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gemeenteraad van Bloemendaal 26 januari 2017 

 

besluitenlijst 

 

Aanwezige raadsleden: de heer Wehrmeijer (Liberaal Bloemendaal), de heer Barendregt (Liberaal 

Bloemendaal), de heer Schell (PvdA), de heer Schnackers (CDA), de heer Burger (CDA), mevrouw 

Roos (Hart voor Bloemendaal), de heer Harder (VVD), de heer Brussaard (VVD), de heer Bolkestein 

(VVD), de heer Boeijink (VVD), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Faber (GroenLinks), mevrouw 

Meuleman (GroenLinks), mevrouw Koningsveld (GroenLinks), de heer Westphal (D66), mevrouw Van 

Stralen (D66), de heer Van Tol (D66) en de heer Struben (D66; vanaf agendapunt 4) 

Aanwezige wethouders: de heer Heijink, de heer Van Rijnberk, de heer Kruijswijk 

Voorzitter: de heer Schneiders 

Griffier: mevrouw Van de Plasse 

 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer 

Struben (D66) die wordt geïnstalleerd als raadslid. 

 

2. Berichten van verhindering 

De heer Heukels (LB) is afwezig. Mevrouw Koningsveld (GrL) komt iets later. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De heer Barendregt (LB) stelt voor om agendapunt 18 (stedenbouwkundig plan Park Vogelenzang) 

van de agenda af te voeren. Er wordt niet ingestemd met dit voorstel. 

De heer Bolkestein (VVD) stelt voor om agendpunt 18 (stedenbouwkundig plan Park Vogelenzang) 

eerder te behandelen. Ingestemd wordt met het voorstel van de voorzitter om het onderwerp als 

eerste bespreekpunt (na agendapunt 13) te behandelen. 

De voorzitter merkt op dat er zeven moties vreemd aan de orde van de dag zijn aangekondigd: vijf 

van Hart van Bloemendaal over vuurwerk, één van GroenLinks en D66 over vuurwerk en één van het 

CDA e.a. over de omgevingsvergunning Chapeau. Deze worden behandeld als agendapunt 20. 

De agenda wordt met inachtneming van de wijzigingen vastgesteld. 

 

4. Afscheid en installatie raadslid 

a. Afscheid raadslid de heer Metselaar (D66) 

b. Onderzoek geloofsbrieven de heer Struben (D66) 

De geloofsbrievencommissie, bestaande uit de heer Burger (CDA), de heer Harder (VVD) en 

mevrouw Meuleman (GrL) constateren dat de geloofsbrieven van de heer Struben (D66) in orde 

zijn en er geen belemmeringen zijn voor de toelating van de heer Struben tot raadslid. 

c. Toelating en installatie raadslid de heer Struben (D66) 

De raad stemt in met de toelating van de heer Struben (D66) tot raadslid. Vervolgens wordt de heer 

Struben geïnstalleerd door het afleggen van de verklaring en de belofte. 

 

5. Mededelingen  

De heer Burger (voorzitter werkgeverscommissie griffie) doet een mededeling over de stand van 

zaken van de werving van de griffier en de commissiegriffier. 
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6. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 22 december 2016 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

7. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 

Toezegging 
nr. 

Datum Toezegging Afgehandeld 

TR21 29 
september 
2016 

Wethouders Heijink en Kruijswijk zeggen toe met 
een notitie te komen, waarin uitgelegd wordt wat het 
verschil is tussen voorzieningen en reserves en hoe het 
college met deze begrippen omgaat. 

Staat verwoord in de 
nota reserves en 
voorzieningen = 
raadsbesluit 26 
januari 2017 
Afgehandeld. 

TR24 27 oktober 
2016 

Burgemeester Schneiders zegt toe zo spoedig 
mogelijk met een voorstel naar de raad te komen 
inzake Elswoutshoek. 

Staat nog open. 

TR25 3 
november 
2016 

Burgemeester Schneiders zegt in het kader van 
participatie het burgerinitiatief rotonde Brederodelaan. 
te evalueren en aan de raad toe te sturen. 
26 januari 2017: Burgemeester Schneiders meldt: 
de Handreiking voor burger& 
overheidsparticipatie  wordt geëvalueerd en dat 
gebeurt door interviews te houden en door online 
vragenlijsten te laten invullen door 
inwoners/medewerkers en raadsleden. Alle raadsleden 
ontvangen voor de voorjaarsvakantie (in de week 13 
februari) een vragenlijst via hun emailadres. Daarin 
wordt meegenomen het burgerinitiatief rotonde 
Brederodelaan.  

