
PREADVIES INITIATIEFVOORSTEL SPLITSING WONINGEN IN BLOEMENDAAL 

 
Aan:  De leden van de gemeenteraad 
Van: Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal 
Datum: 13 maart 2023 
Nummer:  
Onderwerp: Initiatiefvoorstel betrouwbaarheid enquêtes/peilingen n.a.v. annulering presentatie 

woonvisie 

 
Aanleiding 

Door de fractie Zelfstandig Bloemendaal is het initiatiefvoorstel “betrouwbaarheid 

enquêtes/peilingen n.a.v. annulering presentatie woonvisiel” ingediend. Het initiatiefvoorstel 

vertoond grote gelijkenissen met eerder gestelde technische vragen door dezelfde fractie.  

Het initiatiefvoorstel komt neer op de volgende punten: 

a. Op korte termijn intern te onderzoeken of de beweringen van de heer Verheij met 

betrekking tot de woonpeiling correct zijn, meer concreet of er inderdaad mensen zijn die 

de woonpeiling tientallen, honderden keren hebben ingevuld en daarop te acteren; 

b. De raad te informeren over de resultaten van het onderzoek; 

c. Een nieuwe enquête te organiseren onder de inwoners naar de behoefte tot splitsing van 

(grotere) woningen in Bloemendaal. 

 

Advies 

Ontraden. 

De voorgestelde punten zijn niet te verifiëren.  

Punt c uitvoeren zou eerder benoemde kritieken niet wegnemen. 

 

Toelichting op advies 

a. Het verifiëren van de uitspraken van de heer Verheij is niet mogelijk doordat de IP-adressen niet 

worden opgeslagen bij de datacollectie van Enalyzer. Deze gegevens (ongevraagd) opslaan is i.v.m. 

privacywetgeving niet toegestaan. Zodoende zijn er geen gegevens om onderzoek mee te doen. 

 

De woonpeiling diende als extra middel gebruikt te worden om inwoners te betrekken bij de 

totstandkoming van de woonvisie. Zo was dit middel gebruikt naast de beeldvormende- en 

bewonersavond. De peiling reduceren tot het in kaart brengen van ideeën over woningsplitsen, 

schiet daarmee het doel van de peiling voorbij. Namelijk als participatieonderdeel bij de 

totstandkoming van de woonvisie. De resultaten uit de woonpeiling zijn overeenkomstig eerdere 

ontvangen signalen bij verschillende bijeenkomsten en gesprekken met belanghebbende. 

 

Het college wil geen nieuwe peilingen initiëren omdat wij het splitsen niet zien als een apart 

instrument maar vooral een geïntegreerd thema in de woonvisie. 

 

 

 


