
 
 

 
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 

22 december 2011 om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen 
AGENDA 

 
Afwezig: De heer van Gruting (VVD) 
 
 
1. Opening en welkom 
 
2. Berichten van verhindering 

De heer van Gruting is verhinderd, de heer Heukels en mevrouw Zoetmulder komen later. 
 

3. Vaststellen van de agenda 
De volgorde van de agenda wordt aangepast opdat de agendapunten waarvoor 
belangstellenden aanwezig zijn niet voor 20 uur worden behandeld. 
 

4. Mededelingen 
Instructie bijeenkomst voor raad : Raadslid id Klas 27 januari 2012 10.00 uur raadszaal 
Eerste bijeenkomst werkgroep subsidiemeetlat 11 januari 2012 19.00 20.00 uur 
(voorafgaand aan commissie Samenleving) 
 

5. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 24 november 2011 
Akkoord 
 

6. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 
TR 25 blijft staan (tata challenge) en TR 27 (hack RIS) is afgehandeld. 
 

7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 22 december 2011 
D66 verzoekt het college de raad te informeren over de afhandeling van de brief van Mw de 
Nijs van 18 11 2011 en de brief van december 2011. 
 

8. Vragenhalfuur 
Geen vragen ingediend 

HAMERPUNTEN 
 
9. Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Bloemendaal 2012 

Akkoord 
 

10. Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2012-2015  
Akkoord met daarbij de toezegging dat over de wetswijzigingen die in december plaatsvinden 
en de gevolgen voor Bloemendaal, de raad in januari/februari wordt geïnformeerd cq nieuwe 
verordeningen worden voorgelegd ter besluitvorming. 
 

11. Uitwerking drie punten van de actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015 
Akkoord 

 
BESPREEKPUNTEN 
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12. Afvalstoffenverordening Bloemendaal 2012 

Akkoord met de stem van LB tegen 
 

13. Ontwerp-bestemmingsplan Aerdenhout 2011 
Akkoord 
 

14. Procedureverordening Planschadevergoeding Bloemendaal 2012 
Akkoord 
 

15. Afrekening fractievergoedingen 2010 en eindafrekening tot en met 2010 
Akkoord met inachtneming van amendement A 

A 
Amendement  
Afrekening fractievergoedingen 2010 en eindafrekening tot en met 2010 
 
Overwegende: 
De mededeling van de fractievoorzitter van Liberaal Bloemendaal dat hij in bezwaar zal gaan indien voornoemd 
besluit ten aanzien van Liberaal Bloemendaal wordt aangenomen. 
 
Stelt voor: 
De onderdelen van het besluit die Liberaal Bloemendaal betreffen uit het besluit te halen en deze ter advisering 
voor te leggen aan een externe accountant. 
 
Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal van 22 december 2011. 
 
Fractie PvdA 
Besluit: aangenomen 
Stemmen voor: 17 
Afwezig: 2 

 
16. Motie ondersteuning Bloemendaalse Reddingsbrigade 
Akkoord met gewijzigd dekkingsvoorstel 
1 accent 
Motie VVD en GroenLinks 
Onderwerp 
Het incidenteel beschikbaar stellen van € 5000,- ten behoeve van de Bloemendaalse Reddingsbrigade ter 
ondersteuning tot het verkrijgen van een jetski en bijbehorende uitrusting. 
 
Constaterende dat 

• Er afgelopen strandseizoen door de Bloemendaalse reddingsbrigade een jetski is getest op bruikbaarheid  
voor haar organisatie. 

• Er daarbij met de jetski inmiddels vijf succesvolle reddingsacties zijn verricht onder diverse en soms 
zware omstandigheden 

• .Dit soort “waterscooter” er voor kan zorgen  dat bij noodoproepen zeer snel kan worden gereageerd. 
• Het voordeel van de jetski is dat de ”lancering”  door 1 á 2 personen kan worden verricht waardoor de 

reddingsbrigade nog sneller kan uitrukken. 
• Het te water brengen van een normale reddingsboot  minimaal 4 personen vereist. 
• De jetski een laag achtersteven heeft waarmee de drenkeling/hulpbehoevende makkelijk aan boord kan 

worden gehaald. 
• Kort gezegd, het aanschaffen van dit type jetski een grote toegevoegde waarde heeft voor onze 

reddingsbrigade. 
 
Overwegende dat 

• De structuurvisie uitspreekt dat Bloemendaal aan Zee een onderscheidende badplaats dient te zijn. 
• Bloemendaal de wens heeft om voor Bloemendaal aan Zee de “Blauwe Vlag” (Europese kwaliteits-vignet 

voor badplaatsen) te verwerven. 
• Bij bovengenoemde twee punten een zo effectief mogelijk toegeruste reddingsbrigade een essentiële 

voorwaarde is en  
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• Het daarom van belang is de Bloemendaalse reddingsbrigade te voorzien van de meest effectieve 

middelen om met een minimaal aantal personen zo snel en adequaat mogelijk bij een noodoproep te 
kunnen laten optreden. 

