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Onderwerp:

Verzoek als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet
bestuursrecht

Geachte heer,

Hierbij verzoeken ondergetekenden u een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop
de burgemeester van Bloemendaal (hierna: ‘Burgemeester’) en het college van
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal (hierna: ‘College’) zich hebben gedragen
jegens ondergetekenden en de leden van de gemeenteraad van Bloemendaal (hierna:
‘Raad’) bij en rondom de verkoop en van levering van een onroerende zaak.

Toelichting
De ondergetekenden zijn inwoner van de gemeente Bloemendaal. Wij hebben met grote
verbazing kennisgenomen van hoe het College, de Burgemeester en een wethouder de
Raad, maar ook een taxateur hebben misleid en hebben gelogen in het proces dat erop
was gericht om een onroerende zaak (hierna: ‘Gymzaal’), eigendom van de gemeente
Bloemendaal te verkopen. Dat is gebeurd voor € 20.000 euro.
Argumenten die zijn gebruikt zijn: de fundering van de Gymzaal is gebroken, het gebouw
is instabiel en het moet worden gesloopt. Dat bleek allemaal niet waar. Inmiddels wordt
het gebouw door de nieuwe eigenaar verhuurd en door de huurder geschikt gemaakt om
te dienen als kinderopvang.
Wij hebben naar de gang van zaken een onderzoek ingesteld en daarover een rapport
opgemaakt. Dat rapport en de bijlagen zijn te vinden op
http://www.moscus.nl/rapport.htm
Over het optreden van Burgemeester, het College en de wethouder hebben wij een
(integriteits-) klacht ingediend bij de Burgemeester (zie
http://www.moscus.nl/Bestanden/Klacht%20tegen%20burgemeester%20en%20Heijink
%20als%20College%20%20voor%20op%20web.pdf).
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Die klacht is niet in behandeling genomen (zie
http://www.moscus.nl/Bestanden/brief%20college%2015%20sept%202020.pdf).
Wij vinden de gang van zaken zo ernstig, dat wij daarom u verzoeken om naar de gang
van zaken een onderzoek in te stellen.
Graag verstrekken wij u desgewenst meer informatie en ook zijn wij graag bereid in een
gesprek een en ander toe te lichten en vernemen wij van u.
Desgewenst zenden u ook graag een ‘elektronische versie’ van deze brief, via e-mail
opdat de ‘links’ naar de bijlagen dan makkelijker zijn te volgen. De links zijn ook
makkelijk aan te klikken op http://www.moscus.nl/rapport.htm
Met vriendelijke groet,

w.g.
Jaap Mos

Rob Vermeulen
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