Vragenhalfuur Raadsvergadering Bloemendaal 29 september 2016
CDA





“Recentelijk zijn er in Vogelenzang drie tuinhuisjes in vlammen opgegaan op een
volkstuincomplex. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van brandstichting. Is er al iets
meer bekend over wie het gedaan zou kunnen hebben? Of loopt er nog en onderzoek?”
“De laatste tijd wordt er door inwoners van Vogelenzang overlast ervaren door jongeren.
Concreet voorbeeld is de omgeving rond de speeltuin waar rommel wordt achter gelaten,
banken worden versleept en brandjes worden gesticht. Is dit bij de gemeente bekend? Wat
kan de gemeente ondernemen om dit aan te pakken?”
“Tijdens de commissie Bestuur en Middelen op 15-9 jl. heb ik (André Burger) namens de
CDA-fractie vragen gesteld over de uitvoering van het ligplaatsenbeleid. De wethouder
antwoordde dat het college zich vertild heeft aan dit dossier en dat er gebrek was aan
ambtelijke capaciteit. Vervolgens verschijnt er in het Haarlems dagblad een artikel waarin
een aantal zaken worden genoemd zoals dat ligplaatsen al zijn vergeven. Uit de
beantwoording op 15-9 kon ik niet opmaken dat de uitvoering blijkbaar al verder lijkt te
zijn. Daarom (nogmaals) de vraag hoe het er mee staat?”

Liberaal Bloemendaal
Een aantal weken geleden is in vele dagbladen de aankondiging geweest dat een ieder, dus ook dit
College, bezwaren kon indienen tegen de plannen voor nieuwe groep windmolens op zee voor de
kust van Zandvoort en Bloemendaal. Een paar jaar geleden heeft uw college aangegeven ter zake
de aanleg van windmolens gezamenlijk op te trekken met andere kust gemeentes om de bezwaren
tegen nieuwe aanleg in te dienen.
Daarom willen wij van u weten of u wederom van deze mogelijkheid gebruik hebt gemaakt en
bezwaren ingediend? Zo ja wat zijn die bezwaren en waarom zijn die niet met de Raad besproken?
Zo neen, waarom niet? Of gaat u dit alsnog doen? Is hierover overleg geweest met andere
kustgemeenten en ook met de strandtenthouders? Zo neen , waarom niet? Zo ja wat vonden die?
GroenLinks
Wachtlijst jeugdpsychiatrie:
In zo’n één derde van de gemeenten blijkt het gereserveerde geld voor jeugdpsychiatrie al sinds
juni op te zijn, zo meldde de NOS afgelopen donderdag. De instellingen zelf moeten aan ouders
vaak 'nee' verkopen terwijl ze genoeg behandelaren hebben rondlopen. Dat levert soms
schrijnende situaties op.
Nu bleek voor de zomer dat onze gemeente geld over houdt in het sociaal domein. Onze vraag aan
het college is of we ook nog voldoende budget hebben voor de jeugdpsychiatrie, en zo nee, of er in
onze regio wellicht ook sprake kan zijn van wachtlijsten door een tekort aan budget?
D66





De fractie van D66 Bloemendaal krijgt laatste tijd een toenemend aantal klachten van
inwoners over de overlast van meeuwen - met name deze zomer in Overveen. De vragen
zullen gaan over het registeren van de klachten, wat de gemeente daarmee doet, welke
samenwerking er is met de buurgemeente Haarlem met dezelfde overlast, of het college na
de recente uitspraak van de Raad van State bereid is om ook nader onderzoek te doen en aangezien meeuwen geen gemeentegrenzen kennen - samen met de gemeente Haarlem
maatregelen te treffen.
Plan van aanpak afvalbeleid, aanleiding terugtrekken cie grond. D66 wil graag de stand van
zaken weten. En D66 wil weten of het gekozen participatie model gehandhaafd blijf inclusief
de voorwaarden welke bij zo'n model horen.

Hart voor Bloemendaal

1. Hoeveel heeft de interim griffier tot nu toe gekost (totale kosten, dus vergoeding bruto en
onkosten)?

Corsanr: 2016037672

2. Hoeveel kost het om de interim griffier per dag als deze de werkzaamheden gaat
voortzetten? (totaal per dag plus daarbij kosten)

Corsanr: 2016037672

