Overzicht ingediende vragen voor de rondvraag commissie bestuur en
middelen 2 december 2021
Indiener: Hart voor Bloemendaal Ingediend op: 30-11-2021
Onderwerp: Extra gelden bibliotheek
Wethouder, kent u het artikel ‘Bibliotheken blij met extra geld om
mensen met digitale vragen te helpen’?
Het ministerie van BZK zal de komende jaren 18 miljoen uittrekken voor
informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken. Wordt dit ook
beschikbaar gesteld voor de bibliotheek in Bloemendaal?

Mvrgr,
Marielys Roos
Indiener: PvdA
Ingediend op: 1-12-2021
Onderwerp: Gevolgen uitspraak inzake rioolheffing
1.
Gaat Gemeente Bloemendaal hoger beroep instellen?
2.
Wat zijn de gevolgen van de uitspraak voor de rioolheffing 2020,
2021 en 2022?
3.
Wat zijn de gevolgen, risico en beheersmaatregelen voor de
rioolheffing 2023?
Indiener: Hart voor Bloemendaal

Ingediend op: 2-12-2021

Onderwerp: Binnenweg 27
Mbt Binnenweg 27. Inmiddels is mij bekend dat de gemeente in het
gebied een stuk grond bezit met de bestemming Groen dat bij de
realisatie van het bouwproject een andere bestemming krijgt, nl de
tuinen van de daar te bouwen huizen. Zonder de verkoop van dit stuk
grond kan het bouwproject niet worden gerealiseerd.
1.
Heeft de gemeente in een onderhandse transactie afgesproken de
grond aan de ontwikkelaar te verkopen?
2.

Tegen welke verkoopprijs?

3.

Is de grond ook als ‘bouwgrond’ aangeboden aan anderen?

4.
Is de afspraak die de gemeente met de ontwikkelaar makte
conform het recent gepubliceerde arrest van de Hoge Raad, zie FD 1
december 2021
5.
Graag zie ik de overeenkomst hierover waarin de prijs staat,
tegemoet.
6.
Heeft er een taxatie plaatsgevonden van dit stuk grond, ik doel op
nr 4935
7.
Welke rol speelt de gemeente in dit bouwplan als direct
belanghebbende? Heeft de gemeente bekend gemaakt aan
omwonenden dat sprake is van een direct belang bij het bouwproject?
8.
Gaat het college toestemming vragen aan de raad voor verkoop
van ‘bouwgrond’?
9.
Of ziet het college dit als collegebevoegdheid en wordt dit stuk
grond voor minder dan EUR 25k verkocht?

FD: De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat de onderhandse transactie
van begin 2019 in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, zoals dat ook
geldt bij de verlening van schaarse vergunningen. Ook bij de verkoop
van schaarse onroerende zaken — zoals gewilde grondposities —
moeten potentiële gegadigden voortaan ruimte krijgen om mee te
dingen.

Lees het volledige artikel: https://fd.nl/economie/1421827/uitspraak-insupermarktoorlog-didam-bedreigt-nederlandse-woningbouwkbl1ca13quKz

