Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal gehouden op donderdag 25
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-21. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
2. Berichten van verhindering
De voorzitter heeft bericht van verhindering ontvangen van de heer Burger en mevrouw Wolf.
3. Vaststellen van de agenda
De voorzitter merkt op dat de heer Van Gruting zijn motie over de locatie voor de huisartsen zal
indienen bij agendapunt 10a. De benoeming van het lid van de auditcommissie wordt als agendapunt
10b. geagendeerd. Agendapunt 10c is de benoeming van het duo-commissielid van LB.
De voorzitter constateert dat de agenda met inachtneming van deze wijzigingen wordt vastgesteld.
4. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat het afscheid van de duo-commissieleden Wiedeman en Wehrmeijer zal
worden verschoven naar de volgende raadsvergadering. Het stembureau zal bestaan uit de heren
Kruijswijk en Schuring (voorzitter) en mevrouw Van Stralen. De verantwoording voor de interrupties
ligt niet meer bij de fracties maar wordt gezien als technische tijd. De interruptie gaat van de
spreektijd van de spreker af.
5. Vragenhalfuur
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn.
6. Vaststellen van het verslag van de raadsvergaderingen van 21 oktober (2010030498)
Pagina 6, 1ste zin: wijzigen in ‘De voorzitter merkt op dat de passages nog door de griffie zullen
worden afgeluisterd en dat de moties zijn toegevoegd aan het verslag’.
De heer Schnackers merkt op dat dit nog niet is gebeurd.
De voorzitter zegt toe dat de griffie de passages alsnog zal afluisteren en stelt het verslag vast met
inachtneming van bovengenoemde wijziging.
7. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad (2010027131)
De voorzitter concludeert dat de lijst van toezeggingen wordt vastgesteld.
8. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad (2010027940)
Mevrouw Zoetmulder verzoekt om het ingekomen stuk 14 over de stand van zaken
Haringbuys/Stedenbouwkundige oplossingsrichtingen, in de volgende commissievergadering Bestuur
en Middelen te bespreken.
De heer Schnackers zou graag zien dat de brief van de huisartsen (ingekomen stuk 8) betrokken
wordt bij de discussie hierover in de commissie Samenleving.
De voorzitter zegt dat deze brief ook betrokken zal worden bij de bespreking van agendapunt 10a.
9. Vaststellen Normenkader en Controleprotocol accountant 2010 (2010023617, 2010023627)
De raad besluit zonder stemming overeenkomstig het voorstel.

-310. Programmabegroting Veiligheidsregio Kennemerland 2011 (raadsvoorstel – 2010030254, 2e
bestuursrapportage VRK – 2010028921, financiële notitie – 2010030269, brief inzake motie gemeenteraad
Velsen 2010030603, motie gemeenteraad Velsen – 2010030602)

Mevrouw Jeltes neemt het voorzitterschap tijdelijk over van de heer Nederveen.
De heer Brussaard dient amendement A in, Veiligheidregio Kennemerland.
Mevrouw Soeteman heeft de indruk dat de VRK weet dat ze actie moet nemen en dat er inmiddels
al veel is gedaan. Het is belangrijk dat de raad de VRK nauwkeuriger volgt dan in het verleden het
geval was. De CDA fractie wil extra bijdragen, maar stelt wel voorwaarden. Ze dient amendement B
in, Programmabegroting VRK 2011, 2e bestuursrapportage VRK 2010 en notitie “uitkomsten
financiële analyses”, raadsvoorstel 20100030254/02892/030269.
Mevrouw Van Stralen vraagt of de huidige structuur van het bestuur voldoet en of het advies van
Bloemendaal is gevolgd. De ondersteunende diensten vallen boven de normsterkte. Ze vindt het
belangrijk dat de raad weet wanneer de menukaarten haalbaar zijn, zodat ze ook werkelijk worden
uitgevoerd. Ze stelt voor om de begroting VRK voortaan gezamenlijk met andere raden te
bespreken. Het gaat erom dat er draagvlak wordt gecreëerd.
De heer Schell stelt dat gemeenschappelijke regelingen frictie opleveren bij een fusie en dat een
fusie niet per definitie efficiencyverbetering betekent. De brandweer en GGD hebben een totaal
andere achtergrond. De bedrijfsvoering en Finance en Control moeten geoptimaliseerd worden. Ook
hij vindt dat de raad meer moet controleren.
De heer Heukels merkt op dat de raden van de diverse gemeenten ervoor moeten zorgen dat de
VRK in de toekomst beter functioneert. De raden moeten meer controle uitoefenen. Hij gaat nu niet
zonder meer akkoord met de begroting.
De heer Kruijswijk vindt dat de nadruk op de menukaarten moet liggen. Het is belangrijk dat deze
goed worden besproken en dat de financiën goed worden uitgewerkt. De amendementen van het
CDA en de VVD hebben niet veel meerwaarde. Hij vindt het voldoende dat de raad drie keer per jaar
op de hoogte wordt gebracht van de stand van zaken bij de VRK. Als de begroting 2011 wordt
vastgesteld, heeft dat gevolgen voor de komende jaren.
De heer Nederveen stelt dat de gemeenteraad in haar zienswijze het politieke oordeel over de
begroting vastlegt en daarmee opdracht geeft aan het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
De controlemechanismen in de regio moeten worden aangescherpt en de zienswijze moet zodanig
worden geformuleerd dat er een preventieve werking van uitgaat. Hij kan zich vinden in het voorstel
van mevrouw Van Stralen om de begroting gezamenlijk met andere raden te bespreken.
De heer Boeijink heeft moeite met deze gedachtegang. In de afgelopen jaren heeft het college de
raad altijd gevraagd om de begroting goed te keuren.
De heer Nederveen is het ermee eens dat de boodschap in de afgelopen jaren niet juist was. Hij wil
nu geen oordeel geven over het verleden, maar hij probeert draagkracht te creëren voor de
toekomst. Hij ontraadt amendement A, vanwege de technische gebreken en de onmogelijke
termijnen:
1. bullet 1: het is onmogelijk in verband met de 1e en 2e Marap om ruim voor de Voorjaarsnota
2011 een overzicht te leveren van de verschillende te ontwikkelen menukaarten met de
daarbij behorende kosten en een hernieuwde berekening te maken van de benodigde
overhead per menukaartvariant voor het jaar 2012.

