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aantal raadsvragen- inlichtingenverzoeken
integriteitsmeldingen en Wob-verzoeken 2020

Ver¿onden

Bijlage(n)

Geachte leden van de raad,

Bijgaand treft u het jaaroverzicht 2020 aan, inhoudende het aantal inlichtingenverzoeken,
raadsvragen, artikel 36/40 RvO-vragen, integriteitsmeldingen en Wob-verzoeken. Uw raad heeft voor

de behandeling van de raads- en Wob-verzoeken een aanvullend budget ter beschikking gesteld.

De inzet van het college is erop gericht de beantwoording van de raadsverzoeken op een tijdige,
gestructureerde en uniforme wijze plaats te laten vinden. Uit het overzicht blijkt dat het college voor

wat betreft het aantal inlichtingenverzoeken, raadsvragen, artikel 36/40 RvO-vragen, daar in het jaar

2020 goed in is geslaagd. Dat vergde wel een aanzienlijke inzet van de ambtelijke organisatie.

Uit het overzicht blijkt dat de meeste vragen in 2020 zijn ingediend door de fracties Hart voor

Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal.

Het afgelopen jaar bleek ook dat een aantal fracties dezelfde vragen indiende op uiteenlopende wijzen.

Een vraag werd dan bijvoorbeeld eerst technisch gesteld en kwam vervolgens opnieuw aan de orde in

een rondvraag, meestal met een nuanceverschil. Soms werden daarna klachten ingediend omdat een

vraag dan niet (afdoende) zou zijn beantwoord. Er is een trend te constateren dat steeds meer vragen

bij de rondvraag worden gesteld. Koploper was de commissie bestuur en middelen van 14 januari 2021

met in totaal 67 vragen, die uiteindelijk - omdat mondelinge beantwoording te veel tijd vergde - met
een collegebrief moesten worden afgehandeld.

Uit het overzicht blijkt verder dat de meeste integriteitsmeldingen in 2020 vanuit de gemeenteraad zijn

ingediend. Door uw raad werd in november 2020 het integriteitsprotocol Politieke ambtsdragers
vastgesteld. De integriteitsmeldingen jegens politieke ambtsdragers zullen daarom ter (verdere)

behandeling overgedragen worden aan deze commissie.
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Het college en de ambtelijke organisatie zullen zich het komende jaar weer inspannen om uw
raadsverzoeken tijdig en gestructureerd te behandelen. Het college verzoekt u (zo ook de griffie)
daarbij kritisch te zijn in de vraagstellingen die worden doorgeleid naar het college. Wordt een vraag
gesteld omdat het'nice to know'is, of is het'need to know'? Verwezen wordt naar de opmerkingen
van de burgemeester in het griffiebericht aan het begin van het nieuwe jaar met betrekking tot de
onevenredige belasting van de organisatie in een tijd van de Coronacrisis.

Om de beantwoording in één keer'to the point'te krijgen helpt het de ambtelijke organisatie als de
vraagsteller zijn vragen niet stelt in verschillende gremia (al dan niet met nuanceverschil). Tevens
helpt het ook als de vraagsteller het doel en/of de context van de vraag duidt. Dat komt de scherpte in
de beantwoording ten goede, zodat niet opnieuw een vraag-/antwoord traject hoeft te volgen.

Wij vragen tot slot uw aandacht voor de hoeveelheid vragen in de rondvraag van de diverse
raadsgremia. Gelet op de korte voorbereidingstijd tussen de ontvangst van de vraag (meestal pas op
de dag zelf na 11.00/12.00 uur) en de vergadering, kan het college bij een (te) grote hoeveelheid
vragen (zoals o.a. bij de commissie bestuur en middelen van 14 januari 2021 instaan voor een
deugdelijke ambtelijke voorbereiding van de beantwoo
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Inlichtingenverzoeken en (technische) vragen in 2O2O: ca.32O
Inhoudende ca. 4L7 deelvragen

TNLTCHTTNGENVERZOEKEN EN (TECHNISCHE)

VRAGEN IN 2O2O

Hart voor Bloemendaal

Zelfstandig Bloemendaal

Liberaal Bloemendaal

D66

GL

CDA

WD

VDB

Openstaand

Afgedaan

115

99

58

8

22

6

8

4

I Hart voor Bloemendaal

r Zelfstandig Bloemendaal

r Liberaal Bloemendaal

r D66

rGL

r CDA

rWD

rVDB

r Openstaand

r Afgedaan

BEANTWOORDING INTICHTINGENVERZOEKEN EN VRAGEN 2O2O

0

0

320



Artikel 36140 Rvo-vragen in 2O2O: 26
Inhoudende 67 deelvragen

Hart voor Bloemendaal

Zelfstandig Bloemendaal

Liberaal Bloemendaal

D66

GL

CDA

WD

VDB

LB

3

8
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r Hartvoor Bloemendaal

r 066

: VVD

Artikel 36/40 RvO-vragen in 2020:26
inhoudende ca. 67 deelvragen

L4

0

0

1

0

0

0

r Zelfstandig Bloemendaal r Liberaal Bloemendaal

rGL ICDA

rVDB TLB

Beantwoording: Artikel 36/40 Rvo-vragen 2020

Openstaand

Afgedaan

Beantwoording: Artikel 36/40 RvO-vragen 2O2O
0

r Openstaand ¡ Afgedaan r rltt¡l

0

26
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Ingediende integriteitsmeldingen jegens (oud) politieke ambtsdragers 2O2O: l5

I ndieners I ntegriteitsmeldingen 2020

r lnwoners r raadsleden

Onderverdeling lntegriteitsmeldi ngen (oud)

polit¡eke ambtsdragers 2020

r_burgemeester/college/wethouder r-raadsleden r-college/raad

Status be ha ndel i ng i ntegriteitsme ld i nge n (oud )

politieke ambtsdragers 2020

r Afgehandeld ¡ Onbehandeld (naar integriteitscommissie) I ln behandeling
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Ingediende Wob-verzoeken 2O2O: 33

I nged iende Wob-verzoeken 2O2O

r burgers r bedrijven r raadsleden

Status behandeling Wob-verzoeken 2O2O

r in behandeling r niet-ontvankelijk r verzoek ingetrokken r afgehandeld


