Gemeenteraad van Bloemendaal 30 januari/ 11 februari 2020
besluitenlijst
Aanwezige raadsleden: de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), mevrouw Roos
(Hart voor Bloemendaal), de heer Slewe, de heer Bruggeman (CDA), de heer
Burger (CDA), de heer van der Veldt (CDA), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer
Harder (VVD), mevrouw Robbers (VVD), mevrouw Meijer (VVD), de heer Brussaard
(VVD), de heer Doorn (VDB), de heer Faber (GroenLinks), mevrouw Van Vliet
(GroenLinks), de heer Kruijswijk (GroenLinks), de heer Schell (PvdA), de heer Oude
Weernink (D66), mevrouw Kuijs (D66) en mevrouw Voorham (D66).
Afwezige raadsleden:
Aanwezige collegeleden: mevrouw de Roy van Zuidewijn, de heer Heijink en de
heer Wijkhuisen.
Voorzitter: burgemeester Roest
Griffie: mevrouw Witte
1.

Opening en welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.

Berichten van verhindering

Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.
3.

Vaststellen van de agenda

De voorzitter geeft aan dat tijdens de raadsvergadering van 12 december 2019 de
stemmen staakten bij de motie Sociale huurwoningen van Hart van Bloemendaal en
stelt voor deze als agendapunt 8a te behandelen.
De voorzitter stelt voor om raadsvoorstel Aanwijzingsbesluit griffie naar voren te
halen op de agenda en als agendapunt 8b te behandelen.
De voorzitter deelt mee dat er een nieuwe versie van de motie vreemd Integis ten
opzichte van de meegestuurde versie tijdens het griffiebericht. De actuele versie is
nagezonden en ligt uitgeprint in de raadszaal.
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De voorzitter deelt mee dat er een nieuwe versie van de motie vreemd Bejegening
ambtenaren is. D66 is ook aangesloten als mede-indiener. De nieuwe versie ligt
uitgeprint in de raadszaal.
De voorzitter deelt mee dat de tekst in het amendement GrL Overheveling budget is
gewijzigd van “advies rechter” naar “advies rechtbank”.
De voorzitter deelt mee dat er een nieuw amendement Bereikbaarheidsvisie van
CDA en VVD is, dit wordt uitgedeeld bij de behandeling.
De raad gaat akkoord en stelt de agenda vast met inachtneming van bovenstaande
punten.
4.

Mededelingen

De voorzitter doet een mededeling over mediation, de heer Slewe neemt tijdens
deze mededeling plaats op de publieke tribune. De voorzitter deelt mee dat
mevrouw De Roy van Zuidewijn en de heer Heijink namens het college de mediation
voeren. Zij zijn gemandateerd door het college, een mandaat van de raad is tijdens
de eerste oriënterende ronde niet noodzakelijk. Na deze ronde is de raad aan zet
om de randvoorwaarden vast te stellen.
Mevrouw Roos deelt mee de uitkomsten van het onderzoek van burgemeester Roest
af te wachten of er privégegevens van een inwoner zijn verzonden aan oudwethouder de heer Kokke.
5.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 12
december 2019, ook van het besloten gedeelte

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
6.

Lijst van toezeggingen van het College

De toezeggingen TR 98, 102 en 103 zijn in de vorige raadsvergadering afgedaan en
gaan van de lijst af. De voorzitter loopt de openstaande toezeggingen langs:
TR100 (conceptplan m.b.t. RES in commissie Grondgebied), wordt medio april 2020
geagendeerd. De toezegging wordt aangehouden.
TR101 (back-up mailbox heer Nederveen), er is een collegebrief (2019007317)
verstuurd. De toezegging is daarmee nog niet afgedaan.
TR104 (evaluatie Cultuurnota), wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat het
er aan komt. De toezegging wordt aangehouden.
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TR107 (rapport privacyfunctionaris), burgemeester Roest. De toezegging wordt
aangehouden.
TR108 (verspreiding vertrouwelijk verslag via communicatieafdeling), burgemeester
Roest. Er komt een brief richting de raad, de toezegging wordt aangehouden.
TR109 (plan van aanpak spoedhuisvesting statushouders), wethouder De Roy van
Zuidewijn. Het plan van aanpak wordt met de raad gedeeld, de toezegging wordt
aangehouden.
TR110 (financiële risico’s spoedhuisvesting statushouders), wethouder De Roy van
Zuidewijn. Dit komt in de volgende fase aan bod, de toezegging wordt
aangehouden.
7.

Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad

GroenLinks verzoekt om ingekomen stuk C6 Brief aan de raad 9-1-2020
Beantwoording TCG 225 inzake Aanbevelingen Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit (2020000019) te agenderen. Dit voorstel wordt gesteund.
Hart van Bloemendaal verzoekt om ingekomen stuk 11a Bezwaar tegen verkoop
Eneco (2020000318), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens.
Geanonimiseerde versie: (2020000319) te agenderen. Dit verzoek wordt niet
gesteund door de raad.
Hart voor Bloemendaal verzoekt om ingekomen stuk 12a Brief met opmerkingen
over de jeugdzorg (2020000034), in te zien na inlog, bevat persoonsgegevens.
Geanonimiseerde versie: (2020000335) te agenderen. Dit voorstel wordt gesteund.
Hart voor Bloemendaal verzoekt om ingekomen stuk 13ab Aanbiedingsbrief KHN
inzake vragen en bezwaar mobiliteitsplan DGP (2020000385), in te zien na inlog,
bevat persoonsgegevens. Geanonimiseerde versie: (2020000386) en A13b Vragen
en bezwaar mobiliteitsplan Dutch Grand Prix (2020000387) te agenderen. Dit
voorstel wordt gesteund.
Hart voor Bloemendaal verzoekt om ingekomen stuk C14 Bejegening medewerkers
(202000374) te agenderen. Dit verzoek wordt niet gesteund.
De voorzitter geeft aan dat de lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld en de
stukken C6, 11a en 13ab worden geagendeerd voor de komende
commissievergaderingen.
8.

Vragenhalfuur

Er zijn 7 vragen ingediend. Ze zijn in volgorde van binnenkomst meegenomen.
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Mevrouw Roos stelt vragen over de akte van dwaling en overdracht grond Villa
Meerzicht. Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt de vragen.
 Wethouder Wijkhuisen zegt toe om schriftelijk terug te komen op de vragen
van Hart voor Bloemendaal over de akte van dwaling en overdracht van de
grond Villa Meerzicht.
TR 111
De heer Heukels stelt vragen over de bejegening ambtenaren op social media.
Burgemeester Roest reageert en beantwoordt de vragen.
 Burgemeester Roest zegt toe een map samen te stellen met een overzicht
van bejegeningen van Hart voor Bloemendaal jegens ambtenaren en deze ter
inzage te laten leggen.
TR 112
De heer Heukels stelt vragen over de uitspraak Raad van State over de
bouwaanvraag Dennenheuvel. De heer Brussaard heeft vragen over het
Bestemmingsplan Dennenheuvel en betrekt deze bij de vragen van de heer
Heukels. Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt de vragen.
De heer Heukels stelt vragen over de afhandeling van bezwaarschriften en Wobverzoeken. Burgemeester Roest reageert en beantwoordt vragen.
De heer Heukels stelt vragen over het bouwen van Hotel Bloemendaal aan Zee.
Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt vragen.
 Wethouder Wijkhuisen zegt toe binnen een week commentaar van de
gemeente m.b.t. een verzoek voor het bouwen van een hotel in Bloemendaal
aan Zee uit 2013 te delen met de raad inclusief een annotatie van de
wethouder.
TR 113
De heer Burger stelt vragen over de publicatie van de agenda van de
Welstandscommissie. Wethouder Heijink reageert en beantwoordt vragen.
 Wethouder Heijink zegt toe terug te komen op de vraag waarom de agenda
van de Welstandscommissie niet op overheid.nl wordt gepubliceerd en de
agenda van de Beroep- en bezwaarschriftencommissie wel.
TR 114
8a. Stemming over motie sociale huurwoningen Hart voor Bloemendaal
De heer Burger, mevrouw Robbers en de heer Kruiswijk leggen een stemverklaring
af.
De heer Oude Weernink verlaat de raadszaal.
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De voorzitter brengt motie 1 HvB Sociale huurwoningen in stemming. Het dictum
luidt:
Besluit:
- Vanaf heden geen sociale huurwoningen meer te verkopen die de gemeente in
eigendom heeft. Dit betekent een wijziging c.q. doorhalen van het besluit op 19
december 1996 door de raad om bij vrij komen van huur de woningen te verkopen;
De motie wordt met 7 stemmen voor (HvB, LB, GrL, PvdA) en 11 stemmen tegen
(VVD, VDB, CDA, mevrouw Voorham, mevrouw Kuijs) verworpen.
8b. Aanwijzingsbesluit griffie
Het aanwijzingsbesluit griffie wordt bij acclamatie aangenomen. De heer Meerkerk
wordt bij acclamatie benoemd als plaatsvervangend commissiegriffier en legt de
belofte af.
9.

