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Verzonden

Bijlage(n) Brief van 16 april 2019 "Tussenstand overzicht
inlichtingenverzoeken en raadsvragen (2019003400)

Geachte leden van de raad,

Op 16 april 2019 ontving u ter informatie de collegebrief met de "Tussenstand overzicht
inlichtingenverzoeken en raadsvragen" (2019003400).

In vervolg op deze brief treft u bijgaand het jaaroverzicht 2019 aan, inhoudende het aantal

inlichtingenverzoeken, raadsvragen, artikel 40 RvO-vragen, integriteitsmeldingen en Wob-verzoeken

Met vriendelijke groet,

r en wetho van Bloemendaal,
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Hart voor Bloemendaal
Liberaal Bloemendaal:
CDA:
WD:
Groen Links:
D66:
PvdA:
VDB:

Hart voor Bloemendaal:
Liberaal Bloemendaal:
CDA:
WD:
Groen Links:
D66:
PvdA:

VDB:

Inlichtingenverzoeken en (technische) vragen in 2O19: ca.
inhoudende ca. 7O4 deelvragen

345

lnlichtingenverzoeken en (technische)

vragen in 2019: ca.345
inhoudende ca. 7O4 deelvragen

Art. 40 RvO-vragen ¡n 2019:63

rHVB TLB ICDA .VVD :GTL TD66 TPVdA TVDB
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rHvB rLB rCDA -WD rGrL rD66 rPvdA rVDB

Ter verklaring van andere uitkomst bij optelling (verklaring is overlapping)
* Waarvan 1 samen met PvdA
** Waarvan 1 samen met PvdA
*** Waarvan 1 samen Liberaal Bloemendaal en 1 met Groen Links
Nb. De oorspronkelijk vraag telt mee. Herhaalde vragen tellen niet opnieuw mee als daarin geen nieuwe vraag
staat.

Artikel 4O RvO-vragen in 2O19: 63

52
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1
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Ter verklaring van andere uitkomst bij optelling (verklaring is overlapping)
* Waarvan 1 samen met Groen Links
** Waarvan 1 samen met Liberaal Bloemendaal en 1 met D66
*** Waarvan 1 samen met Groen Links
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Vragen beantwoord

I n lichtingenverzoeken en

vragen 2019
Artikel 40 RvO-vragen

2019

2r%

Openstaand: 13

- Afgedaan: 50

Wob-verzoeken 2OL9: ca. 40

r Raadsleden: 3 ¡ Samenleving: 37

Openstaand: 85

* Afgedaan: 260

Wob-verzoeken in 2019: ca.4O

Raadsleden:
Samenleving
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37



lntegriteitsmeldingen in 2019

Totaal aantal meldingen 2019: 106

ingediend door:

Hart voor Bloemendaal:

lnwoners:

waarvan gericht tegen*
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r _burgemeester r _wethouders

_oud-bu rgemeesters r _oud-wethouders

integriteitsmeldingen in 2019: 106
waarvan afgehandeld : 48

13

105

L

(oud) politiek ambtsdragers:
(oud) ambtenaren:
onduidelijk:

burgemeester:
(oud) burgemeesters:

raadsleden:

(oud) raadsleden:

wethouders/college:
(oud) wethouders/college:

57

57
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r Totaal ln behandeling r Totaal afgehandeld

* Ter verklaring van een andere uitkomst bij optelling:
ln één melding worden vaak meerdere personen genoemd. Een voorbeeld is dat er wordt gesproken over een
vermeende integriteitsschending door zowel een (oud) ambtenaar als door een (oud) politieke ambtsdrager. Een

melding wordt in die gevallen dus zowel opgeteld bij ambtenaren als bij politieke ambtsdragers.

lntegriteitsmeldingen tegen politieke ambtsdragers: 57

waarvan gericht tegen* Meldingen tegen (oud) politieke ambtsdragers
in 2Ot9:57

waarvan afgehandeld : 2518

13
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24

_ raadsleden

s _oud-raadsleden



(oud) ambtenaren:

Gemeentesecretaris:
(oud ) gemeentesecreta rissen :

Integriteitsmeldingentegenambtenaren: 57

waarvan gericht tegen*:
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Meldingen tegen (oud) ambtenaren
in 2019:57

waarvan afgehandeld: 21

r _(oud-) ambtenaren r _gemeentesecretar¡s

r _ oud-gemeentesecretarissen

46
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