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Geachte leden van de gemeenteraad,

De fractie van Hart voor Bloemendaal heeft tijdens de raadsvergadering van 13 december 2018 inzage
gevraagd in het dossier park Brederode. Ik heb toegezegd hierop te reageren

Het college heeft eerder besloten op een Wob-verzoek van de heer R.M. Slewe, in zijn hoedanigheid
van ambteloos burger in 20L7, over'de verkoop van het hoofdgebouw park Brederode'. Dit verzoek
was niet concreet en heeft het college moeten interpreteren als'de toestemm¡ng om het hoofdgebouw
Park Brederode door te verkopen'. De volgende documenten zijn openbaar gemaakt en verstrekt aan
de heer R'M. Slewe: collegebesluit betreffende toestemming verkoop Meerenberg/portiersloge,
instemmingsbrief Park Brederode CV, samenwerkingsovereenkomst Carré van Bloemendaal, brief AM
inzake integriteit, brief ControlRisks Integriteitonderzoek en twee situatietekeningen. De heer R.M.
Slewe beschikt dus reeds over de relevante documenten.

Het college heeft meerdere malen kenbaar ge'maakt (onder andere per brief d.d.20 februari 2019, met
kenmerk 2019001633) dat indien de heer R.M Slewe, vanuit zijn functie als raadslid, verdere inzage
wenst in dit dossier, hij specifiek aan moet geven welke documenten hij wil inzien. Zonder deze
informatie kan het college zijn verzoek niet behandelen. Het is hem bekend dat het hier om een
dossier van ca. 10 jaar gaat, waar een gigantische hoeveelheid mails en andere stukken mee zijn
gemoeid. De heer R.M Slewe blijft hier informat¡e over opvragen, maar zijn verzoeken zijn tot heden
niet voldoende concreet.

kel 40 Rvo vragen van de fractie van Hart voor Bloemendaal met betrekking tot park Brederode
beantwoord (onder andere per brief d.d. 20 februari 2019, met kenmerk 2019001613).

endelijke groet,
e^t

der N.A Heijink
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