Zuid-Kennemer Agenda
 Burgemeester Roest zegt toe om namens de gemeente Bloemendaal het
proces rondom de Zuid-Kennemer Agenda te bewaken.
TR 115

De voorzitter deelt mee dat twee raadsleden onwel zijn geworden en de
vergadering hebben verlaten. De vergadering wordt geschorst en op een later
moment hervat. Twee agendapunten dienen echter eerst behandeld te worden en
worden nu naar voren gehaald ter behandeling. De heren Oude Weernink en van
der Veldt hebben de vergadering verlaten.
16. Eneco
De heer Heukels, mevrouw Roos en de heer Faber leggen een stemverklaring af.
Het raadsvoorstel wordt met 14 stemmen voor (CDA, D66, GrL, PvdA, VVD, VDB)
en 3 stemmen tegen (LB, HvB) aangenomen.
19.

Wnra

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
De vergadering wordt geschorst.
De vergadering wordt hervat op 11 februari 2020 om 20.00 uur.
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De voorzitter geeft aan dat het geschetste beeld van het eerste deel van de
vergadering niet conform de werkelijkheid is. De heer Van der Veldt is in goede
gezondheid aanwezig. De heer Oude Weernink is eveneens in goede gezondheid.
De voorzitter deelt mee dat een aantal moties en amendementen is aangepast en er
twee amendementen zijn bijgekomen bij agendapunt 14. De spreektijden worden
gecontinueerd zoals zij waren tijdens het moment van schorsen.
De voorzitter deelt mee dat de heer Oude Weernink en de heer Schell zijn
verhinderd. Vanuit de raad condoleances en veel sterkte toegewenst aan de heer
Schell.
De heer Slewe heeft plaatsgenomen op de publieke tribune, waarvan akte.
9.

Zuid-Kennemer Agenda

Mevrouw Meijer, mevrouw Roos, de heer van der Veldt en de heer Heukels leggen
een stemverklaring af.
Het raadsvoorstel wordt met 14 stemmen voor (CDA, VVD, D66, GrL, VDB) en 2
stemmen tegen (LB, HvB) aangenomen.
10.

Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland

De voorzitter brengt amendement A Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland in
stemming, het dictum luidt:
Wijzigt het besluit Bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland nr 2019008201 als
volgt:
b e s l u i t:
de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020 vast te stellen.
Te wijzigen in
b e s l u i t:
de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2O2O gewijzigd vast te stellen.
namelijk het project Ondertunneling Randweg uit de gemeentelijke structuurvisie in
te voeqen in het onderzoeks-en ontwikkeltraject van Ontwikkelperspectief 7
Verbeteren doorstrominq Onderliggend Wegennet.
Mevrouw Roos en de heer Slewe leggen een stemverklaring af.
Het amendement wordt met 8 stemmen voor (VVD, CDA) en 9 stemmen tegen
(GrL, VDB, D66, LB, HvB, de heer Slewe) verworpen.
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Het raadsvoorstel wordt met 13 stemmen voor (CDA, VVD, D66, GrL) en 4
stemmen tegen (VDB, LB, HvB, de heer Slewe) aangenomen.
De voorzitter brengt de motie Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland in balans in
stemming, het dictum luidt:
Verzoekt het college
In de uitwerking van de bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland de
prioriteitsstelling (1. langzaam verkeer - 2. openbaar vervoer - 3. autoverkeer) door
te vertalen naar een investeringsprogramma waarbij er voor elke maatregel ter
verbetering van het autoverkeer minstens 2 maatregelen ter verbetering van het
openbaar vervoer zijn gekoppeld en minstens 4 ter verbetering van het langzaam
verkeer en investeringen in de overstap van auto naar openbaar vervoer en auto
naar fiets voor beide categorieën mee te tellen
De motie wordt met 5 stemmen voor (GrL, HvB, de heer Slewe) en 12 stemmen
tegen (CDA, D66, VVD, VDB, LB) verworpen.
11.

Stimuleren parttime arbeid

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
12.

Actualisatie Verordening startersleningen

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
14.