2.
3.
4a.
4b.
5.
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Dit ss gebeurd.
Dit is akkoord.
Er is een ander dekkingsvoorstel geformuleerd.
Voor de begroting 2012 wordt de ongeclausuleerde instemming van de raad gevraagd.
Bullet 2: dit is overbodig omdat het college voornemens is om dit te doen.
Bullet 3: dit is overbodig omdat het college voornemens is om dit te doen.

‘Minimale bezuinigingen, behoeft een toelichting.
Naar aanleiding van amendement B, merkt de heer Nederveen ten aanzien van de tekst onder
‘wijzigt het besluit als volgt: het volgende op:
Bullet 1: de VRK is voornemens een overzicht van de menukaarten te verschaffen, maar dat lukt niet
ruim voor de Voorjaarsnota.
Bullet 2: dit is overbodig.
Bullet 3: dit is overbodig.
De heer Nederveen raadt de raad aan om in te stemmen met twee voortgangsrapportages per jaar.
De bestuursstructuur van de VRK is in oktober 2010 gewijzigd. De burgemeesters binnen het
algemeen bestuur zijn toegerust om de directie te volgen. Hijzelf gaat voor het vormen van zijn
mening te rade bij het college. Hij verwacht geen onverwachtse problemen meer. Het bestuur heeft
een zeshoofdige directie voorgesteld, maar het VRK vindt dat teveel. Naar verwachting zal de
discussie gevoerd worden over een tweehoofdige of een driehoofdige directie. De bestuursstructuur
staat niet ter discussie. Er zijn problemen bij de operationele kant van de organisatie, doordat de
afgesproken overhead niet kan worden ingevuld.
De heer Boeijink vraagt waarom Bloemendaal moet bijbetalen.
De heer Nederveen antwoordt dat het een misverstand is dat Bloemendaal moet bijbetalen en de
andere gemeenten niet. Alle gemeenten hebben het bedrag overgedragen naar de VRK wat zij voor
de brandweer in hun gemeente betaalden. De overhead van de organisatie zoals die toen was, is
overgedragen en dat betekent 13% en niet 20%. Er is destijds een nieuwe norm voor de overhead
vastgesteld, waarmee de raden akkoord zijn gegaan. Vervolgens is, los van de afspraken met
Haarlem, opnieuw een overheadpercentage vastgesteld en die is hoger dan de vorige. Er komt een
verwijtbaarheidsnota. De accountant heeft over 2008 en 2009 een goedkeurende verklaring
afgegeven, terwijl later bleek dat in 2008 de factuur van Haarlem niet in de boeken werd vermeld.
Bloemendaal heeft aangedrongen op een goed gesprek met de accountant.
De heer Boeijink vindt het vervelend dat de schuld bij de accountant wordt gelegd. De
hoofdverantwoordelijke is het uitvoerend management. De directie heeft steken laten vallen en
wordt er van de raad verwacht dat ze erop vertrouwd dat het management de problemen oplost.
De heer Nederveen stelt dat er geen aanleiding was om de directie te vervangen. Het was alleen
nodig om de directie met een derde financieel directeur uit te breiden. De heer Nederveen heeft het
vertrouwen in het bestuur uitgesproken. Nadat de BTW discussie met Haarlem is afgerond, wordt in
het voorjaar de voortgangsrapportage aan de raad gepresenteerd.
De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten.
De heer Brussaard zal amendement A niet in stemming brengen. Het amendement heeft gediend
als structuur voor de discussie.
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worden aangevuld met een bedrijfskundig directeur. Hij verzoekt het college uit te zoeken hoe het
