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25 september 2018 

Mevrouw Roos, Hart voor Bloemendaal 

Onderwerp: Rapport Rekenkamercommissie 

 

Graag onderstaand toesturen aan de burgemeester/college, ter beantwoording. Art 40 vragen. Graag 

doorsturen zsm als dat kan ivm raad donderdag. 

 

Beste burgemeester, college, 

 

Ik lees vanmorgen over het rapport van de rekenkamer in het HD. Daarin ook uw commentaar. Mijn 

vragen: 

 

a. Waarom weet de pers eerder van dit rapport dan de raad; 

b. Waarom hebt u de raad niet vooraf geïnformeerd, dwz voordat de pers dit kreeg? 

c. Heeft de voorzitter van de rekenkamer dit eerst aan u toegestuurd, zo ja wanneer, 

d. Of heeft zij het als eerste aan de pers gestuurd en kreeg u het pas daarna van haar? 

e. Heeft de gemeente dit aan de pers gestuurd? Wanneer? 

f. Wanneer wordt dit besproken in de raad? Ik bedoel: rapport en de wijze waarop dit nieuws 

tot ons is gekomen alsook uw inhoudelijke reactie aan de pers 

g. Wanneer worden wij geïnformeerd over persberichten die uitgaan van de gemeente, zodat 

wij ook op tijd weten wat er speelt; 

h.  De actieve en passieve informatieplicht van college: hoe kunnen wij controleren als wij geen 

dossiers mogen inzien, zoals Park Brederode, Elswout, Duin en Vaart etc, en we achteraf met 

feiten worden geconfronteerd, zoals de verkoop van een gebouw in Bennebroek voor EUR 

20k. Hoe kunnen wij kaders stellen als wij niet worden geïnformeerd, tijdig en volledig. Dit is 

niet de eerste keer dat ik dat vraag; 

i. Hoe kunnen wij kaders stellen en informeren als we niets kunnen terugvinden op het RIS. 

Toets een corsanummer in en je vi dt iets, dat is zo’  beetje kort sa e gevat de 
hoofdregel. Ik wil van u weten wanneer het RIS goed gaat functioneren zodat de hoofdregel: 

alles is openbaar tenzij, ook echt van toepassing is in deze gemeente. Wanneer? 

j. U zegt dat de onderzoeksvragen door de raad zijn geformuleerd, maar ik weet nog steeds 

niet wat het onderzoek inhoudt. Ook hebt u gezegd dat ambtenaren buiten het onderzoek 

blijven. Dus wat houdt het onderzoek concreet in en wat zijn dan de concrete stappen. Wat 

is er concreet gebeurd sinds 7 maart jl?  

 

Graag hoor ik u hierover schriftelijk. 

 


