het budget verhoogd worden, komt er dan een nieuwe
aanbesteding? Of is dit sluiproute langs of buiten de aanbesteding om?

Onderwerp: Aanvullende vragen inzake Eindejaarsvoorstel 3
In aanvulling op de gisteravond laat per mail nogmaals gestelde vragen, nog de
volgende vraag.
Waarom meent het college dat met het voorstel ( nr 3 in het Eindjaars
Voorstel) om het aangenomen bedrag te verdubbelen niet is strijd is met de
Aanbestedingswet 2012?.

PvdA

Gaarne ontvangt de fractie tijdig voor de as Raad de beantwoording.
Onderwerp: Privacybeleid
Agendapunt 6 van de comm B&M van 3 december is Privacybeleid.
Hoofdstuk van dat document gaat over Informatiebeveiliging.
We hadden het deze zomer (vergadering van 25 juni) ook over
Informatiebeveiliging n.a.v. Concept verslag vergadering van de auditcommissie
van 29 juni 2020
Daar staat op Pag. 22:
Bevindingen interne beheersing
Er is formeel geen autorisatiematrix van de rollen en rechten opgesteld door de
gemeente Bloemendaal.
De accountant doet de aanbeveling om hier prioriteit aan te geven.
De commissie neemt de aanbeveling over om in het najaar een
autorisatiematrix van het financiële systeem op te stellen en in te voeren.
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De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat de organisatie dit reeds in gang
heeft gezet en verwacht wordt dat de autorisatiematrix dit najaar
geïmplementeerd is.
Mijn vraag is nu: is die autorisatiematrix inderdaad geimplementeerd?
Tijdens die vergadering heeft u na een vraag mijnerzijds “na de zomer” een
notitie over autorisatie toegezegd.
Mijn vraag daarbij: is die notitie aan mijn aandacht ontsnapt?
Als ja, dan excuses daarvoor.
Als nee, kunnen we die notitie op korte termijn tegemoet zien?
Achtergrond van mijn vraag is, dat je ‘privacy’ vanuit het
ambtenarenperspectief ook kunt benaderen als “verantwoord
gegevensgebruik”, dus:
je kunt je als ambtenaar verantwoorden over jouw gebruik van die specifieke
persoonsgegevens
je voelt je verantwoordelijk voor zorgvuldig gegevensgebruik.
Bezwaarschriftencommissie
Aangehecht vinden jullie de Verordening Bezwaarschriftencommissie, waarop
onze partijgenoot Willem Konijnenbelt de nodige tekstsuggesties heeft gedaan.
Mijn voorstel is, dat degene die de Verordening heeft opgesteld naar de
tekstsuggesties kijkt, en in de commissie hetzij zelf hetzij via het college, de
reactie geeft op die veranderingssuggesties.
ZB en CDA

Onderwerp: Geluidoverlast
In de raad van 17-9 zijn twee moties, waaronder één van ZB en CDA,
aangenomen waarin het college wordt opgeroepen actie te ondernemen tegen
het bestrijden van geluidsoverlast door motoren in de gemeente Bloemendaal.
Door een aantal inwoners worden wij regelmatig op de hoogte gesteld van
gesprekken die plaatsvinden met de burgemeester en andere instanties. Wij
krijgen teruggekoppeld dat er vooral aandacht blijkt voor de N200 (Zeeweg) en
nauwelijks voor de N206 door Aerdenhout en Vogelenzang.
Wij hebben de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.

Welke acties heeft het college in de persoon van de burgemeester na
het aannemen van beide moties ondernomen?
Richt de aandacht zich alleen op de N200? Zo ja, waarom dan niet op
de N206?
Komt de politie nog uitleg geven in de commissie Bestuur & Middelen
over de handhaving?
Wordt er samen opgetrokken met gemeenten waar dit onderwerp ook
speelt?

Bij deze laatste vraag speelt voor ons mee dat de burgemeester de toezegging
heeft gedaan samen op te trekken met burgemeester Rehwinkel van de
gemeente Bergen en zelfs voor dit onderwerp naar Den Haag zou gaan.
CDA en LB
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Onderwerp: Afvalkalender
Op 10 november jl. heeft het College van B&W besloten te stoppen met het
huis-aan-huis verspreiden van de jaarkalender afval.

In de praktijk wordt deze kalender veelvuldig gebruikt.
De kalender hangt bij menig huishouden op de koelkast, in de keuken, op het
prikbord etc.
De besparing bedraagt in de praktijk 7000 euro maar erger nog, de
serviceverlening naar de burgers neemt verder af terwijl de afvalstoffenheffing
wel omhoog gaat.
Dit leidt tot de volgende vragen:
1. Waarom heeft het college dit besluit genomen gezien de geringe
kosten ten opzichte van deze inwoner zeer vriendelijke dienst ?
2. Is er naar uw mening geen sprake van verlaging van het serviceniveau,
terwijl de heffing wel zal stijgen?
3. Hoe denkt u inwoners die digitaal minder vaardig zijn nu te bereiken?
4. Waarom heeft het college er niet voor gekozen om bijvoorbeeld
minimaal een jaar de app intensiever te promoten naast het – nog
steeds- verstrekken van een jaarkalender?
5. Is het college niet van mening dat zij met dit besluit en het tijdig niet
communiceren naar alle inwoners, ook de digibeten onder hen, de
service onterecht beperkt?
6. Was het niet beter geweest om de inwoners op de kalender voor 2021
hiervan op de hoogte te brengen en zo langzaam de app in te
voeren? Men kan dan ook zien hoeveel mensen die app gebruiken en
dan weet de gemeente meteen of de inwoners die digitale weg gaan
volgen.
7. Is het college, zonder motie hierover in de as raad, bereid nu nog toe
te zeggen dat in ieder geval voor 2021 alsnog die kalender er komt?
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