
Ben ik hier weer. Vorige keer dankte ik voor de mogelijkheid in te spreken. Ik ging ervan uit dat 

er iets mee gedaan zou worden. Ik vroeg u uw rol als controlerend orgaan op te pakken en de 

portefeuillehouder aan te spreken op haar gedrag. Na het inspreken ben ik online aanwezig 

gebleven en ben ik enorm geschrokken van het proces. Gelukkig was er één commissielid 

moedig genoeg de portefeuillehouder aan te spreken op haar gedrag toen ze haar camera 

uitzette tijdens de inspreektijd. 

Anderen heb ik dat helaas niet zien doen en zelfs tijdens de daaropvolgende de 

raadsvergadering is de portefeuillehouder niet aangesproken op haar aantoonbare laakbare 

gedrag. 

Het vertrouwen in de politiek is geschaad en u als raadsleden heeft een verantwoordelijkheid 

deze te herstellen. Tijdens uw zitting neming heeft u het volgende beloofd of gezworen: 

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en 

dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. 

Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en 

dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. 

Gelet op artikel 15, derde lid, van de Provinciewet/artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet/ 

artikel 33, in het duale bestuur, waarbij de gemeenteraadsleden een controlerende, 

kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol hebben, kan en moet de raad vervolgens een 

wethouder op het matje roepen 

Daarnaast is het zo dat volgens Artikel 35.  Dat de raad de wethouders benoemt. Dit houdt in 

dat u als werkgever voortgangsgesprekken moet houden over haar functioneren. En haar moet 

coachen op haar competenties. Op elk aspect van de competentie, namelijk kennis, vaardigheid 

en attitude / houding en gedrag.  

In artikel 41c staat dat De raad stelt voor de wethouders een gedragscode vast. Ook dit heeft u 

gedaan. 

Het is ongelooflijk teleurstellend te zien als inwoner van de gemeente Bloemendaal hoe ons 

vertrouwen keer op keer geschaad wordt en dat deze portefeuillehouder onwaarheden mag 

blijven verkondigen. 

Dat ze daarop gewezen wordt middels een protestbijeenkomst en duidelijk taal van de 

insprekers heeft duidelijk niet geleid tot zelfreflectie.  

Ze durft zelfs uw ambtenaren te vragen de dag na de commissievergadering een uitnodiging te 

sturen aan de buurt om het gesprek met haar aan te gaan. Toen pas! En tegelijkertijd nadat ze 

had aangetoond niet te kunnen of willen luisteren. Hierdoor is er bij niemand in de buurt het 

vertrouwen dat een gesprek voeren zin heeft. 

En daar ligt een duidelijke opgave aan u raadsladen. Werk aan het terugwinnen van het 

vertrouwen. 

De portefeuillehouder heeft geen verontschuldiging gegeven over het feit dat de omwonenden 

in november 2021 niet zijn geïnformeerd. (Dit hebben wij zelf getoetst door het gesprek met alle 

buren aan te gaan en doormiddel van socialmedia) 

Ze heeft geen verontschuldiging aan u gegeven dat zij de raad onwaarheden heeft verteld.  



Tijdens de commissievergadering werd evident dat het functioneringsgesprek nog niet heeft 

plaats gevonden. Iedereen die in Nederland politiek actief is en enige opleiding heeft genoten bij 

de bestuursacademie of elders weet dat een portefeuillehouder bij commissievergaderingen de 

vragen moet samenvatten en alle vragen moet beantwoorden. Deze portefeuillehouder heeft 

veel vragen niet beantwoord en zelfs hardop gezegd ”op die vraag geef ik geen antwoord” 

Als of dat nog niet erg genoeg is lees ik bij de stukken voor deze vergadering weer zwart op wit 

de leugen dat de omwonenden zijn geïnformeerd in november 2020. Hoe kunt u dit tolereren? 

In  Artikel 47  Staat dat Indien een wethouder niet langer voldoet aan de vereisten voor het 

wethouderschap, hij zij onmiddellijk ontslag neemt.  Hij / zij doet hiervan schriftelijk mededeling 

aan de raad. 

Het agendapunt 6 heet Stand van zaken Huisvesting Statushouders. 

Ik als buurtbewoner kan u melden dat met ons nog steeds niet het gesprek is gevoerd. Wij zijn 

niet meegenomen in de intentie van de plannen en worden alleen maar keer op keer 

geconfronteerd met oneigenlijk politiek handelen. Zonder dat daar iets aan gedaan wordt in een 

gesprek onmogelijk. En kan dit proces niet beginnen. 

Commissieleden, raadleden neem uw taak serieus en werk aan het vertrouwen dat wij als 

bewoners in u zouden moeten hebben. 

Zet deze portefeuillehouder op non-actief en alstublieft voorkom dat zij, tot aantoonbaar 

verbeterd gedrag en ontwikkelde competenties, het politieke landschap nog verder vervuilt. 

Ga dan netjes, zoals dat behoorlijk bestuur betaamt het proces aan door in gesprek te gaan met 

de buurt in dialoog ipv monoloog. 

U bent verantwoordelijk voor het gedrag van de wethouder. Daar moet u haar op aanspreken. 

Wij buurbewoners en kiezers zullen de coalitiepartijen VVD, CDA en D66 hier op aanspreken 

tijdens de aankomende verkiezingen als niet snel blijkt dat zij verantwoordelijkheid nemen, 


