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Vragenhalfuur Raad 17 september 2020 

 

Door: de heer Doorn (VDB) 

Onderwerp: Kweekduin 

Sinds 1 september 2019 staat Kweekduin aan de Bloemendaalseweg leeg. Alle bewoners die 

er toen via de leegstandswet woonden moesten het pand ontruimen. We zijn een jaar 

verder en er is nog niets gebeurd. Wij hebben begrepen dat, zolang niet alle appartementen 

verkocht zijn, er niets gebouwd gaat worden. Van de 13 appartementen zijn er nog 6 te koop 

en staan er twee in optie. Er zijn dus nog maar 5 echt verkocht. We zitten met grote 

problemen rondom huisvesting van onder meer statushouders. De verpaupering van het 

geheel wordt met de dag erger. Wat zijn de mogelijkheden voor de gemeente om de 

projectontwikkelaar te dwingen in actie te komen? 

 

Door: mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

Onderwerp: Amendement statushouders 

Waar in het besluit van het amendement staat dat er tijdelijke woningen komen op 

Blekersveld. NB: ik doel niet op de overwegingen of toelichting, maar uitsluitend op de tekst 

van het besluit.  

 

 

Door: mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

Onderwerp: Mailbox wissen burgemeester 

1. Is het college bekend met de artikelen van Follow the money (oa Gemeente delete 

mailbox na vragen over contact met tabaksfabrikant, 12 oktober 2019)? 

2. Wanneer hoorde u voor het eerst dat de mailbox van Ruud Nederveen was gewist? 

3. Welke acties hebt u ondernomen om vernietiging van de mailbox van Nederveen 

ongedaan te maken? 

4. Is het college van mening dat het wissen van de complete mailbox van de 

burgemeester in strijd is met de archiefwet? 

5. Erkent het college dat de gemeente hier fouten heeft begaan? 

6. Welke maatregelen neemt u of hebt u genomen om ervoor te zorgen dat 

correspondentie van bestuurders maar ook van ambtenaren wordt veilig gesteld en 

niet tegen de regels wordt verwijderd 

7. Weet u dat het vernietigen van bewijs dat van belang is in een lopend strafproces, 

strafbaar is en hebt u hiervan melding gedaan aan het OM? 

 


