
Leden van de raad, 

Na de vaststelling van de agenda van bovenvermelde vergadering door de Cie Bestuur en Middelen 

van de gemeente Bloemendaal zo juist weet ik echt 100% zeker dat de gemeente waar ik in woon, de 

gemeente Bloemendaal, zo snel mogelijk moet worden opgeheven. Aan het jarenlange wan-bestuur 

binnen deze gemeente heeft burgemeester Roest ook geen einde kunnen maken. Wie het autoritaire 

optreden van commissie-voorzitter Harder (VVD) en het domme gedrag van de meeste fracties 

vanavond heeft gezien, zal het met mij eens zijn dat verbetering niet mogelijk is. Vanavond bereikten 

we het absolute dieptepunt. 

Wat is het geval? 

Op 27 oktober 2020 stuurde ik een brief naar de gemeente over de keerwanden van Bijduinhof. 

Het raadslid Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) vroeg de raad deze brief te agenderen en aldus 

geschiedde. Het werd agendapunt 8 van de vergadering van vanavond. Klaar is kees. 

Maar niet in Bloemendaal. Er zijn bij dit onderwerp vertrouwelijke stukken ingebracht door het 

college, werd afgelopen vrijdag aan de raad verteld, en dus moet het agendapunt vertrouwelijk 

worden behandeld. Dat kan niet digitaal, dus wordt het agendapunt verdaagd tot er weer fysiek 

vergaderd kan worden. 

En wat blijkt nu? 

Het enige vertrouwelijke stuk dat is ingediend bij agendapunt 8 is mijn brief van 27 oktober 2020.  

Hoe gestoord kan je zijn? Als college, als organisatie. Als griffie. Als voorzitter van de Cie Bestuur en 

Middelen. Hoe kan de inhoud van een brief de reden zijn om over die brief besloten te moeten 

vergaderen, terwijl die brief openbaar is en bij het agendapunt 8 is opgenomen?  

Aan het eind van de middag stuurde ik u nog een mail omdat deze gekte al dreigde. Ik schreef: “Ik 
kan me voorstellen dat bij agendapunt 9 over de integriteit wellicht vertrouwelijke stukken aan de 

orde kunnen zijn. Maar bij agendapunt 8 (mijn brief van 27 oktober 2020) kan ik me dat in het geheel 

niet voorstellen.” Dat blijkt dus zo te zijn; er is geen enkele reden om mijn brief niet te bespreken. 
Verder schreef ik: “Het lijkt me alles bij elkaar de zoveelste doorzichtige poging om GEEN 
verantwoordelijkheid te nemen voor de verwerpelijke gang van zaken bij de bouw van Bijduinhof.” 
Ook dat blijkt waar te zijn. 

Opheffen die gemeente! Zo snel mogelijk. 


