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Vragen Artikel 40 Reglement van Orde 

 

Van: M. Roos-Andriesse, fractie Hart voor Bloemendaal 

Datum: 26 oktober 2017 

Betreft: Besluit 17 oktober 2017 

 

Geacht College, 

 

Inleiding 

Hierbij de artikel 40 RvO vragen met betrekking tot het besluit 17 okt jl. 

 

Vragen: 

1. Was de heer Schneiders daarbij aanwezig? Waarom? Zijn naam staat bij het 

besluit op de website; 

2. Kunt u mij het besluit toesturen? Niet de website versie maar het origineel 

getekende besluit van het college; 

3. Kunt u mij de polisvoorwaarden toesturen?  

4. Heeft de heer Nederveen u verzocht om rechtsbijstand?  

5. Kunt u mij het verzoek toesturen? 

6. Waarom wordt er wel een vergoeding gegeven aan de heer Nederveen en niet aan 

een raadslid? 

7. Als sprake is van een valse aangifte, wat zijn de consequenties dan voor deze 

vergoeding? Betaalt de heer Nederveen die kosten terug? 

8. Wat is het verschil tussen de verzekering bij Achmea voor raadsleden en voor 

bestuurders? 

9. Als een bestuurder opstapt als gevolg van fouten die hij heeft gemaakt, (raad 

verkeerd of foutief informeren), waarom heeft hij dan nog recht op vergoeding en 

rechtsbijstand? 

10. Mag de heer Nederveen zijn eigen advocaat uitzoeken of wordt deze aangewezen? 

11. Waarom doet de heer Nederveen een beroep op rechtsbijstand? Hij is geen partij 

in het proces. Hij wordt onder ede gehoord; 

12. Gaat u stukken ter beschikking stellen aan de heer Nederveen? Zo ja, welke? 

13. De hulp die u biedt aan de heer Nederveen: hoe verhoudt zich dat tot het proces 

dat een raadslid is aangedaan? Werkt  het college nu (direct of indirect) samen 

met de heer Nederveen? 

 

 

Voor de volledigheid: vragen niet met ja of nee beantwoorden. 

Zie vragen 2, 3, 5: het lijkt heel simpel om deze vragen met ja of nee te beantwoorden 

maar ik vraag dus concreet om de stukken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Fractie Hart voor Bloemendaal 

M. Roos-Andriesse 


