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Betreft: Ambtsbezoek Bloemendaal 15 december 2021

Geachte heer Roest, Looks. Cloe,

Met veel tevredenheid kijk ik terug op het ambtsbezoek dat ik op 15
december aan uw gemeente heb gebracht.

Het gesprek met het college heeft mij een goed beeld gegeven van de
bestuurlijke ontwikkelingen en uitdagingen in uw gemeente.
Ook heb ik het als nuttig ervaren om met verschillende partijen in
Bloemendaal aan Zee te spreken over het thema ‘de in gang gezette
ontwikkeling om een veilig strand te creëren met Bloemendaalse allure’.
In 2018 heeft de provincie op verzoek van de gemeente en Bibob-
onderzoek uitgevoerd over de horeca-aangelegenheden op het strand.

Dit vormde een basis voor het in gang zetten van positieve
ontwikkelingen op het strand. Mooi om te zien hoe de samenwerkende
partners het Bloemendaalse strand op het gebied van horeca,
handhaving, recreatie, veiligheid en omgeving een zichtbare
kwaliteitsimpuls hebben gegeven.

Het was daarnaast ook waardevol om met de gemeenteraad te spreken
over de bestuurscultuur, omgangsvormen, regionale samenwerking en
inwonersparticipatie. Het gesprek met de commissie integriteit en ook

het gesprek met de gemeenteraad hebben mij inzicht gegeven in de
stappen die Bloemendaal de afgelopen tijd op het gebied van integriteit
heeft gezet. Met de instelling van de onafhankelijke commissie
integriteit heeft Bloemendaal laten zien serieus werk te maken van het
verbeteren van de bestuurscultuur en omgangsvormen. Hier kunnen
andere gemeenten een voorbeeld aan nemen.

Ik wil u, uw college, de gemeenteraad, de leden van de commissie
integriteit en alle betrokken medewerkers dan ook nogmaals hartelijk
danken voor de gastvrije ontvangst en de organisatie van een geslaagd
ambtsbezoek onder lastige omstandigheden.
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