financiële verschil in overhead is ontstaan tussen de regeling met Haarlem en de regeling met de
VRK. Als begrotingsbeleidsregel moet bij het VRK ook het principe van trap op trap af worden
gevolgd. Vanaf januari 2011 verwacht de raad rapportages in nog nader te bepalen vorm te
ontvangen. De berap moet worden besproken in de raad en in de eerste berap van 2011 wordt de
500.000 euro besparing onderbouwd. Dit met het doel een duidelijke vinger aan de pols te houden.
Mevrouw Soeteman vindt dat Bloemendaal moet vastleggen dat de controle op de VRK moet
worden verscherpt en dat dit krachtig moet worden vormgegeven. De raad moet zich hierover
uitspreken. Ze vraagt of er in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur vertrouwenskwesties
spelen en hoe het tekort zal worden gedekt.
De heer Nederveen dat de achtergestelde lening van de baan is.
Mevrouw Van Stralen is het eens met de uitgangspunten van de VVD. Ze verzoekt het college uit
te zoeken wat het percentage overhead is voor Bloemendaal. Het college moet concreet opdracht
geven voor twee voortgangsrapportages. Het zou goed zijn als er een begrotingstaakstelling komt.
De VRK moet een ombuiging van 500.000 euro realiseren. De voorwaarden voor goedkeuring
hiervan moeten in de eerste voortgangsrapportage worden genoemd.
De heer Schell kan instemmen met alle aanvullingen die zijn gedaan door zijn collega-raadsleden.
Hij is blij met de versterking van de bedrijfsmatige input. Alles moet gedaan worden in dienst van de
kerntaken.
De heer Heukels heeft hier niets aan toe te voegen. Hij wacht af.
De heer Kruijswijk vindt dat de bedrijfskundige een goede toevoeging kan zijn. Hij kan zich vinden
in een meerjarenbegroting. De vorming van de VRK heeft ertoe geleid dat de problemen aan het licht
zijn gekomen. In de nieuwe organisatie zal meer duidelijkheid worden gecreëerd. Hij vraagt wanneer
er een oordeel over het management wordt gegeven.
De heer Nederveen zegt dat zowel hij als de heer Bruggeman het eens is met alle punten die de
heer Boeijink heeft ingebracht. Het college zal deze punten uitvoeren en daardoor vervalt de
noodzaak voor het indienen van een motie. Het principe van trap op, trap af wordt al gevolgd. De
overheadverschillen worden toegelicht in bijlage 1, pagina 1.
De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten.
De heer Boeijink dient motie 1 omdat hij het noodzakelijk vindt het college richtlijnen mee te
geven.
MOTIE 1
De raad van de gemeente Bloemendaal in vergadering bijeen op 25 november 2010,
Overwegende dat de raad zich zorgen maakt over de bedrijfsmatige ontwikkelingen van de VRK,
Besluit de burgemeester als lid van het algemeen bestuur van de VRK het volgende mee te geven:
•

Wij ondersteunen een versterking van de directie in bedrijfsmatige zin, de noodzaak heeft zich
al aangetoond. Wij willen dat deze versterking structureel wordt.

•
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moet mee betalen sinds de oprichting van de VRK.

•

Wij vinden dat als begrotingsbeleidsregel voor wat betreft de VRK ook het principe van trap op
trap af moet worden gevolgd.

•

Rapportage: wij verwachten vanaf januari 2011 nadere rapportages in nog te bepalen vorm te
ontvangen. De berap moet worden besproken in de raad en in de eerste berap van 2011 wordt
de 500 k besparing onderbouwd. Dit met het doel een duidelijke vinger aan de pols te houden.