Staat nog open. 

TR26 3 
november 
2016 

Burgemeester Schneiders wil in de commissie Bestuur 
en Middelen peilen of er behoefte is aan een 
toekomstvisie en zo ja wanneer die opgesteld moet 
worden, bijvoorbeeld na de verkiezingen 

Staat nog open. 

TR27 3 
november 
2016 

Wethouder Heijink maakt een overzicht van de 
investeringen die invloed hebben gehad op de schuld 
van de gemeente Bloemendaal. In dit overzicht zal wel 
gerubriceerd worden naar grootheden zoals scholen, 
rioleringen. Dit overzicht wordt toegestuurd aan de 
raad 

Staat nog open. 

TR29 3 
november 
2016 

Wethouder Kruijswijk zegt toe in januari 2017 het 
rioleringsplan met afschrijvingstermijnen en wijze van 
financiering aan de raad toe te sturen 

Staat nog open. 

TR30 3 
november 
2016 

Wethouder Kruijswijk zegt toe een Integraal verhaal 
over sociale woningbouw  naar de raad toe te sturen 
26 januari 2017: wordt overgeheveld naar wethouder 
Van Rijnberk. 

Staat nog open. 

TR31 3 
november 
2016 

Wethouder Heijink zegt een onderzoek toe over het 
functioneren van het CJG aan de raad toe te sturen 
26 januari 2017: wordt overgeheveld naar wethouder 
Van Rijnberk. 

Staat nog open. 

TR32 3 
november 
2016 

Burgemeester Schneiders komt zo spoedig mogelijk 
met een verzoek aan de raad om een intentieverklaring 
af te geven over eventuele bebouwingsmogelijkheden 
op Elswouthoek 

Staat nog open. 

TR34 22 
december 
2016 

Burgemeester Schneiders zegt toe om alle 
persberichten die het college verstuurt ook aan de raad 
te zenden. 

Wordt gedaan. 
Afgehandeld. 

TR35 22 
december 
2016 

Naar aanleiding van de vraag van mevrouw Roos 
(HvB) over A12 (brief van Lexence Advocaten over 
lichtmasten reparatie bestemmingsplan Bloemendaal 
2012) zegt burgemeester Schneiders toe dat de 
reparatie van het bestemmingsplan Bloemendaal 2012 

Staat nog open. 
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8. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 22 december 2016 

Er wordt verzocht om agendering van de volgende ingekomen stukken voor de: 

 Commissie grondgebied:  

o Collegebrief Reactie college op voorontwerp bestemmingsplan landgoederen en 

groene gebieden gemeente Heemstede = C24 (met als bijlage opnemen 

A10=inspraakreactie de Bueger) door HvB en VVD 

 Commissie Samenleving:  

o Collegebrief Regionale verwervingsstrategie Sociaal Domein 2018=C20 door PvdA,  

o Vijfde rapport landelijk platform GGz = A4 door HvB 

 Commissie B&M:  

o Collegebrief Beantwoording Wet Bibob = C23 door LB en PvdA,  

 

Burgemeester Schneiders zegt toe de collegebrief van 26 augustus 2016 aan de heer  

beschikbaar te stellen aan de raad.        TR 38 

 

9. Vragenhalfuur 

De volgende vragen zijn gesteld: 

 De heer Burger (CDA) over sociale woningbouw. 

 De heer Barendregt (LB) over het project Chapeau, de ontwikkellocatie achter het station 

van Overveen en de bouwplannen op het terrein van de Hartekamp. 

 De heer Schell (PvdA), mede namens GrL over het Laantje van Alverna. 

 De heer Harder (VVD) over de communicatie met bewoners van het Bispinckpark. 

 Mevrouw Roos (HvB) over Elswoutshoek, geheimhouding, het Laantje van Alverna, 

Bijduinhof en Hartekamp. 

 

 

HAMERPUNTEN 

 

10. Nota reserves en voorzieningen 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
11. Overheveling budgetten van boekjaar 2016 naar 2017 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
12. Rapport Rekenkamercommissie ‘Sociaal Domein – Jeugdzorg’ 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
13. Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
 

BESPREEKPUNTEN 

binnenkort voor de raad wordt geagendeerd. 
26 januari 2017: wethouder Kruijswijk wacht de 
uitkomsten van een onderzoek af over de effecten op 
de natuur. 

