Vragen voor het Vragenhalfuur 17 december 2020

Marielys
Roos (HvB)

1. Is het college bekend met de artikelen van
Follow the money (oa Gemeente delete
mailbox na vragen over contact met
tabaksfabrikant, 12 oktober 2019)?
2. Wanneer hoorde u voor het eerst dat de
mailbox van Ruud Nederveen was gewist?
3. Welke acties hebt u ondernomen om
vernietiging van de mailbox van Nederveen
ongedaan te maken?
4. Is het college van mening dat het wissen
van de complete mailbox van de
burgemeester in strijd is met de archiefwet?
5. Erkent het college dat de gemeente hier
fouten heeft begaan?
6. Welke maatregelen neemt u of hebt u
genomen om ervoor te zorgen dat
correspondentie van bestuurders maar ook
van ambtenaren wordt veilig gesteld en niet
tegen de regels wordt verwijderd

Marielys
Roos (HvB)

1.
2.

3.

4.

Kreeg de vertrekkend
gemeentesecretaris een vertrekpremie?
In Tubantia Nieuws las ik dat de interim
gemeentesecretaris eerder in Enschede
EUR 25.000 per maand kostte. Dus EUR
300.000 op jaarbasis. Wat is de
gemeente kwijt?
Zijn de kosten voor de interim
gemeentesecretaris hoger dan de
maandkosten van mevrouw Atsma en
hoeveel meer?
Hoe zijn die meerkosten gedekt in de
begroting 2021?

Marielys
Roos (HvB)

Vraag: woningnood jongeren en starters in
Bloemendaal
1.

2.

3.

4.

Marielys
Roos (HvB)

Is de gymzaal in gebruik in Bennebroek?
(de gymzaal bij de Franciscusschool) En
zo ja: hoe is die in gebruik en is dat
helemaal of een gedeelte (welk %)
Is het college bereid de gymzaal terug te
kopen voor EUR 20.000 om er
vervolgens in samenwerking met de
woningbouwcorporatie kleine
wooneenheden in te realiseren voor
starters?
Indien niet, waarom dan niet? Er is een
groot tekort aan sociale huurwoningen en
herontwikkelen van leegstaand vastgoed
is een van de methoden om te zorgen
voor het lenigen van de woningnood. Zie
NOS Nieuwsuur dd 11 dec jl.
Kent u het plan van een architect Collo
over het ombouwen of verbouwen van de
gymzaal in starterswoningen?

Bomen en kap
1.

2.

Wat is precies het beleid omtrent het
verstrekken van kapvergunningen? We
zien dat er heel veel bomen worden
gekapt in de gemeente. Wanneer wordt
er een kapvergunning verstrekt? Wordt er
rekening mee gehouden dat bomen
belangrijk zijn voor biodiversiteit en
milieu/natuur?
Ook valt op dat er geen enkele
specificatie zit bij sommige
kapvergunningen. Zo is er bijv

3.

toestemming verleend voor de kap van
34 bomen aan de Hoge Duin en
Daalseweg. Welke bomen dat betreft is
onduidelijk. Waarom wordt dat niet
gespecificeerd? Welke regels zijn hier
gehanteerd?
Hoe zit het met de kap van bomen in
Natura 2000-gebied waarover de
burgemeester een post plaatste op zijn
facebookpagina. Het betreft PWN gebied.
Wat is het beheerplan dat hierachter zit?
De burgemeester verklaart dat bomen
moeten worden gekapt omdat het om
dennen gaat die brandgevoelig zouden
zijn. Is het zo dat de kap wordt doorgezet
omdat bomen kunnen branden en
daarom gekapt worden? Wat gebeurt er
met de gekapte bomen? Verdwijnen die
in de biomassacentrales om te worden
verbrand?

Marielys
Roos (HvB)

Waarom is het perceel naast het
gemeentehuis verkocht aan Stichting
Buytentwist? Waarom niet aan de artsen die
de ZOED gaan runnen? Een van de
bestuurders van deze stichting is bekend in de
gemeente als projectontwikkelaar. Wat is hier
nu precies de bedoeling van?

Leonard
Heukels (LB)

Vragen naar aanleiding van het toesturen van
de facturen van BakerTilly:
Voorvraag: waarom zijn de hierover gestelde
vragen van 2 december jl. van LB via de griffie
nog niet beantwoord?
Dit waren de navolgende vragen:

- waarom heeft het accountskantoor, naast
haar controlerende werkzaamheden op
grond van het contract uit de
aanbesteding, meerwerkwerkzaamheden
verricht;
- welke werkzaamheden waren dat
precies;
- waarom het controlerende
accountantskantoor;
- wie heeft daar opdracht voor gegeven;
- waarom niet die werkzaamheden laten
verrichten door een accountant van een
kantoor dat niet tegelijkertijd
controlewerkzaamheden doet;
- bij welke afdeling zijn die
werkzaamheden verricht;
- wat was de reden dat er bij die afdeling
meerwerk moest worden uitgevoerd;
- wat hielden deze werkzaamheden
precies in;
- voor welk bedrag hebben deze
werkzaamheden plaatsgevonden;
Inleiding vraag 1
Op 24 april en 22 mei 2020 heeft BakerTilly
facturen gestuurd aan GBKZ voor totaal €
19.571,75 voor meerwerk.
Vraag 1
Kunt u aangegeven waarom dat meerwerk
moest worden verricht? Wat hield dat
meerwerk in na uitvoering jaarcontrole?
Kunt u ook aangeven waarom aan GBKZ en
niet direct aan de gemeente?

Wat was er aan de hand bij GBKZ? Waarom
waren er “inefficiënties door niet volledig en
tijdig opleveren PBC-lijst”?
Inleiding vragen 2 en 3
Op 25 augustus en 28 september 2020 heeft
BakerTilly facturen gestuurd aan de gemeente
Bloemendaal voor het beantwoorden van
vragen van voor totaal € 7.694,39.
Vraag 2
Wie heeft opdracht gegeven tot het
beantwoorden van deze vragen?
Kent u de vragen en de antwoorden?
Heeft u een urenspecificatie hierover
ontvangen? zo ja kunt u die ons alsnog
toezenden?
Vraag 3
Afgezien van het antwoord op de vraag of
BakerTilly gerechtigd was dat bedrag in
rekening te brengen, vindt u het redelijk dat,
gelet op de vragen, die er eigenlijk alleen maar
op neer kwamen aan te geven op welk besluit
van de Raad een boeking was gebaseerd,
daar een bedrag voor in rekening te brengen
van € 7.694,39?
Mag BakerTilly, gezien de aanbesteding extra
kosten in rekening brengen als bijvoorbeeld de
audit commissie exact die zelfde vragen
schriftelijk aan Tilly Baker had gesteld?
Heeft de gemeente die facturen betaald? Zo ja
waarom?

Marielys
Roos (HvB)

Les Petits
In jaareindevoorstellen staan de Corona
gevolgen. Bij de specificatie niet ontvangen of
gederfde huurinkomsten staat ook dit:
Kinderdagopvang 25.511 Juliana van
Stolbergenlaan 27, Les Petits. Huur is geheel
ontvangen maar er kan nog een beroep op
coulance binnen komen. Definitief bedrag
volgt in de jaarrekening 2020.
Waarom krijgt deze kinderdagopvang EUR
25k coulance? Krijgen andere
kinderdagverblijven dit ook? Waarom coulance
als het hele bedrag is ontvangen en waarom
kan er nog een beroep binnen komen?

