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Agendapunt 17. Vragen voor het Vragenhalfuur 

 
Fractie Hart voor Bloemendaal 

 

Vragen: 

1. Is vertrouwelijk hetzelfde als geheim? 
2. Waarom raadpleegt de burgemeester niet het CAOP, of Steunpunt, 

bij de afhandeling van integriteitsmeldingen die zijn ingediend tegen 
raadsleden? 

3. Waarom wordt de melder niet gehoord? Ik verwijs naar de melding 
van een raadslid dat de burgemeester onlangs heeft afgedaan? 

4. Hoe kan het college van een stuk de geheimhouding afhalen, als de 
burgemeester beweert de inhoud van het stuk niet te kennen? 

5. De burgemeester heeft verklaard dat hem niet bekend is dat er 

prive-correspondentie tussen de geheime stukken zit. Hoe kan hij 
dat zeggen als hij de inhoud van die prive mail vervolgens toch 

openbaar verklaart? 
6. Is de burgemeester bereid bij het Ministerie te pleiten voor het 

intrekken of vernietigen van de beschikkingen die zijn afgegeven 
omdat mensen zich niet aan het 1,5 meter afstand verbod hebben 

gehouden? Dit nav de demonstratie in Amsterdam? De mensen die 
een beschikking hebben gekregen hebben onterecht een strafblad. 
Is de burgemeester niet bereid zich bij het Ministerie hard te maken 

voor een intrekking en daar zijn uiterste best voor te doen?  

 
 

Fractie CDA 
 

Vragen: 

 

1. Verruiming geluidsnormen Caprera 

In het Bloemendaals Nieuwsblad stond vermeld dat Openluchttheater Caprera 
een verruiming wil van het aantal voorstellingen per jaar (van 5 naar 12) 
waarbij de geluidsnormen mogen worden overschreden. Er ligt nu een 
voorstel van het college om dit formeel vast te leggen. Op basis van welk 
beleid wil het college deze nemen? Is er überhaupt beleid hiervoor? Kan het 
gezien als evenement zodat het onder evenementenbeleid valt? Heeft 
Bloemendaal evenementenbeleid? Wat is de samenhang met de overige 
activiteiten in dit gebied zoals bijvoorbeeld grote evenementen met geluid bij 
de Hockeyclub Bloemendaal? 

 

2. Keerwanden Bijduinhof 

Een aantal omwonenden van Bijduinhof hadden vernomen dat de deadline 21 
juni jl. was voor het besluit over legalisering van de keerwanden. Is er 
inmiddels een besluit genomen? 