Reglement van Orde Bloemendaal 2020

De heer Burger neemt als plv. voorzitter de voorzittershamer over van
burgemeester Roest.
De volgende drie amendement zijn wel ingediend, maar worden nu niet in
stemming gebracht. Tijdens de volgende raadsvergadering op 12 maart 2020 wordt
hierover gestemd.
o Amendement F LB Toevoegen artikel 25 lid 1 Gemeentewet
o Amendement G LB Wijziging artikel 28 RvO
o Amendement H HvB Wijziging artikel 28 RvO
De voorzitter brengt Amendement B HvB Spreektijden 1 in stemming, het dictum
luidt:
b e s l u i t:
Vast te stellen het Reglement van Orde van de gemeenteraad Bloemendaal 2020
(kenmerk 2019008514) met uitzondering van artikel 16 lid 1 en 2 welke worden
gewijzigd als volgt:
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Lid 1. Voor het verlenen van spreektijd geldt het 70/30 principe dat wil zeggen dat
30% wordt gereserveerd voor het college. De overige 70% is gereserveerd voor de
raad.
Lid 2. Voor het verdelen van spreektijd voor de raad geldt het 40/60 principe dat
betekent dat 60% van de spreektijd evenredig wordt verdeeld over de fracties; de
overige 40% wordt verdeeld naar rato van grootte van de fractie.
Het amendement wordt met 6 stemmen voor (HvB, LB, de heer Slewe, GrL) en 11
stemmen tegen (CDA, VVD, D66, VDB) verworpen.
De voorzitter brengt Amendement C HvB Spreektijden 2 in stemming, het dictum
luidt:
b e s l u i t:
Vast te stellen het Reglement van Orde van de gemeenteraad Bloemendaal 2020
(kenmerk 2019008514) met uitzondering van artikel 16 lid 1 en 2 welke worden
gewijzigd als volgt:
Lid 1. Voor het verlenen van spreektijd geldt het 70/30 principe dat wil zeggen dat
30% wordt gereserveerd voor het college. De overige 70% is gereserveerd voor de
raad.
Lid 2. De spreektijd voor de raad wordt evenredig verdeeld over de fracties.
Het amendement wordt met 3 stemmen voor (HvB, LB, de heer Slewe) en 14
stemmen tegen (CDA, VVD, D66, VDB, GrL) verworpen.
De heer Kruiswijk en de heer Heukels leggen een stemverklaring af.
De voorzitter brengt Amendement D HvB Inspreken in commissies in stemming, het
dictum luidt:
b e s l u i t:
Vast te stellen het Reglement van Orde van de gemeenteraad Bloemendaal 2020
(kenmerk 2019008514) met uitzondering van artikel 59 lid 5, lid 8 en lid 9 dat
wordt gewijzigd als volgt:
Lid 5: Degene die het woord voert, dient zicht te wenden tot de commissie en zich
te beperken tot die zaken die rechtstreeks verband houden met die onderwerpen
waarover de commissie bevoegd is te adviseren. Treedt hij buiten de orde, dan kan
de voorzitter hem het woord ontnemen;
Lid 8: De voorzitter kan het college maximaal 1 minuut reactietijd geven;
Lid 9: De leden kunnen aan insprekers korte, verhelderende vragen stellen. Er vindt
geen discussie met insprekers plaats.
Het amendement wordt met 6 stemmen voor (HvB, LB, de heer Slewe, GrL) en 11
stemmen tegen (CDA, VVD, D66, VDB) verworpen.
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De heer Heukels legt een stemverklaring af.
De voorzitter brengt Amendement E GrL Vergaderfrequentie- en duur in stemming,
het dictum luidt:
Besluit
Toe te voegen aan het besluit tot vaststelling van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad Bloemendaal 2020 (kenmerk 2019008514): “met dien verstande dat
Artikel 11 lid 1 en lid 2 als volgt worden gewijzigd;
1. De vergaderingen van de raad vinden in de regel met een vaste frequentie van
één keer in de vier of vijf weken plaats, overeenkomstig het (jaarlijks) vast te
stellen vergaderschema en worden in de regel gehouden op een donderdag in het
gemeentehuis.
2. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om 23.00 uur. De
raad heeft de mogelijkheid tot verlenging met maximaal een uur, indien de
vergadering naar verwachting binnen die tijd kan worden afgerond.
Het amendement wordt met 7 stemmen voor (GrL, HvB, de heer Slewe, D66) en 10
stemmen tegen (LB, VDB, VVD, CDA) verworpen.
De voorzitter brengt Amendement I dhr. Slewe Duo-commissielid in stemming, het
dictum luidt:
Artikel 42 lid 4
De leden die als duocommissielid worden voorgedragen, dienen bij de
laatstgehouden raadsverkiezingen geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van die
fractie waarvoor zij in de commissie participeren en de artikelen 10, 11, 13 en 15
van de Gemeentewet zijn van toepassing.
Te wijzigen in:
Artikel 42 lid 4
De leden die als duocommissielid worden voorgedragen, dienen bij de
laatstgehouden raadsverkiezingen geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van een
fractie en de artikelen 10, 11, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van toepassing.
Het amendement wordt met 10 stemmen voor (LB, de heer Slewe, HvB, CDA, GrL)
en 7 stemmen tegen (VVD, D66) aangenomen.
De heer Slewe legt een stemverklaring af.
De voorzitter brengt Amendement J accent GrL VDB Rondvraag raad in stemming,
het dictum luidt:
Besluit
Toe te voegen aan het besluit tot vaststelling van het Regelement van Orde van de
gemeenteraad Bloemendaal 2020 (kenmerk 2019008514):
“met dien verstande dat Artikel 38 lid 1 luidt:
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Vóór de sluiting van de raadsvergadering komen de volgende agendapunten aan de
orde:
- Mededelingen
- Vaststellen van de besluitenlijst van de volgende raadsvergadering(en)
- Lijst van toezeggingen van het College aan de Raad
- Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad
- Vragenhalfuur
Het amendement wordt met 15 stemmen voor (LB, CDA, VVD, D66, GrL) en 2
stemmen tegen (HvB, de heer Slewe) aangenomen.
Het raadsvoorstel wordt met 14 stemmen voor (CDA, VVD, D66, GrL, VDB) en 3
stemmen tegen (LB, HvB, de heer Slewe) aangenomen.
15.

Instellen seniorenconvent

De heer Slewe legt een stemverklaring af.
Het raadsvoorstel wordt met 12 stemmen voor (VVD, VDB, GrL, D66, LB) en 5
stemmen tegen (CDA, HvB, de heer Slewe) aangenomen.
Burgemeester Roest neemt de voorzittershamer weer over van de heer Burger.
17.