TR36 22 
december 
2016 

Naar aanleiding van de vraag van mevrouw Roos 
(HvB) over B2 (brief van  

zegt burgemeester Schneiders toe op 
deze brief te reageren met een collegebrief. 

Met collegebrief 
2017001431 
(verzonden met 
griffiebericht van 20 
januari jl.) 
afgehandeld. 

TR37 22 
december 
2016 

Wethouder Kruijswijk zegt toe de verkeerssituatie 
Dompvloedlaan-A208 uit te zoeken. 

Staat nog open. 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-Beantwoording-TR36-reactie-College-op-schrijven-R-Slewe-2017001431.pdf
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14. Protocol accountantscontrole 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

15. Convenant versterkte samenwerking binnen de MRA 

Het voorstel wordt aangenomen. 

Voor: VVD, D66, GrL, CDA, PvdA (15) 

Tegen: HvB, LB (3) 

 

16. Begraafplaatsenbeleid 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

17. Gemeentelijke coördinatieregeling voor het bouwplan Bloemendaalseweg 166 te 

Overveen 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

18. Stedenbouwkundig plan Park Vogelenzang 

Amendement A (Verkeer Park Vogelenzang) wordt ingediend door D66, VVD, GrL en PvdA 

Uitslag stemming amendement A: unaniem aangenomen. 

Voor: D66, VVD, GrL, PvdA, CDA, HvB (18). 

 

Amendement B (Water Park Vogelenzang) wordt ingediend door D66, VVD, GrL 

Uitslag stemming amendement B: aangenomen. 

Voor: D66, VVD, GrL, CDA, PvdA, LB (17). 

Tegen: HvB (1). 

 

Amendement C (Zelfbouw Park Vogelenzang) wordt ingediend door D66, VVD, GrL 

Uitslag stemming amendement C: aangenomen. 

Voor: D66, VVD, GrL, PvdA (13). 

Tegen: CDA, HvB, LB (5). 

 

Amendement D (Sociale Huurwoningen Park Vogelenzang) wordt ingediend door GrL, CDA, D66, 

PvdA 

Uitslag stemming amendement D: aangenomen. 

Voor: GrL, CDA, D66, PvdA, VVD, LB (17). 

Tegen: HvB (1). 

 

Amendement E (Parkeren Willinkschool Park Vogelenzang) wordt ingediend door D66, VVD, GrL 

Uitslag stemming amendement E: aangenomen. 

Voor: D66, VVD, GrL, CDA, LB, HvB (17). 

Tegen: PvdA (1). 

 

Amendement F (Aantal Woningen Park Vogelenzang) wordt ingediend door HvB 

Uitslag stemming amendement F: unaniem aangenomen. 

Voor: HvB, VVD, GrL, PvdA, D66, CDA, LB (18). 

 

Amendement H (Beperking ruimte ontwikkelaar tot het stedenbouwkundig Plan Park Vogelenzang) 

wordt ingediend door PvdA 

Uitslag stemming amendement H: verworpen. 

Voor: PvdA, HvB (2). 

Tegen: VVD, GrL, CDA, D66, LB (16). 
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Amendement I (Duurzaamheid Park Vogelenzang) wordt ingediend door GrL, D66, PvdA 

Uitslag stemming amendement I: aangenomen. 

Voor: GrL, D66, PvdA, CDA, HvB, LB (13). 

Tegen: VVD (5). 

 

Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen. 

Uitslag stemming: 

Voor: VVD, GrL, D66, PvdA, CDA, HvB (16). 

Tegen: LB (2). 

 

19. Verkoop sporthal Tetterode te Overveen en sporthal De Kooi te Bennebroek 

Mevrouw Van Stralen (D66) trekt amendement G in. 

 

Amendement B was al aangenomen in de raadsvergadering van 22 december 2016. 

 

Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen. 

Uitslag stemming: 

Voor: VVD, GrL, D66, PvdA, CDA, LB (17). 

Tegen: HvB (1). 

 

20. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Het voorstel om de moties 1 t/m 6 over vuurwerk eerst voor behandeling door te verwijzen naar de 

commissie Bestuur en Middelen van 9 februari 2017 wordt unaniem aangenomen. 

 

Motie 7 (verleende omgevingsvergunning vier appartementen Chapeau!) wordt ingediend door CDA, 

PvdA, HvB, LB 

Uitslag stemming motie 7: verworpen. 

Voor: CDA, PvdA, HvB, LB (6). 

Tegen: VVD, D66, GrL (12). 

 

21. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 