 
Verzoekt het college  
Een bedrag van € 5000,- op incidentele basis aan de Bloemendaalse Reddingsbrigade  beschikbaar te stellen, als 
bijdrage voor de aanschaf van een jetski en bijbehorende apparatuur. De totaalsom hiervan is ca. € 15.000,--. De 
reddingsbrigade heeft inmiddels voor deze aanschaf al  ca. €10.000 euro verworven via eigen acties. 
 
Financiële dekking 
Voor de incidentele bijdrage van € 5000,- zal wordt dekking gezocht in het budget OOV 2011 en het eventueel 
niet gedekte deel wordt verwerkt middels een dekkingsvoorstel bij de Voorjaarsnota. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
Van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Gehouden op 22 december 2011 
 
 
M. van de Bunt namens de VVD    R. Kruijswijk namens GroenLinks 
 
Besluit: aangenomen 
Stemmen voor: 17 
Afwezig : 2 
 

17. Kennisgeving van initiatief tot referendum “Voorlopig Ontwerp (VO) renovatie en 
uitbreiding gemeentehuis Bloemendaal” 

 
Raadsvergadering : 22 december 2011 
Nummer  : 17 
Commissie : nvt 
Portefeuillehouder : burgemeester R.Th.M. Nederveen  
Afdeling : Griffie 
Opsteller : drs. K. van der Pas 
Productiedatum : 22 december 2011 
Vaststellingsdatum 
B&W 

: nvt 

Fatale datum : n.v.t. 
Registratienummer :  
Reg.nrs(s) bijlage(n) :  
Onderwerp : Initiatief tot een referendum over centrale huisvesting 

 
 
 
De gemeenteraad besluit: 
De kennisgeving van het initiatief tot het houden van een referendum over het geven van een 
ontwerpopdracht voor de uitbreiding en verbouwing van het gemeentehuis in Overveen voor een 
bedrag van € 401.500 voor kennisgeving aan te nemen. 
En het initiatief niet referendabel te achten op grond van artikel 3 lid i en/of k van de 
Referendumverordening Bloemendaal 2009, zoals in het raadsdebat is geformuleerd. 
(www.gemeenteraad.bloemendaal.nl raad 22 december 2001 agendapunt 17) 
 
Met 14 stemmen voor en 4 tegen (Liberaal Bloemendaal, de PvdA en Andre Burger CDA) en een 
stemverklaring van de PvdA, LB en CDA. 
 
Het verzoek van de heer Linders om het besluit over het voorlopig ontwerp aan te houden wordt niet 
gehonoreerd ( 4 voor en 14 stemmen tegen) 
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18. Voorlopig Ontwerp (VO) renovatie en uitbreiding gemeentehuis Bloemendaal 

Akkoord met inachtneming van motie 2 en de stem van LB, PvdA en A. Burger (CDA) tegen. 
Motie 3 over het taakstellend budget wordt volgende raadsvergadering opnieuw in stemming 
gebracht omdat de stemmen staakten (9 voor, 9 tegen). Daar bij wel stemverklaringen van 
LB, PvdA en A. Burger CDA over motie 3. 

 
2  
Motie:  Centraal Servicepunt Bennebroek (CSP Bennebroek) 

      
Van:  VVD / CDA 
Aan:  de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Onderwerp: Gemeentelijke Huisvesting 
 
De raad van de gemeente Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 22 december 2011 
 

 
 
Constateert dat: 
De locatie gemeentehuis / bibliotheek Bennebroek wordt herontwikkeld op basis van het besluit van de raad van…  
Op deze locatie op dit moment zijn gevestigd het gemeenteloket, politiepost, bibliotheek en welzijn ouderen 
Bloemendaal;  
 
Overweegt dat: 
Deze functies in Bennebroek blijvend gehuisvest dienen te worden; 
Op dit moment hiervoor in beeld is de huidige Franciscusschool; 
 
Verzoekt het college: 
Een raadsvoorstel uit te werken voor een Centraal Servicepunt Bennebroek parallel aan de uitwerking van het 
Definitief Ontwerp van de gemeentelijke huisvesting, waarvan deel uitmaken een programma van eisen, een 
afgewogen voorstel voor een locatie van het CSP, een begroting en een planning waarlangs het CSP kan worden 
gerealiseerd; 
Dit voorstel voor te leggen aan de raad gelijktijdig met het definitief ontwerp gemeentelijke huisvesting.  
 
