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Agendapunt 17 Rondvraag 

Commissielid (fractie) Vraag 

HART 

 

1. Nieuwsjaarbericht Youtube 

Vragen: 

1. Heeft de heer Ragas het filmpje op Youtube geproduceerd met het 

nieuwjaarsbericht waarin de burgemeester spreekt en ook enkele 

inwoners? 

2. Hoeveel heeft dat filmpje gekost? All-in.  

 

HART 2. Uitspraken van de burgemeester in het Bloemendaals Nieuwsblad  

van 30 december jl 

Vragen: 

1. Waar haalt de burgemeester de kennis vandaan dat de raad heeft 

voorgenomen te bezuinigen op Welzijn Bloemendaal? 

2. Wie heeft de takenkaarten in juni 2020 opgesteld waarin de 

bezuiniging op Welzijn Bloemendaal is voorgesteld? 

Dwz: onder wiens verantwoordelijkheid? Zie taakveld 6.1; 

3. Maakt de burgemeester deel uit van het college en spreekt het college 

met 1 mond? Waarom laat hij dan doorschemeren dat dit de keuze 

van de raad was als dit een voorstel is dat kwam van het college? 

4. Wat bedoelt de heer Roest met de politieke folklore en de kosten die 

daarmee gepaard gaan? 

5. Is de heer Roest van mening dat hij met deze uitspraak zijn 

wantrouwen of misnoegen uitspreekt over gekozen 

volksvertegenwoordigers in de raad? 

6. Waarop baseert hij zijn stelling dat de democratie in gevaar is? 

7. Is de burgemeester het eens met de stelling dat democratie gebaat is 

bij openbaarheid en niet bij alle mogelijke vertrouwelijkheden en 

geheimhoudingen? 

8. Is de burgemeester zich ervan bewust dat onder zijn bewind 

vergaderingen zijn verworden tot het afhameren van agendapunten 

en dat het inperken van het spreekrecht het debat niet ten goede 

komt en dat informatie steeds minder wordt verstrekt of zelfs geheel 

achterwege blijft? 

9. Is de burgemeester zich er ook van bewust dat onder zijn bewind het 

RvO niet wordt nageleefd waardoor de minderheid die in een 

democratie van groot belang is voor een goed evenwicht, niet wordt 

bediend of niet tot zijn recht komt omdat altijd het recht van de 

meerderheid geldt? 

10. De burgemeester beweert dat hij graag met inwoners in contact komt 

maar waarom verjaagt hij een betrokken inwoner dan bij een 

beeldvormende avond? 

11. Is het gewenst dat een burgemeester zo openlijk zijn politieke 

voorkeur opgeeft of kenbaar maakt over politici op het wereldtoneel 

of geeft dat geen pas en hoort een burgemeester vooral naar buiten te 

treden als neutraal, onafhankelijk en voorzichtig en behoedzaam 

zorgvuldig? 

12. Wie bedoelt de burgemeester met ‘de schreeuwers die vooral voor 
hun eigen belang opkomen’? 

13. Is dit wat de burgemeester verstaat onder ‘verbindend’? 

14.  Hoort een burgemeester zich niet mild uit te drukken in plaats van zijn 

persoonlijke frustratie te uiten in een lokaal blad dat bij alle inwoners 

wordt bezorgd bij het afsluiten van het oude jaar? 

 

3. Onderwerp: Procedure onderzoeksopdrachten gemeenteraad 
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De onderzoeksvragen betreffende de sportsubsidies, de culturele activiteiten, 

de vaste bijdrage aan Caprera en de taken van Welzijn Bloemendaal voor 

alsnog niet uit te werken; 

 

Vragen: 

1. Wat wordt bedoeld met vooralsnog niet? 

2. En waarom is hier dan geen uitwerking aan gegeven terwijl de 

opdracht van de raad al lang bekend was? 

3.  Wat heeft het college in de tussentijd gedaan? 

 

4. Onderwerp: Financiële afronding baggerplan 2012-2014 

Financiële afronding baggerplan 2012-2014 

Het college besluit: 

1. het aanbod van Staatsbosbeheer te aanvaarden; 

de voorgestelde vorderingen oninbaar te verklaren. 

 

Vragen: 

1. Welk bedrag wordt oninbaar verklaard? En hoe is de dekking?  

2. Betreft 2012-2014: is dit niet al afgeboekt? 

3. Welk aanbod is er gedaan door Staatsbosbeheer? 

4.  Was dit niet op een andere wijze te organiseren? 

 Zie ook besluit recht van erfpacht 30 jaar Middenduin. 

 

5. Onderwerp 011 Verkoop kavel grond nabij Westerduinweg 1 

 t.b.v. transformatorstation Liander 

In de besluitenlijst dd 15 december jl staat dat grond is verkocht aan de 

Westerduinweg 1 in Aerdenhout aan Liander.  

 

Vragen: 

1. Voor welk bedrag is dit verkocht? 

2. Hoeveel grond? 

 

6. Onderwerp: Interim gemeentesecretaris 

1. Tijdens de raadsvergadering van 17 december jl vertelde wethouder 

Heijink: ‘dat zou zo kunnen als het contract zo ingevuld wordt, wat op dit 
moment niet duidelijk is. Wat is er niet duidelijk? 

2. Wat betaalt Bloemendaal per maand aan de gemeentesecretaris? 

3. Waarom wordt deze tijdelijke functie niet waargenomen door één van 

onze loco gemeentesecretarissen? 

