
Rondvraag commissie Bestuur & Middelen 19 mei 2022

PvdA Wij hebben vernomen dat per 1 juni a.s. het met Heemstede gezamenlijke 
team financieel beheer wordt ontvlochten. Vanaf die datum zijn na 
ongeveer 5 jaar weer aparte teams financieel beheer voor beide 
gemeenten. Wij nemen aan dat beide colleges hiertoe hebben besloten. 
Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Indachtig het dit jaar te agenderen raadsvoorstel     zienswijze   
samenwerking     bedrijfsvoering   om     binnen het kader voor   
ambtelijke     samenwerking Bloemendaal en Heemstede de   
administratieve     en fiscale beheersing van de vervlochten teams   
te     versterken     en steviger te borgen  , vragen wij ons af wat de 
motivatie voor uw ontvlechtingsbesluit is? In uw antwoord zien we 
graag een samenhang met

o wat in het RKC-rapport “Samenwerking Bloemendaal 

Heemstede ict en informatisering” en de bestuurlijke 
reactie van de gezamenlijke colleges is gezegd over 
ontvlechten; en 

o het raadsbesluit     kader voor ambtelijke samenwerking   

Bloemendaal-Heemstede     van 12 december 2019  .
2. Wij vragen ons af, is een wijziging (= ontvlechting) in de ambtelijke 

samenwerking met Heemstede een college- of raadsbevoegdheid? 
In uw antwoord zien we graag een onderbouwing van waarom dit 
besluit wel of geen college- dan wel raadsbevoegdheid is en in 
hoeverre de financiële gevolgen (structurele en incidentele) van 
deze ontvlechting het budgetrecht van de raad raken?

3. Daarnaast ontvangen we graag een afschrift van het OR-advies 
over uw destijds voorgenomen besluit ontvlechting team financieel 
beheer

Hart voor 
Bloemendaal

Kan het college vertellen of het opzeggen van de huur iom het 
verkoopcontract Tetterodehal is? Zie tekst uit HD. En verder: was de 
verkoopprijs van de hal niet marktconform? Wat was de taxatieprijs? En 
hoe is er bij verkoop getaxeerd? Hoeveel geld is de gemeente misgelopen 
door deze deal? Tenslotte: wat wil of gaat het college ondernemen? En 
wat houdt het kettingbeding in? Kunt u ons het verkoopcontract laten zien 
met dat kettingbeding en het taxatierapport?

Hart voor 
Bloemendaal

Wat is het RIEC onderzoek precies? Wordt er een onderzoek gedaan naar 
belastinggegevens van onze inwoners? Waar gaat dit over?

(Deze vraag gaat over besluit 005 van besluitenlijst van het college van 19 
april 2022: 
005 Ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht 
Het college besluit:
1. ontheffing aan het hoofd Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid te 
verlenen van de fiscale geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 67 van 
de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) tot het individueel 
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verstrekken van gegevens op verzoek van de medewerkers Openbare 
Orde en Veiligheid van de afdeling Beleid van de gemeente Bloemendaal 
ten behoeve van een (geheim) onderzoek door het Regionaal Informatie 
en Expertise Centrum (RIEC) Noord-Holland;
2. de ontheffing is mogelijk gedurende de termijn waarin de gemeente 
Bloemendaal convenantpartner is in het RIEC;
3. de ontheffing kan alleen betrekking hebben op de volgende gegevens: 
gemeentelijke belastinggegevens, te weten kopie aanslagbiljet(ten), 
openstaande vorderingen, invorderingskosten, rekeningnummers, 
rekeninghouders;
4. dat dit besluit in werking treedt op de dag na het besluit van het 
college.)

Hart voor 
Bloemendaal

hoeveel bedragen de kosten van aanpassing Bekslaan/Leidsevaart? 

Hart voor 
Bloemendaal

Waarom wordt hier nu een vacature voor gecreëerd en wat gaat dit de Inwoners 
kosten?

VVD  Wat is nu de status m.b.t de huisvesting van het inloophuis / praktijkhuis  
Inspiration voor mensen met een eetstoornis in Bennebroek. De 
Burgermeester heeft gezegd naar een oplossing te zoeken. Wat is daar 
de status van en welke alternatieve opties zijn er voor hun huisvesting.

 Kunnen deze gebruikers hun huidige huisvesting (voorlopig) blijven 
gebruiken, gezien het feit dat niet nu al alle ruimte nodig is voor de 
opvang van Oekraïense vluchtelingen?

 Er is gesproken over alternatieve huisvesting, wat is daar de status van

Hart voor 
Bloemendaal 1.  burgemeester, mag het inloophuis blijven zitten in Eickendonk in 

Bennebroek? Hoe ging uw overleg vanmiddag met 
vertegenwoordigers van het inloophuis voor mensen met een 
eetstoornis



2. De MRA functionaris: we lazen een vacature. Wat is het nut 
hiervan en hoeveel kost dit de gemeenschap?

3. Laadpalen: wat is precies de rol van de MRA? Wij hoorden dat de 
locatie van de laadpalen wordt bepaald door de gemeente maar 
dat de MRA ook betrokken is ivm netwerk en kosten en ook de 
netbeheerder. Kunt u dit uitleggen? Kunt u ook vertellen waarom 
er geen inspraak en participatie plaatsvindt? En waarom worden 
fouten niet hersteld als de doorgang niet meer mogelijk is. Dit is 
onveilig. Gaat u zorgen dat de veiligheid wordt hersteld?

4. Waarom moet de hockeyclub een landschapsarchitect inhuren en 
krijgt daarvoor subsidie? Het terrein is van de gemeente. Wat gaat 
er aan het landschap veranderen en waarom gebeurt dit?

5. Tetterodehal: wat is precies het plan van de Bovenlanders, wat 
staat er in het contract van verkoop? Zie het HD. Hoeveel geld is de 
gemeente misgelopen, zoals gesuggereerd in de krant. Zie onze 
vragen eerder per mail hierover

6. Erfpacht tennisvereniging: wat zijn de financiële consequenties. 
Deze vraag vul ik in na inzage stukken vanmiddag. Dus daarop 
komt nog een nadere toelichting 

Hart voor 
Bloemendaal

Inzake landschapsarchitect hockeyclub 

Waarom betaalt de gemeente EUR 4k voor een landschapsarchitect tbv de 
hockeyclub? 
006 Bijdrage voor landschapsambitie Hockeyclub Bloemendaal Het college 
besluit aan de hockeyclub Bloemendaal een bijdrage te geven van maximaal € 
4.000 voor het nader uitwerken van ideeën en schetsen die zijn opgesteld door 
een landschapsarchitect. 
Is dit een kerntaak van de gemeente? Betekent dit dan dat iedere club voor 
subsidie kan aankloppen voor subsidie?


