Vragen voor de het Vragenhalfuur in de raadsvergadering van 12 maart 2020
(op volgorde van binnenkomst)
Vragen VDB inzake Boekpresentatie ‘Verzet in Bloemendaal’
Op zondag 19 april a.s. is er een boekpresentatie "Verzet in Bloemendaal" georganiseerd
door de gemeente. Tevens zal dit boek gratis worden verspreid op alle huisadressen in de
gemeente en tevens aan leerlingen op de Bloemendaalse scholen.
Vragen:
1.
Is dit boek begeleid door een, ter zake kundige commissie, danwel is er enige
(wetenschappelijke) toets geweest om de algemene kwaliteit van het boek en
betrouwbaarheid van de feiten te toetsen?
2.
Heeft de gemeente al wel kennis genomen van de inhoud?
3.
Zo niet, wat is dan daarbij de motivatie?
4.
Indien er dan sprake zou kunnen zijn van een subjectief "ego document" wat
wellicht niet gecontroleerd is op feiten kan dit een mogelijk onjuiste weergave
opleveren over personen en gebeurtenissen?
5.
Acht het college het dan nog wel raadzaam om dit boek op genoemde wijze te
verspreiden?
Vragen Hart voor Bloemendaal inzake Integis onderzoek en Wob-verzoeken
1.
Wat gaat de burgemeester doen met het Integis onderzoek, stopzetten of
doorgaan? Als het niet wordt voortgezet, waarom niet want mediation is niet
hetzelfde als waarheidsvinding. Verder: kan Integis een rapport uitbrengen dat
betrekking heeft op die stukken waar het college in augustus 2015
geheimhouding op heeft opgelegd? Mag Integis rapporteren over stukken die
de burgemeester als vertrouwelijk beschouwt?
2.
Wat heeft dit onderzoek als het wordt gestopt, gekost? Is dit geen weggegooid
geld?
3.
Op 13 december 2019 diende ik een WOB-verzoek in. Nog altijd heb ik geen
besluit ontvangen. Volgens de wet is de termijn ruim verstreken. Waarom
volgt het college niet de wettelijke termijn van de Wet openbaarheid van
bestuur?
4.
Van diverse andere inwoners heb ik vernomen dat ook hun Wob-verzoeken
niet conform de wettelijke termijn worden behandeld. Wat gaat de
burgemeester doen cq het college, zodat de termijn wel wordt nageleefd?
5.
Hebt u kennisgenomen van het onderzoek van Nieuwsuur inzake het proces
Poch en het feit dat de Tweede Kamer geen informatie kreeg van de minister
omdat sprake zou zijn van ‘persoonlijke beleidsopvattingen’? Bent u net als de
gemeentesecretaris van mening dat collegevoorstellen die dienen als
motivering van een collegebesluit onder die categorie vallen? Ik vraag dit
omdat ik diverse keren heb gevraagd het collegevoorstel te ontvangen dat
direct als onderlegger dient van een genomen besluit, maar ik dat niet krijg.
Waarom wordt dat geweigerd? (ik noem het besluit inzake hotel Zeeweg als
voorbeeld) Hoe kan ik mijn taak als controlerend raadslid uitvoeren als ik geen
inzage krijg in onderliggende stukken die dienen als motivering van reeds
genomen besluiten;
6.
Is de mail van een inwoner met daarin zijn reactie over het overleg tussen de
burgemeester en diverse inwoners door een ambtenaar doorgestuurd aan de
heer Fennema en/of de heer Bolkestein?

Vragen VVD inzake muur Kennemerbeekweg
In Bennebroek is tumult ontstaan over de bouw van een muur aan de straatzijde van de
Kennemerbeekweg. Voor toelichting zie bijgaand artikel van nhnieuws.nl van vanmorgen.
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/263445/tumult-in-bennebroek-over-betonnen-muurhet-lijkt-de-bijlmer-wel. Bijgevoegd tevens een beeld uit google maps van de eerdere
situatie.
Vragen:
1. Op welke gronden is een vergunning voor de bouw van deze muur verleend?
2. Waarom wijkt hoogte af van de maximale hoogte m.b.t. "hekken en hagen"
3. Wat is het advies geweest van de welstandscommissie?