Namens VVD, CDA, D66, PvdA, GL, LB
De heer Nederveen neemt de voorzittershamer weer over van mevrouw Jeltes en brengt motie 1 in
stemming. De raad stemt unaniem voor de motie. De motie wordt aangenomen.
De heer Van Gruting dient motie 2 in namens VVD, CDA, D66 en LB. De huisartsen moeten op
korte termijn naar een andere locatie verhuizen. De VVD neemt het probleem van de artsen serieus
en verzoekt de gemeente de artsen te helpen bij het vinden van een nieuwe locatie. Ze vraagt het
college binnen zes weken een overzicht op te stellen om binnen de dorpskern Bloemendaal een
HOED, zo mogelijk een ZOED, te faciliteren binnen een tijdsspanne van één tot anderhalf jaar. De
heer Van Gruting begrijpt dat financiële hulp moeilijk is in het licht van de bezuinigingen, maar hoopt
op brede steun.
MOTIE 2 HOED
De raad van de gemeente Bloemendaal in vergadering bijeen op 25 november 2010,
Overwegende dat:
A- Bloemendaalse artsen al jarenlang de gemeente laten weten dat zij zonder daadwerkelijke steun
van de gemeente gedwongen zijn hun werkzaamheden binnen deze dorpskern te beëindigen.
B- De huidige ontwikkelingen van de eerstelijnszorg niet enkel tenderen in de richting van een
samenwerking van huisartsen in een z.g.n. HOED (huisartsen onder een dak), maar een
verdergaande samenwerking beogen van alle - zo niet de meeste - eerstelijns instellingen in een
z.g.n. ZOED (Zorginstellingen Onder Een Dak).
C- De gemeente de visie ondersteunt van de wenselijkheid van een vergaande samenwerking binnen
de eerstelijnszorg alsmede de lijnen met de lokale zorg- en welzijnszorg en er ook blijk van heeft
gegeven dat voor het opzetten van een dergelijke grootschalige samenwerking medewerking van de
gemeente mogelijk is, zoals dit reeds in het verleden is gebeurd bij het opzetten van een HOED in
Aerdenhout (Corsa 2.20.10.027.335).
Draagt het college op om:
Binnen zes weken een overzicht op te stellen van de mogelijkheden om binnen de dorpskern van
Bloemendaal een HOED, zo mogelijk een ZOED, te faciliteren binnen een tijdspanne van een tot
anderhalf jaar.
CDA, D66, LB, VVD
De heer Schnackers steunt de motie. Het is een eerste stap om de problematiek op te lossen. Bij
het opstellen van het overzicht zou het college zich kunnen laten leiden door het overzicht dat
mevrouw Schep heeft gemaakt voor de Hertenkamp.
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Hij kan zich echter geen HOED voorstellen waar twee huisartsen samenwerken. De huisartsen
zouden moeten overwegen om in een groter verband samen te werken. Hij schort zijn oordeel over
de motie op.
De heer Heukels betreurt het standpunt van de PvdA. Hij vindt het prettig dat de VVD zich sterk
maakt voor de problematiek van de huisartsen. Hij verwacht op korte termijn van het college
informatie over de ontwikkelingen.
De heer Kruijswijk stelt dat er in elke kern op redelijke afstand voldoende zorg aanwezig is.
GroenLinks is terughoudend met het investeren van veel geld in de eerstelijns gezondheidszorg,
omdat het niet de taak van de gemeente is om de huisartsen te subsidiëren. Hij wacht de reactie van
het college af.
Mevrouw Jeltes vindt dat de huisartsen niet meteen moeten worden gesubsidieerd, maar dat het
prioriteit heeft om een gebouw te vinden voor de huisartsen, vanwege hun maatschappelijke functie.
Het college heeft in september 2009 al gezegd met een oplossing te komen. Waarom is er nog
steeds niets gebeurd?
De heer Bruggeman antwoordt dat er een actieprogramma gezondheidsbeleid is. Het is wenselijk
dat er een multifunctioneel gebouw komt voor de eerstelijns gezondheidszorg, maar het is niet de
bedoeling dat daar geld in wordt gestoken. Dit moet budgetneutraal worden geregeld. De gemeente
wil en kan de huisartsen faciliteren. Dit is een noodsituatie omdat de huisartsen halverwege 2011
een ander pand moeten hebben. Hij preadviseert positief en zegt toe dat er binnen 6 weken een
overzicht ligt van mogelijke panden voor de huisartsen. Het college heeft gesproken met de
ziektekostenverzekeraars, de woningbouwcorporaties en andere investeerders en dat heeft veel tijd
in beslag genomen. Ze had een investeerder gevonden, maar deze oplossing is niet kostendekkend.
Het college is buitengewoon actief en zal binnen ¾ jaar met een oplossing komen. Met behulp van de
corporaties zal naar een tijdelijke oplossing voor de huisartsen worden gezocht.
De voorzitter brengt motie 2 in stemming.
Voor: CDA, VVD, D66, GroenLinks, LB. Tegen: PvdA. De motie wordt aangenomen.
10b. Benoeming lid auditcommissie
De heer Schuring deelt mee dat er 18 stemmen zijn uitgebracht en dat 18 raadsleden voor de
benoeming hebben gestemd van mevrouw Jeltes als lid van de auditcommissie.
10c. Benoeming duo-commissielid LB
De heer Schuring deelt mee dat er 18 stemmen zijn uitgebracht en dat 18 raadsleden voor de
benoeming hebben gestemd van mevrouw Stegmeijer-De Roos als duo-commissielid LB.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur.
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Van de raad van de Gemeente Bloemendaal,
Gehouden op 16 december 2010,

,Voorzitter

,Griffier

