Vragen voor het Vragenhalfuur 12 juli 2022
Door: mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Over: ontuchtige handelingen plaatsvinden bij t' Wed
Is de burgemeester bekend met het bericht in het HD dat er ontuchtige handelingen plaatsvinden bij
t' Wed? En wat doet de burgemeester om veiligheid van kinderen en vrouwen te beschermen bij
deze plek? Wordt er voldoende gehandhaafd en welke maatregelen zijn er extra genomen na deze
publicatie?

Door: mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Over: overleg met bewoners over laadpalen
Wat heeft de wethouder gedaan aan overleg met bewoners over laadpalen? Dit n.a.v. motie die is
aangenomen door de raad?

Door: de mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Over: Ingetrokken integriteitsmeldingen
De burgemeester reageerde tijdens de rondvraag B/M als volgt op onze vraag over 21 ingetrokken
integriteitsmeldingen, nl door wie en wanneer en of dit ook bij de integriteitscommissie in
behandeling was: als volgt:
“ U signaleert dat er 21 ingetrokken meldingen zijn en u wilt weten door wie die zijn ingetrokken en u
wilt ook weten wat de grondslag daarvoor is. Nou, u weet dat meldingen vertrouwelijk worden
behandeld………. Overigens vraagt u hier zeer naar de bekende weg want uw raad is in extenso
geïnformeerd over de achtergrond van de intrekkingen van deze integriteitsmeldingen en in juni heb
ik ook nog een brief aan u geschreven. “.






Waren deze ingetrokken meldingen bij de integriteitscommissie in behandeling?
Wanneer is de raad in extenso geïnformeerd over de achtergrond van de intrekkingen?
Mevrouw Faas verwees naar de deal Elswoutshoek in dit verband. Is dat zo? Dwz: zijn
meldingen ingetrokken omdat er EUR 750.000 is betaald door de gemeente?
Is het toegestaan integriteitschendingen af te kopen in een geheime deal terwijl dat gebeurd
is met gemeenschapsgeld? Dwz: is dat integer bestuur? Wat zegt BZK hierover en het COA?
Veel meldingen zijn gedaan door Hart voor Bloemendaal. Onze fractie heeft echter nimmer
integriteitsschendingen ingetrokken. Gaat u deze meldingen alsnog overdragen aan de
integriteitscommissie of moeten we deze meldingen opnieuw indienen?

Door: mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Over: Schademelding Potgieterweg
N.a.v. de schademelding Potgieterweg 9 dd. 3 juli jl., zie bijlage HIER
1. Wat gaat de gemeente doen om de schade te herstellen aan de openbare ruime als gevolg
van bouwwerkzaamheden Potgieterweg 9 in Bloemendaal-Dorp?
2. Is het bouwplan gerealiseerd volgens vergunning? Volgens omwonenden/St
Bewonersbelangen is sprake van een terp en is het bouwwerk hoger gebouwd dan is
toegestaan/vergund. Klopt dat?
3. Bewoners/omwonenden wijzen op het gevaar van wateroverlast. Wat gaat u hieraan doen?
4. Waarom grijpt de gemeente niet in als een ontwikkelaar zorgt voor overlast en omwonenden
schade lijden?

Door: de heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
Over: Woodstock
Nav onderstaande:
We have bad news to share with all of you. Yesterday in the late afternoon we received a call from
the local municipality of Bloemendaal that we're organizing our Woodstock Live shows without the
proper permit. They feel it's a liability to the public order and safety.
To clarify, we're organizing these free shows for around 10 years now as a gift to everyone that wants
to enjoy live music after a day on the beach. We never have any problems. Since we only have 12
permits for a full season, we organize shows with ticketsales mostly on Sundays. These free shows are
just not possible if we need to use our very few permits for them. That's why we talked with the
municipalities several times and we thought we had an understanding.
We're sorry as we were very much looking forward to the show of tonight. For now, the future of
Woodstock Live is uncertain.
We will update you as soon as we have something to share.

♥ Woodstock'69
Vraagje aan de wethouder om even uit te leggen waarom Woodstock is gebeld?

