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Gemeente 
Bloemendaal 

 

Registratienummer: 2008023494 
 
Verslag van de extra openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Bloemendaal, gehouden op dinsdag 2 december 2008 om 19.30 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis te Overveen.  
 

A G E N D A 
 
 
1. Opening / vaststellen van de agenda / mededelingen. 
2. 2008022226 Raadsvoorstel onderzoek geloofsbrieven en beslissen omtrent de 

toelating van de nieuw benoemde raadsleden 
3. Sluiting 
 
 
Aanwezig: 
 
Voorzitter: de heer ing. A.J.G. Burger (waarnemend voorzitter) 
 
Griffier: mevrouw K. van der  Pas 
 
Raadsleden:  de dames M.J.M van der Burgt (GroenLinks), mr. A.M. Jeltes (D66), 

drs. H.E.C. de Mol van Otterloo-Pott Hofstede (VVD), mr. A.M. 
Soeteman-Wolf (CDA) (later) en drs. A.J. Zoetmulder-Sanders (VVD) 
en de heren drs. ing. P.J.A. Boeijink(VVD), ing. A.J.G. Burger (CDA), 
mr. L.J.L. Heukels (LB), T. Kokke (VVD),), H. Pieterson (VVD), drs. 
F. Roemers (PvdA), L.G. van Schie (PvdA) en drs. M.J.T.M. 
Schnackers(CDA). 

 
Afwezig raadslid: mevrouw P. Asser-ten Hove (LB) en drs. J.M.A. Jong (GB) en de 

heren ir. F.W. van den Berg mba (VVD) en drs. H.W.M. Michels 
(PvdA)  

 
De wethouders:  mevrouw drs. Th.H.M. Wolf mpa (PvdA) en de heren mr. V.H. 

Bruins Slot (CDA) drs. R.A. Heerze (VVD). 
 
 
1. OPENING / VASTSTELLEN VAN DE AGENDA / MEDEDELINGEN 
 
De VOORZITTER opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de luisteraars 
via AB Radio Bloemendaal welkom. Hij vraagt de griffier naar de officiële 
afmeldingen en dat zijn de dames Jong en Asser en de heren Michels en Van der 
Berg. 
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Vervolgens meldt de VOORZITTER dat Provincie Noord Holland 2 december 2008 
een persbericht heeft doen uitgaan, met betrekking tot de benoeming van een 
waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal. De voorzitter leest het 
persbericht integraal voor, zodat ook de luisteraars via  AB Radio er kennis van 
kunnen nemen. “De commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, mr. 
H.C.J.L. Borghouts, heeft in overeenstemming met een delegatie van het 
gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Bloemendaal, besloten mevrouw drs. 
M.J. van Ravesteyn-Kramer te benoemen tot waarnemend burgemeester van de 
gemeente Bloemendaal. De vorige burgemeester, de heer W.H. de Gelder heeft per 
1 december 2008 zijn functie neergelegd, omdat hij per genoemde datum benoemd 
werd tot burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn. De procedure voor de 
benoeming van een nieuwe burgemeester zal worden gestart. De invulling van de 
burgemeestersvacature zal ruim een half jaar in beslag nemen. Het is beleid van de 
commissaris van de Koningin in dergelijke omstandigheden een waarnemend 
burgemeester te benoemen. Mevrouw M.J. van Ravesteyn-Kramer is sinds 1995 
Hoogheemraad (oftewel DB-lid) van het waterschap Schieland en de 
Krimpenerwaard; loco-dijkgraaf vanaf oktober 2003 en specifiek verantwoordelijk 
voor de portefeuilles p&o, belasting, facilitaire zaken, handhaving en communicatie. 
En daarvoor was zij van 1998 tot 2006 gemeenteraadslid / fractievoorzitter van de 
gemeente Rotterdam. Zij is lid van D66 en 60 jaar oud. De nieuwe waarnemend 
burgemeester treedt per 8 december 2008 in functie in de gemeente Bloemendaal en 
tevens daarop aansluitend per 1 januari 2009 in de nieuw te vormen gemeente 
Bloemendaal die op 1 januari 2009 zal ontstaan uit de samenvoeging van de huidige 
gemeenten Bloemendaal en Bennebroek.” 
 
