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Vraag

Verzonden: maandag 28 december 2020 12:51
Onderwerp: Verduisteren of onbruikbaar maken van bescheiden
 Waarom heeft de burgemeester geen melding gedaan bij de Rijksrecherche dat de mailbox van
de heer Nederveen is vernietigd aangezien het opzettelijk verduisteren of onbruikbaar maken
van bescheiden bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen,
strafbaar is.
 Waarom heeft de burgemeester geantwoord dat het normaal is dat een mailbox door een
burgemeester voor zijn vertrek wordt vernietigd en dat hij dat zelf ook zou doen als hij de heer
Nederveen was geweest?
Welke plausibele verklaring is er dat een burgemeester zijn complete mailbox vernietigt?
Verzonden: zaterdag 16 januari 2021 10:39
Onderwerp: Kapvergunning Donkerelaan
Een kapvergunning voor 175 bomen en struiken, dat lijkt op het kappen van een bos. Wat is hier
precies aan de hand en hoe valt dit te rijmen met het bevorderen van de biodiversiteit? Graag hoor ik
van u de details van deze kap en ik wil weten hoe u de buurt hiervan op de hoogte hebt gesteld en of
zij hierin worden berokken. Wie is de aanvrager en wat is zijn doel?

Verzonden: maandag 25 januari 2021 12:23
Onderwerp: Boekenrode
Uit het artikel Haarlems Dagblad betreft artikel Boekenrode
“De gemeente heeft ingestemd met het opsplitsen van het gebouw, in weerwil het eigen beleid zoals
dat in 2017 voor landgoederen is vastgesteld”
“Als je je goed voorbereidt en bescheiden opstelt kun je een gezonde discussie voeren”
“Het is volgens Berger belangrijk de lokale mores te kennen”
1. Waarom is afgeweken van de landgoederennota?
2. Wanneer is de vergunning verleend voor het splitsen?
3. Waarom mag splitsen niet op bijvoorbeeld landgoed Duinlust?
Verzonden: donderdag 28 januari 2021 09:35
Onderwerp: Wet open overheid
Deze week heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet open overheid. De Eerste Kamer zal nog
over deze wet gaan stemmen. De Wet open overheid zou de overheid toegankelijker en transparanter
moeten maken voor inwoners en bedrijven. Een belangrijke wet dus. Overheidsinformatie wordt via
een nieuw platform aangeboden.
Vraag: Is het college zich al aan het voorbereiden om aan te sluiten bij dit platform?
Verzonden: donderdag 28 januari 2021 09:40
Onderwerp: Scooterverhuurder Felyx
C17 Vraag 66 voor vanavond opnieuw indienen / onvoldoende beantwoord
- Ik heb meegestuurd de problemen die er bijvoorbeeld in Scheveningen zijn met parkeeroverlast van
scooters en overvolle fietspaden. Het gaat er mij om of het college hier op anticipeert.
 Vraag: Het Bestuur van Bloemendaal geeft de openbare ruimte van Bloemendaal gratis aan
scooterverhuurder Felix. Het lijkt een prima ontwikkeling maar dat betekent nog meer druk op de vaak al
overvolle fietspaden als mede parkeerruimte die moet worden gecreëerd (vooral op zomerse dagen aan
het strand). Hoe denkt het College dit te gaan oplossen?

 Antwoord: De toenemende drukte op fietspaden is een algemeen verschijnsel, dat niet afhankelijk is van
het eigendom of de gebruiksconstructie van het vervoermiddel. Het toegelaten gebruik van ieder
goedgekeurd voertuig op de openbare weg is wettelijk geregeld en gegarandeerd. Of de scooters van Felyx
op het fietspad rijden, of op de rijbaan, hangt af van het soort (snor- of bromscooter, 25 of 45 km). Felyx
heeft beide soorten in het programma, nagegaan wordt nog welke in Haarlem / Bloemendaal
wordt/worden ingezet. Het aanbieden van huurscooters in de openbare ruimte wordt door verschillende
gemeenten gekoppeld aan een vergunning. Daarmee kan het maximale aantal scooters worden
vastgelegd, evenals het aantal toegelaten aanbieders en de gebieden (vlekken) waar een scooter mag
worden achtergelaten/opgepikt.
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Verzonden: donderdag 28 januari 2021 09:40
Onderwerp: Legalisering keerwanden als erfafscheiding
C17 Vraag 67 voor vanavond opnieuw indienen / onvoldoende beantwoord
- Bij Bijduinhof staat een keerwand op de erfafscheiding en daarvoor is de argumentatie gebruikt dat
het een bouwwerk is en dus max 3 meter mag zijn.
 Vraag: Een keerwand als erfafscheiding wordt door de gemeente gezien als ‘bouwwerk’ en mag daardoor
tot drie meer hoog zijn is de aangevoerde argumentatie van de gemeente om alsnog keerwanden te
legaliseren in Bennebroek en Overveen. Betekent dit nu dat keerwanden tot drie meter hoog worden
toegestaan als erfafscheiding in de gemeente Bloemendaal en op de erfafscheiding mogen worden
geplaatst?
 Antwoord: Nee.
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Verzonden: donderdag 28 januari 2021 10:49
Onderwerp: artikel Bloemendaals Nieuwsblad
Is de burgemeester bereid om in het Bloemendaals Nieuwsblad een rectificatie te plaatsen? De
burgemeester heeft schriftelijk aan mij verklaard dat hij de inwoners van Bloemendaal op het
verkeerde been heeft gezet met zijn informatie in dat blad. Zie 30 december jl waarin de
burgemeester zegt dat hij het betreurt dat de gemeenteraad heeft voorgesteld te bezuinigen op
Welzijn Bloemendaal
- Indien ja, wanneer kunnen we dat tegemoet zien?
- Indien niet, waarom niet? Vindt u het niet belangrijk dat de inwoners eerlijk en zorgvuldig worden
geinformeerd over bezuinigingen op Welzijn Bloemendaal en over de besluiten of voornemens van
de gemeenteraad daaromtrent?
Verzonden: donderdag 28 januari 2021 10:54
Onderwerp: eindtijd vergaderingen / RvO
 Nergens staat in het Reglement van Orde dat vergaderen na half 12 door mag gaan als de
meerderheid van de raad dat wil. Het RvO is ervoor bedoeld de orde te bewaken en te zorgen dat
ook minderheden aan hun trekken komen en worden beschermd. Bent u het als burgemeester
ermee eens dat het niet de bedoeling is dat het RvO wordt nageleefd en dat het niet onderwerp van
een meerderheidsdiscussie mag zijn?
 Bent u bereid die minderheid te beschermen?
 Waarom is de opdracht uit het RvO verdwenen dat u als voorzitter erop toe moet zien dat het RvO
wordt nageleefd tijdens de vergadering van de raad?
Verzonden: donderdag 28 januari 2021 11:00
Onderwerp: Onderzoek Integis
 Waar blijft de burgemeester met zijn voorstel aan de raad van 4 juli 2020 waarin staat dat het
onderzoek van Integis naar waarheidsvinding wordt gestopt? Heeft de burgemeester aan Integis
laten weten dat het onderzoek is gestopt of niet? En zo niet, waarom dan niet?
 Hoe kan de gemeenteraad op 3 december 2018 een stuk geheim verklaren dat op 17 december
2018 is verstuurd? De burgemeester heeft dit aan mij verklaard op 15 september jl.

