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Vragen HvB voor vragenhalfuur gemeenteraad 25 september 2014 

 

1. Refererend aan ons overleg op 8 september jl op de Brouwerskolk, heeft de wethouder 

RO bevestigd dat de stukken die daar ter inzage lagen, openbaar gemaakt zullen worden. Dit 

op voorwaarde dat namen van ambtenaren en burgers witgelakt worden. Onder die 

voorwaarde hebben wij deze stukken ingezien en hebben wij vervolgens verzocht de stukken 

openbaar te maken. Tot op heden is dat niet gebeurd, terwijl dat wel beloofd was. Ook wij 

verzoeken u nu met klem om de stukken die wij inzagen, openbaar te maken en doen daarbij, 

en wij hebben daar reeds voor zover nodig, een uitdrukkelijk beroep op de WOB gedaan.  

Graag vernemen wij wanneer aan dit verzoek gehoor wordt gegeven; 

 

2. Wij begrijpen dat eerst door de wethouder cq het college is verklaard dat er zand was 

gestort aan de westkant van het Hoge Eiland. Dat is niet waar, zo blijkt uit het 

grondonderzoeksrapport. Wij dachten dat het dan nu wel klaar was met deze procedure, maar 

blijkbaar is het nog niet genoeg geweest. Nu begrijpen wij dat de wethouder RO beweert dat 

de procedure wordt voortgezet omdat er ‘teelaarde’ weg is. Maw: eerst was er ‘zeker weten’ 
zand gestort, nu is er zand weg? Moeten wij dit zo opvatten dat de gemeente wil dat de grond 

weer in oorspronkelijke staat wordt hersteld? Wat houdt dat dan in, die oorspronkelijke staat? 

Wat verstaat het college onder teelaarde? Heeft het college bewijs hoe de oorspronkelijke 

situatie eruit zag? En belangrijker nog: wat is het belang van deze procedure? Wat kost dit de 

gemeente (in EUR)? Is voor deze kwestie weer een advocaat aan het werk gezet? 

 

3. Kunt u een overzicht geven van de facturen van de advocaat, WJE van der Werf, vanaf 

1 januari 2013 tot en met heden? 

 

4. De gemeentesecretaris stapt  op. Wat is er gebeurd, waarom wordt dit niet met ons 

besproken, wat is het plan voor de toekomst, wie volgt hem op, wat is het totale 

kostenplaatje?  

 

5. Hoe gaat het college om met de aangifte die gedaan is inzake Elswoutshoek en 

strafrechtadvocate B Ficq? 

 

6. Is de accounthouder op Elswoutshoek nog wel te handhaven, dwz vindt het college 

ook niet dat hij beter direct kan vertrekken, gezien het feit dat de accounthouder heeft laten 

zien niet neutraal te staan in het dossier en de beantwoording van vragen door de 

accounthouder veel te wensen overlaat, cq volstrekt onvoldoende is? 

 

7. Wat heeft de accounthouder gekost tot nu toe? 

 

8.  Mails van raadsleden die tussen de stukken zaten die wij op 8 september jl hebben 

ingezien: hoe komen die mails daar terecht en wie heeft er voor de groene highlights gezorgd? 
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Hart voor Bloemendaal 

 