Financiële verantwoording overheveling budgetten

De heer Slewe neemt bij dit agendapunt niet deel aan de beraadslagingen en
stemming.
De voorzitter brengt Amendement K GrL VDB Budgetoverheveling Integis onderzoek
in stemming, het dictum luidt:
Besluit
Besluitpunt 1 in het raadsvoorstel 2019007750 te vervangen door:
“in te stemmen met het voorstel om de restantbudgetten 2019 over te hevelen naar
2020, met uitzondering van het in 2019 niet uitgegeven budget voor het Integisonderzoek (€ 33.185,-)”
Het amendement wordt met 9 stemmen voor (VDB, GrL, VVD) en 7 stemmen tegen
(D66, CDA, HvB, LB) aangenomen.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
De heer Burger neemt als plv. voorzitter de voorzittershamer over van
burgemeester Roest.
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18.

Communicatiebeleidsplan

De voorzitter brengt Amendement L D66 CDA Communicatiebudget in stemming,
het dictum luidt:
Besluit:
De volgende passage te schrappen uit Bijlage 1 “Organisatie van de
Communicatie”:
Met inzet van het aangevraagde structurele budget (zie beslispunt 2 raadsvoorstel)
wordt de ingezette capaciteit vanuit Bloemendaal binnen het vervlochten
communicatieteam op gelijk niveau gebracht met de inzet vanuit Heemstede. Het
team bestaat dan uit 9 medewerkers en 1 leidinggevende (8 fte).
Het amendement wordt unaniem aangenomen.
De heer Slewe en mevrouw Roos leggen een stemverklaring af.
Het raadsvoorstel wordt met 15 stemmen voor (VVD, CDA, GrL, VDB, LB) en 2
stemmen tegen (HvB, de heer Slewe) aangenomen.
21.

Vaststellen procedure ter inzage leggen stukken op aanvraag van de
raad

Mevrouw Roos, de heer Heukels en de heer Slewe leggen een stemverklaring af.
Het raadsvoorstel wordt met 13 stemmen voor (VVD, VDB, GrL, D66, de heer
Burger, de heer Bruggeman) en 4 stemmen tegen (LB, HvB, de heer Slewe, de heer
van der Veldt) aangenomen.
22.

Benoemen leden bezwaarschriftencommissie

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
23.

Moties vreemd aan de orde van de dag

HvB houdt motie 3 HvB Voortzetting Integis onderzoek aan voor de volgende
vergadering.
Mevrouw Roos, de heer Slewe, de heer Heukels, de heer Faber en de heer Harder
leggen een stemverklaring af.
De heer Slewe verlaat tijdens de stemming van motie 4 de raadszaal.
De voorzitter brengt motie 4 VVD, CDA, GrL, VDB, D66 Bejegening medewerkers in
stemming, het dictum luidt:
Verzoekt het college:
o Gezamenlijk met de gemeenteraad al het nodige te doen een veilige omgeving
te creëren voor medewerkers en bestuurders van de gemeente Bloemendaal;
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De motie wordt met 14 stemmen voor (VVD, CDA, D66, GrL, VDB) en 2 stemmen
tegen (HvB, LB) aangenomen.
Burgemeester Roest neemt de voorzittershamer weer over van de heer Burger.
De voorzitter brengt motie 5 VDB, HvB, VVD, LB, GrL Nota losloopbeleid in
stemming, het dictum luidt:
Verzoekt:
o Het College van B&W om de Nota losloopbeleid 2019 aan te houden ter
besluitvorming totdat de nota, met inbegrip van de ingebrachte zienswijzen, zijn
besproken in de Commissie Grondgebied
o Voorafgaand aan de behandeling in de Commissie Grondgebied een
beeldvormende avond hondenlosloopbeleid te organiseren om tevens
belanghebbenden de gelegenheid te bieden om mee te praten.
De motie wordt unaniem aangenomen.
HvB houdt motie 6 HvB Lentefestival aan voor de volgende vergadering.
24.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.
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