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Vraag
Verzonden: woensdag 2 december 2020 10:56
1. Hoeveel procent van de vrijgekomen of nieuwe sociale huurwoningen zijn het
afgelopen jaar toegewezen aan inwoners uit Bloemendaal?
2. Is het toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders in Bloemendaal op grond
van een urgentieverklaring gebeurd?
3. Voor hoeveel procent van de vrijgekomen woningen is een urgentieverklaring verleend
het afgelopen jaar door B&W, dwz totaal inclusief statushouders?
4. Maken de woningbouwcorporaties gebruik van de ‘spoedzoekregeling’?
5. Kennen wij in Bloemendaal een regeling dat bij de oplevering van nieuwe woningen bij
de eerste verhuur afwijkende, lokale toewijzingsregels mogen worden gehanteerd. Bijv
lokale bindingscriteria: voorrang voor senioren of zelfs postcodegebied die een sociale
huurwoning achterlaten als middel om doorstroming te bevorderen. Ook kan
bijvoorbeeld afgesproken worden bij eerste verhuur van een nieuw opgeleverd complex
de woningen te verloten onder jongeren uit betreffende gemeente.
Verzonden: woensdag 2 december 2020 11:02
N.a.v. Hofbar uitzending, vragen aan wethouder De Roy:
 Kent u de uitzending van Hofbar over de uithuisplaatsing en de ondertoezichtstelling?
 Sociaal pedagoog Harry Berndsen heeft ongeveer 200 jeugdzorg dossiers onderzocht en
kwam tot conclusie dat 60% ongeveer van de gevallen geen goed feitenonderzoek
plaatsvond en dat ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing niet had gehoeven. Wat is uw
mening?
 Weet u dat onze fractie dit eerder in de commissie heeft willen bespreken maar dat niet
ging omdat u niet op de hoogte was van de aantallen omdat het zich aan uw toezicht
onttrok en u vertelde dat het deskundigen waren die daarmee waren belast en
uiteindelijk de rechter?
 Bent u nog steeds van mening dat het goed geregeld is en dat onderzoek zorgvuldig
gebeurt?
 Weet u of er in Bloemendaal geen sprake is van onterechte OTS en of UHP plaatsvinden?
En waarom dan niet?
 Hebt u nu wel zicht op de aantallen?
Verzonden: vrijdag 25 december 2020 12:26
N.a.v. de besluitenlijst van 15 december 2020:
2 Vaststelling subsidie 2019 MEE & de Weering
Het college besluit:
de subsidie aan MEE & de Weering over 2019 vast te stellen op € 20.409.
 Waarom wordt subsidie aan deze instelling verstrekt?
 Waarom wordt die subsidie over 2019 verstrekt eind 2020?
 Past dit in het subsidiebeleid?
Verzonden: vrijdag 25 december 2020 12:31
Zie besluitenlijst 15 december jl
009 Instroom vrijgevestigden per 01-01-2021
 Hierin staat dat is besloten tot voorlopige gunning en definitief als de standstill periode is
afgelopen en geen bezwaren zijn binnengekomen. Wat wordt bedoeld met standstill?
 Hoeveel vrijgevestigden zijn onder contract ex PGB houders?
 Betreft dit jeugdhulp/jeugdzorg?
 Bent u ermee bekend dat uit onderzoek blijkt dat grof geld wordt verdiend door
vrijgevestigden als het jeugdhulp betreft? Zie publicaties Follow the Money.
 Hoe gaat u de raad betrekken bij de inkoop in 2021?
 Welke maatregelen gaat u treffen om meer grip te krijgen op uitgaven?
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Verzonden: maandag 11 januari 2021 21:12
 Heeft Bloemendaal ook boetes uitgereikt aan mensen in de Bijstand en zo ja, ook ivm
boodschappen die cadeau worden gedaan? Zo nee, welke boetes dan wel? Of welke
maatregelen en hoe wordt dit gecontroleerd?
 Vanaf 2021 kunnen gemeenten eerder mensen helpen die door schulden in de
problemen dreigen te komen. Op welke wijze gaat de gemeente om met de wijziging in
de Wet gemeentelijke schuldsanering? Wordt hier ook iemand aangesteld of
aangetrokken dan wel aanbesteed om mensen actief te begeleiden zoals onlangs in
Nieuwsuur was te zien?
 Heeft Bloemendaal zorginstellingen en zo ja, hoe veel? En worden hier mensen geweerd
die uit andere gemeenten afkomstig zijn, zie het artikel in de Groene Amsterdammer ‘Wij
zijn geen Swiebertjes’. Hoeveel daklozen telt Bloemendaal en welke voorzieningen
hebben wij voor daklozen?
 De decentralisatie is nog niet klaar. Vanaf volgend jaar moet ook Bloemendaal veilige
woonplekken bieden aan mensen met geestelijke gezondheidsproblemen of slachtoffers
van huishoudelijk geweld. Nu zijn het 43 gemeenten die een beschermde woonplek
moeten bieden. Vanaf volgend jaar 352 gemeenten. Hoe gaat Bloemendaal dat
oplossen?
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 10:09
Het verzorgingstehuis Oldenhove momenteel weer leeg nadat de bewoners van Wildhoef
zijn teruggekeerd naar hun nieuwe behuizing.
Oldenhove schijnt thans te worden verhuurd aan een externe zorginstantie, Sint Jans
zorginstelling uit Haarlem.
Dit in tegenstelling tot wat eerder is gemeld door de wethouder dat de eigenaar van
Oldenhove, Sint Jacob, deze locatie nodig had als wissellocatie voor eigen zorginstellingen
en niet beschikbaar is voor andere doelgroepen op de woningmarkt.
Is de wethouder hiervan op de hoogte en zijn er inspanningen gedaan om Oldenhove in te
kunnen zetten als mogelijke oplossing voor de nijpende vraag naar betaalbare woonruimte
binnen onze gemeente.
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 10:54
De Stichting Jongleren is betrokken bij de nieuw te bouwen gymzaal in het
bestemmingsplan Dennenheuvel samen met de gemeente en samen met de eigenaar van
Dennenheuvel. Wat hebben deze drie partijen precies afgesproken of besproken op 15
december jl en waarom is de raad hierover niet geinformeerd?

