
Rondvraag commissie Bestuur & Middelen 19 januari 2023 

CDA Het CDA wil van het college weten of financiële afspraken in contracten zoals 

boete- en kettingbeding adequaat worden geïndexeerd?  

 

HvB * Hier staat dat het aan het college is en dat het tot het reguliere werk hoort, zie 

vragen hieronder. Vindt u dat het tot het reguliere werk hoort dat ambtenaren 

een hele avond voor niets op de publieke tribune zitten? 

* kost dit niets in de zin van overuren maken of werk na reguliere arbeidstijd? 

Dus onze vraag is concreet: wat kost een ambtenaar op de publieke tribune 

tijdens een vergadering van de commissie/raad? Noem desnoods een 

gemiddelde kostprijs; 

* gaat u ook lijstjes maken van ambtenaren die voor niets op de publieke tribune 

zitten te wachten, net als dat u lijstjes maakt met vragen van raadsfracties? 

Waarom gaat u dit niet bijhouden, want gratis is het zeker niet om ambtenaren 

voor niets op de tribune te zetten. 

 

HvB Burgemeester, 

 

Op het Kerkplein stonden drie deelscooters van Felyx op de stoep. Deze zijn 

totaal verbrand, zie HD vandaag.  

Voor ons is veiligheid een eerste prioriteit. Dit betekent: voorkomen van 

crimineel gedrag en geen scooters op de stoep waardoor voetgangers er niet 

meer kunnen lopen (dit was het geval bij tenminste 1 van de drie verbrande 

scooters is ons persoonlijk bevestigd door een voorbijganger).  

 

Wanneer gaat u de parkeervakken aanwijzen? Dit hebben we toch afgesproken? 

Wat gaat u concreet ondernemen om hinderlijk parkeren te voorkomen en gaat 

u de vergunning intrekken als er geen verbetering optreedt in het 

parkeergedrag? 

Wat doet u om criminaliteit met of vanwege deelscooters tegen te gaan? 

 

HvB Ook onze fractie heeft hierover vragen. De laatste zin in het stukje luidt: Het feit 

dat een voornemen tot verhuur en verkoop bekend wordt gemaakt, betekent 

niet dat de gemeente al definitief tot besloten heeft. Ook betekent het niet dat 

met de beoogde huurder al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is 

dat die zal worden bereikt. 

Hart voor Bloemendaal is tegen verkopen van grond/vastgoed, met name op 

locaties die strategisch zijn of onmisbaar voor maatschappelijke doeleinden of 

van cultureel belang. 

Wij hebben de afgelopen jaren steeds opnieuw gezien dat niet alleen sprake is 

van een slechte onderhandelingsuitkomst waardoor onze inwoners worden 

benadeeld, maar ook verdwijnt de opbrengst direct in de grote pot en loopt de 

schuldpositie op. 

Verder zien we deze zin als vreemd: er wordt dus al wel aangekondigd dat er een 

voornemen is tot verkoop, maar of het tot een deal komt is onzeker. Wij willen 

meer informatie hierover. 

 

Tot slot: we hebben eerder gevraagd om een lijst met potentiële verkopen van 

vastgoed in deze gemeente door het college. Aan de heer Heijink nu de vraag: 

stond dit er op? 

 



HvB Tijdens cie grondgebied vertelde wethouder Wijkhuisen dat er een 

projectmanager is aangetrokken ivm de Vogelenzangse strandvlakte en de 

vernattingsplannen van de Provincie NH in het kader van NNN. Want, een 

projectmanager van de provincie was afgewezen omdat er te veel voorwaarden 

werden gesteld of woorden van gelijke strekking. Vraag: wat kost de door de 

gemeente Bloemendaal ingehuurde projectmanager de gemeente? Vraag 2: kan 

de wethouder dit niet zelf? Waarom weer een extra man/vrouw inhuren die dit 

gaat doen? Vraag 3: de raad heeft hier geen budget voor gegeven. Komt er een 

voorstel naar de raad en wanneer? Vraag 4: wat waren dan die voorwaarden die 

de provincie stelde en hoe kan Bloemendaal hier nu een rol in spelen als het NNN 

project een bevoegdheid is van de provincie?  

 

HvB Van wie is de folly op Boekenroode? Waarom geeft de gemeente subsidie aan de 

eigenaar van de folly? Is dit een kerntaak van de gemeente? Gaat de gemeente 

ook de restauratie van follies op andere landgoederen subsidieren zoals bijv 

Elswout?  

 

 


