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BESLUIT genomen door B&W d.d. 9 april 2019 

 

Aanpassen van de gemeentevlag 

 

Het college besluit: 

1. het besluit van 12 september 2018 inzake het aanpassen en voeren van de gemeentevlag in te trekken; 

2. het gemeentewapen als aanvullende uitzondering op de huisstijl te behouden voor de spelden van de 

bodedienst; 

3. de raad voor te stellen de gemeentevlag met 5 groene banen en drie meerbladen vast te stellen als 

nieuwe gemeentevlag; 

4. de nieuwe gemeentevlag te laten registreren in het vlaggenregister van de Hoge Raad van Adel. 

Dit voorstel gaat over het aanpassen van de gemeentevlag, zodat alle dorpen uit de gemeente in de vlag 

worden vertegenwoordigd. 
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1. Aanleiding  

In 2009 zijn de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal gefuseerd. Toen is ook door de raad besloten 

het logo te voeren op alle gemeente uitingen, met uitzondering van de trouwtoga en het trouwboekje. 

Dit besluit is echter nooit geëffectueerd. Op 12 september 2018 heeft het college van B&W besloten dit 

besluit door te voeren m.b.t. de gemeentevlag. Naar aanleiding van dit besluit is er in de 

raadsvergadering van 31 januari 2019 een motie aangenomen met het verzoek dit besluit in te trekken 

en de oorspronkelijke vlag aan te passen met een vijfde groene baan.  

 

2. Voorgesteld besluit 

Het college besluit 

1. Het besluit van 12 september 2018 inzake het aanpassen en voeren van de gemeentevlag in te 

trekken 

2. Het gemeentewapen als aanvullende uitzondering op de huisstijl te behouden voor de spelden van de 

bodedienst 

3. De raad voor te stellen de gemeentevlag met 5 groene banen en drie meerbladen vast te stellen als  

nieuwe gemeentevlag 

4. De nieuwe gemeentevlag te laten registreren in het vlaggenregister van de Hoge Raad van Adel 

 

3. Het beoogd effect 

Doel van de aanpassing van de gemeentevlag is dat inwoners uit alle dorpskernen zich gerepresenteerd 

voelen door de gemeentevlag wanneer deze wordt gehesen voor officiële gemeentelijke 

aangelegenheden.  

 

De vlag hangt in principe bij de verschillende locaties van de gemeente: 

 Gemeentehuis 

 Ambtswoning burgemeester 

 Reddingsbrigade 

 

Verder wordt er een vlag verstrekt aan alle sportclubs in de gemeente om te voeren tijdens door de 

gemeente gesponsorde evenementen. 

 

Tot de nieuwe vlag er is zal de logovlag blijven hangen, omdat deze vlag het dichtst bij een 

representatie van de 5 dorpskernen komt.  

 

Het logo, de drager van de huisstijl sinds de fusie, wordt gebruikt op alle dagelijkse uitingen van de 

gemeente. Met uitzondering van: 

 De spelden van de bodedienst 

 De gemeentevlag 

 Het trouwboekje 

 De toga’s van de bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand 

 

4. Politieke keuzeruimte 

De raad stelt de nieuwe gemeentevlag vast. 

 

5. Gedachtengang 

Argumenten 

1. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de door de raad aangenomen motie ‘Motie vreemd aan de orde 

van de dag inzake de gemeentevlag’. 
2. Alle dorpskernen worden vertegenwoordigd in de vlag 

 

Kanttekening 

1. Het is een kleine groep mensen die de gemeentevlag mist tijdens officiële gemeentelijke 

aangelegenheden 

2. Inwoners worden nu niet betrokken bij het aanpassen van de gemeentevlag 

3. Het toevoegen van een extra baan doet afbreuk aan het gevoel van eenheid binnen de gemeente, 

omdat het een toevoeging is in plaats van een gezamenlijke uitstraling 

 

Alternatieven 
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Geen vlag voeren hoewel dit niet past bij het historisch gevoel van een deel van de Bloemendalers 

 

 

6. Middelen 

Financiële middelen 

Financiering uit het representatiebudget. 

Afname van 20 nieuwe vlaggen kost € 885,- ex BTW. 

 

 Personele middelen 

  n.v.t. 

  

Organisatorische middelen 

n.v.t. 

 

7. Participatie 

Er is een voorstel gedaan vanuit de samenleving tot het herinvoeren van de gemeentevlag. De 

besluitvorming ligt bij het college en de raad. De uitvoering bij de gemeente. De inwoners van de 

gemeente Bloemendaal worden na besluitvorming hiervan op de hoogte gebracht. Dit past bij de 

participatievorm ‘participant als toeschouwer’ en kent een open autoritaire bestuursstijl. Betrokken 
partijen hierin zijn: 

 De raad en het college als beslisser 

 Het college als uitvoerder 

 Inwoners van de gemeente Bloemendaal als geïnformeerde 

 

8. Communicatie 

Tot nu toe is er met inwoners die de vlag missen alleen mondeling gecommuniceerd. Naar deze inwoners 

toe zijn geen concrete toezeggingen gedaan. 

Na het nemen van het besluit wordt dit gecommuniceerd via de besluitenlijst. Verder worden teksten op 

de website, in de gemeentegids en andere uitingen over het gemeentewapen en de vlag aangepast. 

      

Stukken naar Raad (via Griffie): Ja: 

 

- de volgende stukken: Raadsvoorstel wijzigen en voeren gemeentevlag, advies Hoge Raad van Adel 

- op de volgende wijze: Raadsvoorstel 

 

9. Milieu-aspecten 

n.v.t 

 

10. Samenwerking (Heemstede) 

n.v.t. 

      

11. Vervolgproces/evaluatie 

Na het raadsbesluit worden er vlaggen besteld en verspreid. Ook wordt de nieuwe gemeentevlag ter 

registratie aangeboden aan de Hoge Raad van Adel. Daarnaast wordt de communicatie over de 

gemeentevlag op de gemeentelijke kanalen aangepast. 

 

Evaluatie 

n.v.t. 

 

Bijlagen 

- Advies Hoge Raad van Adel 

- Raadsvoorstel 

 

Achterliggende documenten 

n.v.t. 

 

Het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering, 


