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Aangemelde vragen voor Vragenhalfuur 18 april 2019 

 

1. Vragen VVD over vaccinaties 

De mazelen, hepatitis en meningokokken. Steeds vaker steken deze infectieziekten de kop op. Ook in 

Nederland. Er heerst onrust. Steeds meer ouders kiezen ervoor om hun kinderen niet te laten 

vaccineren of hechten hier minder belang aan waardoor kinderen niet gevaccineerd worden. Vorige 

week was nog in het nieuws dat kinderen die niet gevaccineerd zijn, worden geweerd op 

kinderdagverblijven. In Den Haag voert met de discussie of het laten vaccineren verplicht moet 

worden gesteld.  

Het niet laten vaccineren van kinderen vormt een gevaar voor onze volksgezondheid. 

VVD hecht eraan om goed in beeld te krijgen wat de situatie in de gemeente Bloemendaal is: 

- Hebben wij in beeld hoeveel kinderen in de gemeente Bloemendaal niet gevaccineerd zijn (welk 

percentage )?; 

- Indien kinderen niet gevaccineerd zijn, weten we waarom dit is? Wat doen we om ouders over te 

halen om kinderen wel te laten vaccineren? Is er actieve voorlichting?; 

- Voeren kinderdagverblijven/ peuterspeelzalen / scholen in Bloemendaal beleid dat kinderen niet 

worden toegelaten indien kinderen niet gevaccineerd zijn?; 

- De kinderen die niet in Bloemendaal wonen maar hier wel op het kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal 

zitten / naar school gaan, hoe staat het met deze kinderen (gevaccineerd of niet?, hoe kunnen we 

hier een beeld van krijgen, wordt er samengewerkt door gemeenten?); 

- Zijn we voorbereid op een eventuele uitbraak van een infectieziekte en zo ja, hoe?  

Annemieke Kwaaitaal-Robbers 

 

2. Vragen HvB over verkoop Gymzaal Bennebroek 

1. De ethouder zegt: We he e  als ge ee te ier, ijf jaar getra ht met iedereen om het 

aa  te e de  e  er as gee  koper.  Wie zij  iederee ? Hoe ka  de ethouder dit zegge  
als er geen te koop bord in de tuin heeft gestaan? 

2. Klopt het dat het college met de verkoop van de gymzaal op 10 april 2018 al langs B&W was 

zonder dat de raad hierover is geinformeerd?  

3. De wethouder zegt dat het college al een voorstel had klaarliggen voor een kredietaanvraag 

om de gymzaal te slopen. Waar is dat voorstel? Het zit niet in het dossier dat wij hebben 

ingezien. 

4. Het nodigt ook uit tot vandalisme: waar is dat uit gebleken?  

 

Marielys Roos 
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3. Vragen HvB  over collegeaantekeningen 

Over de aantekeningen van de gemeentesecretaris van de collegevergadering van 10 april 2018 

hebben wij u eerder bericht (per brief d.d. 9 april 2019, met kenmerk 2019003464). Wij verlenen u 

hier geen inzage in. 

Waarom verleent u geen inzage in de collegeaantekeningen van de collegevergadering? Die 

aantekeningen hebben betrekking op de verkoop van de voormalig gymzaal in Bennebroek voor een 

habbekrats. Heeft u wat te verbergen? Is hier soms sprake van netwerkcorruptie? Hoe verhoudt zich 

uw weigering tot artikel 169 Gemeentewet? Wie wil u beschermen?  

Marielys Roos 

 

4. Vragen HvB over meldingen schending integriteit 

 

Het college weigert mijn meldingen schending integriteit / tevens ingediend als klacht in behandeling 

te nemen. 

Betekent dat ook dat het college geen problemen heeft met ambtenaren die valse verklaringen 

afleggen, stukken achterhouden, dat zelfs met elkaar overleggen, en daarmee heel bewust een 

wettelijke procedure ondermijnen...? 

De bewijzen liggen er .... 

 

Rob Slewe 

 

 

5. Vragen CDA over Vijverpark en Bijduinhof 

In een recente kroniek over de bouw van Vijverpark en Bijduinhof vraagt de schrijver aandacht voor 

de situatie rond de aanplant in de groenstrook voor de keerwand Bijduinhof, een steil talud en de 

rode  ij er. Ik ee  aa  dat het College op de hoogte is a  deze onderwerpen. De vraag vanuit 

het CDA is welke stappen het college gaat ondernemen op de drie genoemde onderwerpen. 

André Burger. 

 

 

 

 

 


