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VRAGENHALFUUR 

Raadsvergadering 12 november 2020 

 

Vraagsteller Vraag 

Marielys Roos (HvB) Verzonden: donderdag 17 september 2020 10:46 

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 

André Burger (CDA) Verzonden: maandag 9 november 2020 17:53 

Onlangs kwam de CDA-fractie ter ore dat de gemeente Zandvoort een nieuw 

bestemmingsplan heeft gemaakt voor Bentveld. Op de grens van Bentveld en Aerdenhout 

ligt Stal De Naaldenhof. De manege maakt onderdeel uit van dit bestemmingsplan en hierin is 

de transformatie voorzien van de manege naar vijf vrijstaande woningen. 

Het is een manege met meer dan 60 jaar historie en de stalhouders zijn hardwerkende 

mensen. Enerzijds veel mensen en kinderen rijden hier paard of stallen er hun paard. En deze 

mensen komen eigenlijk niet alleen uit Bentveld, maar uit Vogelenzang, Aerdenhout, 

Heemstede, of westelijk Haarlem. Anderzijds Stal de Naaldenhof zorgt voor een natuurlijke 

overgang tussen de duinen en de woonwijk Aerdenhout-Bentveld. Dit alles gaat verloren als 

er vijf villa’s komen.  
- Is bij de gemeente Bloemendaal bekend dat dit bestemmingsplan in de maak is? 

- Is er overleg geweest met Bloemendaal over dit bestemmingsplan? 

- Is het college van plan een zienswijze in te dienen tegen deze ontwikkeling? 

Richard Kruijswijk (GrL) Verzonden: woensdag 11 november 2020 11:13 

VRAAG OVERLEG MET STRANDPAVILJOENS 

1. Er is een fout gemaakt bij het verlenen van de 2,5 maand kwijtschelding van pacht (dit is 

maar liefst 13,89% kwijtschelding geworden). Er is wel door de gemeente een nieuwe 

factuur gestuurd, maar een begeleidend schrijven met excuses ontbreekt. Hoe kan dit 

gebeuren? (En kan excuus nog op één of andere manier volgen?) 

2. Op 2 september jl. heeft het bestuur van KHN Bloemendaal/Heemstede een overleg 

gehad met wethouder Heijink en zou er naar het verzoek van de ondernemers, om 

precario kwijt te schelden danwel de betaling uit te stellen, gekeken worden en zou hier 

een terugkoppeling op komen. Hierbij zou gekeken worden naar de situatie en 

tegemoetkomingen van omliggende gemeenten. Inmiddels is er nog geen enkele 

terugkoppeling geweest en zijn wel de herinneringen van de facturen van het GBKZ op de 

deurmat van de ondernemers gevallen. Waarom wordt deze afspraak niet nagekomen? 

Afspraak=afspraak toch?? Waarom geen terugkoppeling? Waarom GBKZ facturen niet 

on-hold? 

 


