VRAGENUUR Raadsvergadering 26 november 2020
Vragen ingediend door CDA
Onderwerp : digipanel Vuurwerk
1. Erkent de burgemeester dat, hoewel het aangeeft dat jongeren onder de 18 jaar, die wel zijn
uitgenodigd om mee te doen, maar niet hebben gereageerd, deze uitslag overduidelijk laat
zien dat heel veel Heemstedenaren de vuurwerktraditie willen afschaffen?
2. Kan de burgemeester verklaren waarom jongeren onder de 18 jaar niet hebben gereageerd,
ondanks de oproep om mee te doen met vuurwerk-enquête? Zo ja, is de uitnodiging om mee
te doen met de enquête onduidelijk geweest? Zo nee, is de uitnodiging om aan de enquête
mee te doen via de verkeerde sociale media uitgegaan? Zo nee. hoe verklaart u dan dat geen
enkele jongere onder de 18 jaar de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen,
terwijl het al dan niet geoorloofd afsteken van vuurwerk vooral wordt gedaan door deze
leeftijdscategorie?
3. Deze enquête is door 70% van de digipanelleden ingevuld (1011 leden van de 1451 leden).
Het college stelt in de opmerkingen bij de rapportage dat deze uitslag geen representatief
beeld geeft van de mening van de inwoners van Heemstede.
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4. Geldt deze opmerking ook voor de andere uitslagen van de digipanel-enquêtes? Zo ja, is deze
mening voldoende bekend bij de deelnemers van digipanel? Zo nee, zijn de uitslagen van de
vorige enquêtes dan wel een valide afspiegeling van de mening van de inwoners van
Heemstede?
Zo nee, weten de deelnemers van digipanel dat de uitslagen van de enquêtes niet als
‘representatief’ worden beoordeeld?
Zo nee, wat heeft het invullen van digipanel enquêtes dan voor zin?
5. Is de burgemeester van mening dat de uitslag van een digitale enquête, altijd teruggekoppeld
hoort te worden aan de deelnemers via hetzelfde medium als waarop de deelnemers
gevraagd wordt mee te doen aan de enquête?
Zo ja, waarom zijn de uitslagen van bijvoorbeeld de enquête over de welstandsnota dan niet
openbaar gemaakt?
Zo nee, waarom niet?
6. De uitslag van deze enquête is precies één dag voor deze raadsvergadering aan de raad
voorgelegd?
Was de uitslag pas gisteren binnengekomen? Zo nee, als de uitslag al acht weken bekend
was, waarom is de uitslag van deze enquête dan niet veel eerder verspreid?
7. De regering heeft al enige tijd geleden een vuurwerkverbod afgekondigd in verband met de
huidige omstandigheden.
Als het klopt dat deze enquête uitslag al weken geleden bekend was, had het dan niet
logisch geweest de inwoners van Heemstede, en zeker met deze enquête uitslag, te
informeren dat óók Heemstede het vuurwerkverbod naleeft?

8. Is de burgemeester van mening dat dóór de opmerkingen over de representatieve uitslag van
deze rapportage de deelnemers zich geschoffeerd kunnen voelen?
Met vriendelijke groet,
CDA Heemstede
Oscar Boeder

