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Commissielid 

(fractie) 

Vraag 

Mw Roos (HvB) (Ontvangen 21-04-2021) 
Inzake agressieve reclame 
 
• Bent u bekend met de agressieve reclame van Delta Fiber? Met agressief 
bedoel ik dat er enkele keren per week en dat al maanden lang reclame materiaal 
in je brievenbus belandt van Delta Fiber waarin ze net doen alsof je 
verschrikkelijk de klos bent als je je niet bij hun meldt. Het is een enorme druk die 
elke inwoner die dit soort folders maar blijft ontvangen ervaart, alsof we allemaal 
gered moeten worden als we ons niet NU aansluiten bij Delta Fiber. Het lijkt 
onderhand wel het nieuwe Evangelie. Concrete vragen: kan dit zo maar? Wat is 
de betrokkenheid van de gemeente hierin? Informeert u inwoners ook om ze te 
vertellen dat ze zich helemaal niet HOEVEN aan te melden bij Delta Fiber? 
Waarom vind ik er niets over in het weekblad of beter nog de website van de 
gemeente? En waarom wordt er vanuit het gemeentehuis niet over 
gecommuniceerd, nu we toch een communicatiebudget hebben van 4 ton 
jaarlijks? 

Mw. Roos (HvB) (Ontvangen 28-04-21) 
Inzake melding OM 
 
• U hebt een melding gedaan bij politie/justitie over mij. Ik vraag u hierbij mij te 
vertellen wat die melding inhoudt? 
• U wilt mij de inhoud van uw melding niet laten zien omdat dit in strijd zou zijn 
met de AVG. Echter, waarom deelt u dan wel de inhoud van een melding over 
een ander (oud-)raadslid bij Justitie met dat raadslid?  
• Wat heeft politie/justitie gezegd op uw melding over mij?  
• Reageerde het OM in dat geval ook binnen een dag?  
• Vroeg u ook of u deze reactie mocht sturen aan mij?  
• Indien niet, waarom deed u dat dan niet? 
• Hebt u meldingen gedaan over andere raadsleden bij politie/Justitie sinds mei 
vorig 2020? 

Mw. Roos (HvB) (Ontvangen 29-04-21) 
Inzake informatievoorziening 
 
• Hebt u de brief gelezen van het kabinet waarin staat dat het argument dat 
informatie niet met de Tweede Kamer wordt gedeeld vanwege ‘persoonlijke 
beleidsopvattingen’ voortaan niet meer zal worden toegepast? 
• Volgt u de lijn die nu is ingezet, nl dat u informatie niet zult achterhouden met 
een beroep op ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ en de raad deze informatie niet 
meer zult onthouden? 

Mw. Roos (HvB) (Ontvangen 12-05-21) 
Inzake verkoop woning 
 
1. Waarom is deze woning niet onderhouden door de gemeente? 
2. Waarom wordt deze niet opgeknapt en geschikt gemaakt voor statushouders? 
3. Waarom wordt deze woning anti-kraak verhuurd en is deze niet meteen 
verkocht als dat beleid is van de gemeente? 
4. Hoeveel woningen worden anti-kraak verhuurd momenteel door de gemeente 
en waarom? 
5. Hoeveel woningen heeft de gemeente de afgelopen drie jaar (sinds 
verkiezingen 2018) verkocht en wat is tot nu toe de totale opbrengst? 



Mw. Roos (HvB) (Ontvangen 11-05-21) 
Inzake aanleveren cijfers begroting 
 

Geacht college, 

Elk jaar opnieuw vraag ik de cijfers op tijd aan te leveren en elk jaar gebeurt dat 

standaard niet. 

Ik wijs op de wet: artikel 34b Wet gemeenschappelijke regelingen: Het dagelijks 

bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de 

bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 

15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de 

algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening 

aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

Dit staat er toch echt. Aan de raden voor 15 april. Waarom gebeurt dat niet? 

En waarom moeten wij dan vlak voor het zomerreces alles doorakkeren in 

een sneltreinvaart zonder dat we de rust hebben om de cijfers goed te 

bestuderen en daar het debat over te voeren? 

Ik wil de reden weten waarom dat niet gebeurt en verzoek u daar het 

antwoord op te geven. Verder wil ik weten wat de accountant hierover aan 

het college heeft gemeld. 

Hoogachtend, 

M Roos 

Hart voor Bloemendaal 

 

Mw. Roos (HvB) (Ontvangen 18-05-21) 
Inzake Handhaving 
 
Ik lees een ingezonden brief in het HD vanmorgen over het uitzicht op de Hoge 
Duin en Daalseweg. Gaat de gemeente daar handhaven? De coniferen blokkeren 
het uitzicht. 

Dhr. Van der 

Veldt (CDA) 

(Ontvangen 19-05-21) 
Inzake deelscooters 
 
Recent benaderde inwoners ons met vragen over elektrische deelscooters. 
Er wordt overlast ervaren als gevolg van: 
- verkeerd parkeren waardoor de doorgang blokkeren voor voetgangers (denk 
aan ouders met kinderen of ouderen die slecht ter been zijn) 
- scooters worden op parkeerplaatsen voor auto's geplaatst 
- kinderen hebben ontdekt hoe het alarm kan afgaan (en doen dat dus ook...) 
Bij de aanbieder worden de klachten aangehoord, maar de verantwoordelijkheid 
bij de berijders neergelegd.  
 
Dit roept voor het CDA de volgende vragen op: 
- klopt het er momenteel een pilot met dit vervoersalternatief met electrische 
scooters in Bloemendaal speelt? 
- wat zijn de beoogde doelstellingen, kaders en criteria van de pilot? 
- hoe worden die gemeten?   



- klopt het dat na afloop van de pilot een vergunning wordt verleend? 
- klopt het dat de vergunning wordt verleend per 1 juni a.s.?  
- zijn er voorwaarden gesteld aan de aanbieders?  
- welke zijn dat? 
- zijn er voorwaarden gesteld aan de aanbieders om overlast te beperken? 
- welke zijn dat?  
- zijn er daartoe aanpassingen in de APV voorgesteld? 
 
NB - het CDA verwijst naar ervaringen bij andere gemeenten die hebben geleid 
tot aanpassingen van de APV.  
- het aantal vergunningen te beperken tot X aanbieders en een maximum aantal 
scooters per aanbieder  
- minimumleeftijd van gebruikers van 18 jaar 
- beperken gebruiksduur (niet tijdens nachtelijke uren)  
- geen free floating, wel aanwijzen servicegebied (t.w gebied waarin scooters 
mag worden gebruikt en geparkeerd) 
- de aanbieder dient een controle mechanisme te overleggen waarin de 
aanbieder bij klanten er op stuurt dat de deelscooter op de juiste manier is 
gestald 
- aan vergunning wordt altijd een termijn gesteld, zo dat bij een nieuwe 
vergunning de mogelijkheid bestaat de regels aan te passen 
- mocht de beoogde meerwaarde aan duurzame mobiliteit niet lukken of er teveel 
overlast zijn, dan kan de vergunning worden ingetrokken  
 

 