4. Hoeveel loco secretarissen hebben wij in Bloemendaal? 

5. Hoe zijn we aan meneer Kradolfer gekomen? 

Dwz: hoe is hij geworven? Uit wiens netwerk? 

6. Zijn er nog andere interimmers aangezocht? 

7. Waarom is er niet meteen gezocht naar een definitieve secretaris, 

want het vertrek van mevrouw Atsma stond al langer vast. 

Zag het college dit niet aankomen of was er niemand te vinden voor deze 

functie? 

8. Hoeveel kostte mevrouw Atsma per maand? 

9. Wat zit er allemaal in de fee van de heer Kradolfer? 

Is het bedrag all-in of komen er nog kosten bovenop zoals reiskosten, 

onkosten? 

En wat gebeurt er als de heer Kradolfer een presidium vergadering bijwoont? 

Wordt dit dan extra in rekening gebracht? 

10. Wordt reistijd ook berekend? 

11. Waarom 28 uur? Hoe veel uur werkte mevrouw Atsma? 

12. Kan de gemeentesecretaris dan voortaan op contractbasis van 28 uur 

werken? Voltijds niet meer nodig? 
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13. Zijn er geen andere interimmers die minder rekenen? 

14. Kunt u dit verkopen aan de inwoners die te maken krijgen met zware 

bezuinigingen en die nu zien dat er een giga vergoeding wordt betaald aan 

meneer Kradolfer of aan het adviesbureau waaraan hij is verbonden? 

15. Is de heer Kradolfer vennoot van De Galan? 

 

7. Onderwerp: Gymzaal Thereriaschool 

1. Wethouder Heijink: wordt de gymzaal die nog gebouwd wordt voor de 

Theresiaschool ook gebruikt door kinderen van andere scholen/ wordt 

de gymzaal onderverhuurd ed. 

 

8. Onderwerp: BP Dennenheuvel/gymzaal 

Inleiding: 

Gebleken is dat de nieuw te bouwen gymzaal niet is opgenomen in het 

bestemmingsplan Dennenheuvel.  

1. Hoe moeten wij dan een bestemmingsplan Dennenheuvel vaststellen 

als nu al vaststaat dat daags na het vaststellen van het 

bestemmingsplan Dennenheuvel een planning wordt gemaakt 

voor een vervolgafspraak om een bestemmingsplanwijzigingsprocedure in 

‘combinatie met de realisatie van een gymzaal’ in datzelfde plangebied 
Dennenheuvel? 

2. Wat gaat dit kosten? 

 

9. Onderwerp: Schuldsanering 

Vragen: 

Vanaf 2021 kunnen gemeenten eerder mensen helpen die door 

schulden in de problemen dreigen te komen. 

1. Op welke wijze gaat de gemeente om met de wijziging in de Wet 

gemeentelijke schuldsanering? 

2. Wordt hier ook iemand aangesteld of aangetrokken dan wel 

aanbesteed om mensen actief te begeleiden zoals onlangs in 

Nieuwsuur was te zien? (SAMENLEVING en BESTUUR/MIDDELEN) 

3.  

10. Onderwerp: Jachtvergunningen 

4. Geeft de gemeente jachtvergunningen af aan inwoners van 

Bloemendaal ? 

5. en zo ja, waar mogen die jagen? 

6. Is dat wel gewenst?  

Is het niet volledig achterhaald dat particulieren op dieren gaan jagen? 

 

Liberaal Bloemendaal 11. Onderwerp: Publicatie besluiten B&W 

Inleiding: 

Het College van B&W heeft besloten om per 1 februari a.s. zijn vastgesteld 

besluiten niet meer aan de gemeenteraad te laten toekomen via 

griffieberichten. 

Liberaal Bloemendaal constateert dat het College van B&W hiermee een 

onnodige barrière opwerpt in de informatieplicht en -verstrekking aan de 

gemeenteraad. 

Deze tendens van minder toegankelijkheid van berichtgeving door de 

gemeente ook naar de bewoners vindt Liberaal Bloemendaal zorgelijk. 

Vraag;b  

1. Onze vraag moge duidelijk zijn: zou het College van B&W genoemde 

besluit willen heroverwegen om zijn besluiten weer onveranderd mee 

te sturen met het griffiebericht naast de publicatie op Overheid.nl 

 

Zelfstandig Bloemendaal 12. Onderwerp: Scooterverhuurder Felyx: 
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Het Bestuur van Bloemendaal geeft de openbare ruimte van Bloemendaal 

gratis aan scooterverhuurder Felyx. 

Het lijkt een prima ontwikkeling maar dat betekent nog meer druk op de vaak al 

overvolle fietspaden 

als mede parkeerruimte die moet worden gecreeerd (vooral op zomerse dagen 

aan het strand). 

 

Vraag: 

1. Hoe denkt het College dit te gaan oplossen? 

 

13. Onderwerp: Legalisering keerwanden als erfafscheiding. 

 

Een keerwand als erfafscheiding wordt door de gemeente gezien als 

‘bouwwerk’ en mag daardoor tot drie meer hoog zijn is de aangevoerde 

argumentatie van de gemeente om alsnog keerwanden te legaliseren in 

Bennebroek en Overveen. 

 

1. Betekent dit nu dat keerwanden tot drie meter hoog worden toegestaan als 

erfafscheiding in de gemeente Bloemendaal en op de erfafscheiding mogen 

worden geplaatst? 
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