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Zoals toegezegd in de commissie samenleving van 23 juni j.l., sturen wij u hierbij de antwoorden op 

de openstaande vragen die gesteld zijn bij de behandeling van het jaarverslag sociaal domein 2020. 

 

Vragen LB 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het terugplaatsen van het hekwerk rondom de 

bevrijdingsboom in Overveen (pag 10)? 

Antwoord: het hekwerk is recent teruggeplaatst. 

 

Wat is de relatie tussen de van de subsidie voor de Joodse begraafplaats en “75 jaar bevrijding”? 

(pag 10) 

Antwoord: De relatie tussen beide is evident. Het gaat om een eenmalige subsidie. Naast de bijdrage 

van de gemeente zijn voor de restauratie van graven bijdragen ontvangen van het ministerie van 

OCW, particulieren en een aantal fondsen. 

 

We betalen verzekeringspremies van ruim 71k tbv schoolgebouwen en inventaris. We hebben 

kosten gemaakt als gevolg van schade en vandalisme van ruim 23k. Zijn we voor deze schade dan 

niet verzekerd? (pag 5) 

Antwoord: In het jaarverslag Sociaal Domein is de tekst op blz. 5 onder d. Overige uitgaven, 2e bullit 

niet geheel correct. Er staat nu dat € 23.500 alleen aan schade en diefstal is uitgegeven, er had 

moeten staan o.a. aan schade en diefstal. Het precieze bedrag uitgegeven aan schade bedroeg  

€ 5.841. Verdeeld over 6 individuele zaken, alle onder het eigen risico uitkomend. 

 

De verzekering die de gemeente voor de schoolgebouwen heeft afgesloten is een zogenaamde 

uitgebreide brandverzekering. Naast brandschade is daarin ook gedekt storm- en waterschade, 

diefstal en buitenvandalisme. Per gebeurtenis is sprake van een eigen risico van € 2.500. In 2020 

zijn er 6 gevallen gemeld (in totaal € 5.841), waarvan 5 minder dan € 2.500 bedroegen. Terechte 

claims onder € 2.500 worden uit het gemeentelijk budget onderwijshuisvesting vergoed. Een 6e 
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geval in 2020 bedroeg € 2.571, ook dit is niet aan de verzekeraar voorgelegd. Vaker claims vlak 

boven het eigen risico indienen zal tot gevolg hebben dat de premie sterk stijgt. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Namens burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 

 

S. de Roy van Zuidewijn – Rive 

Wethouder 

 