Namens de raad zal er middels een brief de felicitaties aan mevrouw Van Ravesteyn 
worden overgebracht. Er zal binnenkort een nadere kennismaking plaatsvinden en 
ze zal op een passende wijze binnen de gemeente worden begroet. 
 
De raad stemt in met de voorliggende agenda. 
 
2. 2008022226 RAADSVOORSTEL onderzoek geloofsbrieven en beslissen 

omtrent de toelating van de nieuw benoemde raadsleden 
 
De VOORZITTER stelt een onderzoekscommissie aan ten behoeve van het 
onderzoek van de geloofsbrieven van de 19 nieuwe raadsleden. Hij benoemt in deze 
commissie de heren Roemers en Van Schie en mevrouw Van der Burgt. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER heropent de vergadering en geeft de heer Van Schie het woord. 
 
De heer VAN SCHIE geeft aan dat de commissie namens de gemeenteraad 
onderzoek heeft gedaan naar de geloofsbrieven van de toekomstige raad en 
raadsleden. De raad, in deze de commissie, onderzoekt de geloofsbrieven en beslist 
of de benoemde als lid van de raad wordt toegelaten. Hierbij wordt onderzocht of 
door raad de benoemde aan de eisen voor het raadslidmaatschap voldoet en geen 
met het raadslidmaatschap onverenigbare betrekking vervult.  
De vereisten voor het raadslidmaatschap zijn: artikel 10 van de gemeentewet, 
ingezetene zijn van gemeente Bloemendaal, tenminste 18 jaar zijn, niet van het 
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kiesrecht zijn uitgesloten, indien geen onderdaan van een lidstaat van de EU gelden 
de aanvullende eisen, thans niet aan de orde. 
De aspirant leden hebben overlegd de volgende stukken, de aanneming van de 
benoeming van het raadslidmaatschap, de mededeling inzake de openbare 
betrekkingen als bedoeld in artikel 13, een afschrift uit de bevolkingsadministratie van 
de GBA. Uit de overlegde stukken en na verificatie van de gegevens van de GBA, 
ontstaat het beeld dat de volgende personen: de heer Kokke (Tames), de heer Van 
Gruting (Kees), de heer Van der Berg (Frank), mevrouw Zoetmulder-Sanders 
(Albertine), de heer Brussaard (Wim), de heer Boeijink (Peter), de heer Schuring 
(Frans), mevrouw Soeteman-Wolf (Anne-Marie), de heer Burger (André), mevrouw 
Verkaik-Vernooij (Margreet), de heer Schnackers (Michael), mevrouw Wolf (Thera), 
de heer Winnubst (Dick), de heer Heukels (L.J.L.), de heer Hustings (J.H.B.M.), de 
heer Kruijswijk (Richard), mevrouw Jeltes (Alice), mevrouw Van Stralen (Conny) en 
de heer Westphal (Jerker) tot de gemeenteraad kunnen worden toegelaten. De 
commissie uit de raad van gemeente Bloemendaal in wier handen werden gesteld de 
geloofsbrieven en de verdere bij de kieswet gevorderde stukken, ingezonden door de 
heer Van Schie genoemde personen op 21 november 2008 benoemd tot leden van 
de raad van gemeente Bloemendaal, rapporteert de raad van gemeente 
Bloemendaal dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft 
bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de gemeentewet gestelde 
eisen voldoen. De commissie adviseert tot toelating tot de raad van gemeente 
Bloemendaal. Mevrouw Van der Burgt, de heer Roemers en de heer Van Schie 
hebben hiervoor getekend. De heer Van Schie overhandigt de lijst met stukken. 
 
De VOORZITTER concludeert dat de commissie adviseert om alle raadsleden 
genoemd in het voorgenomen besluit van het raadsvoorstel te laten toetreden in de 
nieuwe gemeenteraad. 
 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. 
 
De VOORZITTER feliciteert alle genoemde leden met hun toelating tot de nieuwe 
gemeenteraad van gemeente Bloemendaal. 
  
3. SLUITING 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.10 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Bloemendaal 
gehouden op donderdag 18 december 2008, 
 
 
 
 
     , wrnd. voorzitter. 
 
 
 
 
     , griffier 
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