
Rondvraag commissie Bestuur en Middelen 1 april 

 

Commissielid 

(fractie) 

Vraag 

Mw Roos (HvB) (Ontvangen 19-03-2021) 
Inzake Wob-Verzoek: 
 
Het is niet toegestaan om een Wob-verzoek digitaal in te leveren. Waarom stuurt 
de gemeente dan wel zelf vragen hierover digitaal en de uitslag op het verzoek 
digitaal? Is dat niet meten met twee maten? 
 

Mw. Roos (HvB) (Ontvangen 26-03-2021) 
 
• Heeft de politie wel tijd, capaciteit en prioriteit voor de melding die u in 
november 2020 deed tegen mij omdat ik in uw ogen een misdrijf zou hebben 
gepleegd? 
• Maakt u hierin zelf ook een afweging als hoofdverantwoordelijke voor 
handhaving en openbare orde en deel van de driehoek met politie en justitie? 
• Of gaat u de melding doen omdat u vindt dat politie en het OM hier met 
voorrang aan moeten werken? 
• Heeft u meegenomen in uw melding dat andere zaken blijven liggen? Echte 
criminaliteit? 

Mw. Roos (HvB) (Ontvangen 26-03-2021) 
 
• Kerkenvisie. Waarom moet hiervoor een bureau worden ingehuurd? Wat is 
precies het doel?  
• Waarom moet dit bedrag ad EUR 25k ten koste gaan van samenkracht en 
burgerparticpatie? Wat is het aspect participatie hierin? 
• Het was toch de burgemeester die zou werken aan een kerkenvisie? Waarom 
gaat dit niet ten koste van zijn communicatiebudget dat al EUR 400k bedraagt 
jaarlijks? 

Mw. Roos (HvB) (Ontvangen 28-3-21) 
 
• Kent u de WOB-zaak die door de Telegraaf werd aangespannen omdat de 
gemeente Amsterdam weigerde documenten over de vertrekregeling met een 
topambtenaar te verstrekken. Die heeft de krant nu gewonnen en BM Halsema 
moet de documenten alsnog openbaren. De afgelopen 6 jaar zijn uit Bloemendaal 
diverse ambtenaren vertrokken met een gouden handdruk betaald uit de zak van 
de belastingbetaler. Zoals de heer Vd Wees, oud-gemeentesecretaris die naar 
wordt beweerd EUR 1 miljoen heeft meegekregen, deels als gouden handdruk en 
deels door zijn salaris door te betalen tot pensioendatum. Bent u bereid de 
stukken te openbaren die tot nu toe zijn achtergehouden of moet ik een Wob-
verzoek indienen of de aan de Telegraaf vragen dat te doen? 
 

Mw. Roos (HvB) Ontvangen (28-3-21) 
Hierbij kom ik terug op uw brief van 19 november 2019, uw kenmerk 
2019006456. 
U reageert met die brief op mijn vraag om onbewerkte pstbestanden te zenden.  
 
In uw brief reageert u wel op mijn vraag, maar u verstrekt mij deze bestanden 
niet;  u gaat er zelfs niet op in. Wellicht heeft u mijn vraag verkeerd begrepen.  
Reden voor mij om mijn vraag te herformuleren in en aantal vragen. 
 



1.Beschikt het college, of kan het college beschikken over, PST-bestanden van e-
mails die zijn verzonden van, of gericht zijn aan, e-mailadressen eindigend op 
‘@bloemendaal.nl’ (of kopieën daarvan) die zijn aangemaakt ten tijde dat de heer 
Nederveen burgermeester van de gemeente Bloemendaal was? 
 
2. Zo ja: dan ontvang ik daarvan graag een kopie. 
3. Zo neen:  
-zijn die niet beschikbaar?  
-waarom zijn die niet beschikbaar? 
-zijn die wel beschikbaar, wilt u mij die niet geven? 
-waarom wilt u mij die niet geven? 
4. Ik verzoek u vriendelijk de vragen duidelijk te beantwoorden en er niet ‘omheen 
te draaien’ of een ‘non-antwoord’ te geven.  
 

Mw. Roos (HvB) (Ontvangen 30-3-21) 
 
• Bent u bekend met het aantal keren dat de brandweer moet uitrukken omdat er 
brand is in een woning in Bloemendaal en zo ja, hoe verklaart u het grote verschil 
tussen het aantal branden per 10.000 woningen tussen 
Zandvoort/Bloemendaal/Haarlem/Hemstede? De verdeelsleutel is: 1/4/2/2 
Of maw: veel meer woningbranden in Bloemendaal naar verhouding. Dus de 
reden? En waar vinden die branden plaats? In welke kernen, wat voor type 
woningen? Maw: wat is de analyse? 

Dhr. Van der 

Veldt (CDA) 

(Ontvangen 31-3-21) 
 
1) Kunt u een overzicht (laten) opstellen en aan de gemeenteraad verstrekken 
met daarin weergegeven:  
a. De directe kosten die de gemeente Bloemendaal moet maken voor het 
laten plaatsvinden van de Formule 1 race en de daarmee samenhangende 
evenementen. 
b. De indirecte kosten die de gemeente Bloemendaal moet maken voor het 
laten plaatsvinden van de Formule 1 race en de daarmee samenhangende 
evenementen. 
2) Kunnen deze directe en/of indirecte kosten worden verhaald op derden, zoals 
de gemeente Zandvoort en/of de organisator(s) van de  Formule 1 race en/of op 
de organisatoren van daarmee samenhangende evenementen. 
3) Als kostenverhaal mogelijk is gaat het college - en dan met name wethouder 
Heijink – hiertoe ook over namens de gemeente en/of het daartoe behorende 
bevoegde bestuursorgaan. 

 