Besluit raad: aanvaard 
Stemmen voor: 18 
Stemmen tegen: 0 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 22 december 2011 

 
 

19. Verordening Financieel beheer Bloemendaal 2012 
Akkoord 
 

20. Belastingverordeningen Bloemendaal 2012 
Akkoord met inachtneming van amendement B en C en motie 5 

 

B 
Amendement : Belastingverordeningen  
Corsanummer:    2011053742   
 
Van: PvdA  
Aan:  de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Onderwerp: Belastingverordeningen 2012 
Behorende bij het raadsvoorstel:  2011053742 - Belastingverodeningen 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 22 december 2011,  
Overwegende / constaterende dat 
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o Het bij de tariefbepaling van de OZB-tarieven zowel voor woningen en als voor niet-woningen 

bestaand beleid is om veranderingen in de WOZ-waarde te compenseren door een tegengestelde 
verandering in het tarief zodat het nominale bedrag dat de eigenaar/gebruiker moet door verandering 
van de waarde betalen constant blijft  
 

o In de OZB-tarieven een inflatiepercentage van 1,5 procent verwerkt wordt  
 

o Afgesproken is dat voor 2012 de OZB € 200.000 extra moet opbrengen 
 

     
Wijzigt het besluit en stelt op basis van deze uitgangspunten de OZB-tarieven als volgt voor :  
 

a) bij de gebruikersbelasting voor niet-woningen : 0,1510 % 
 

b) bij de eigenarenbelasting 
 

1) voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0886 %  
2) voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen  0,1874 % 

  
 

 
Besluit raad: aangenomen 22 december 2011 
Stemmen voor: 16 
Stemmen tegen: 0 
Afwezig: 3 
 
c 
AMENDEMENT DIFFERENTIATIE GRONDSLAG ‘WATERVERBRUIK’ IN DE RIOOLHEFFING 
  
Corsanummer:      2011053742 
 
Van:  GroenLinks Bloemendaal, ………………………. 
Aan:  de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Onderwerp: Belastingverordeningen 2012: rioolheffing 
Registr.nr.:    2011053742 
 
Behorende bij het raadsvoorstel:  Vaststelling belastingverordeningen 2012 

 
De raad van de gemeente Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 22/23 december 2011 
 
Overwegende/constaterende dat: 

a. In het voorstel voor de rioolheffing 2012 de 1e schijf waterverbruik als heffings-grondslag wordt 
verdubbeld van 0-250m3 naar 0-500m3, waardoor bijna alle percelen in de 1e schijf zullen vallen; 

b. Deze verdubbeling van de bandbreedte 1e schijf op gespannen voet staat met het (in 2009 door de 
gemeenteraad van Bloemendaal gekozen) uitgangspunt dat waterverbruik mede de tariefhoogte 
moet bepalen; 

c. Betrouwbare gedifferentieerde verbruiksgegevens per perceel door het PWN geleverd kunnen 
worden (zie 2011055323); 

d. Er met de andere GBKZ nog geen afspraken zijn gemaakt die hebben geleid tot harmonisering van 
de tarieven in 2012 en dat deze gemeenten voor 2012 geen wijziging aanbrengen in de 
heffingsgrondslag:  

  - Zandvoort houdt in 2011 een 1e verbruiksschijf: 0-200 m3     
  - Haarlemmerliede rekent in 2012 met een 1e schijf tot max. 500 m3  
  - Heemstede blijft een vast bedrag per gebruiker rekenen. 
     e.      Het per 1-1-2012 gelijktrekken van de tariferingsschijven, bijvoorbeeld met die van  
               Zandvoort op uitvoeringstechnische bezwaren stuit;  

g.      De rioolheffing kostendekkend moet zijn; om de opbrengst conform de goedgekeurde   
          begroting 2012 te bereiken, is een stijging van de tarieven met ca. 5,5% ten opzichte  
          van die van 2011 nodig. Met dit amendement wordt de beoogde opbrengst zeker  
          bereikt (zie toelichting). 
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Wijzigt de rioolheffing(verordening) 2012 zodanig dat: 
De in 2012 geldende differentiatie in waterverbruik als grondslag voor de rioolheffing niet wijzigt ten opzichte van 
de in 2011 gebruikte grondslag; 
dat wil zeggen dat gebruikerstarieven 2012 gelden zoals opgenomen in de tabel: 

Waterverbruik in m3 Nieuw tarief 2012 
van t/m 105,50% 

1 250  €             107,74  
251 500  €             269,33  
501 1500  €             740,66  
1501 5000  €          2.221,99  

Vanaf 5001  €          7.221,45  

 
 
 
Toelichting  
 
De gegevens zijn gebaseerd op recente GBKZ-berekeningen: 
begrote opbrengst 2012   €  2.059.000,00  Opbrengst cf. begroting 2012  
extra    €       61.770,00  3%   
Totale opbrengst   €  2.120.770,00     
       
eigenaar 40%   €     848.308,00     
gebruiker 60%   €  1.272.462,00     
       

staffel  verdeling obv opbrengst   nieuw tarief 2012  
van t/m tarief 2011 heffing 2011 ongewijzigd tarief 105,50% opbrengsten 

        
1 250  €        102,12  8966  €          915.607,92   €             107,74   €          965.966,36  

251 500  €        255,29  484  €          123.560,36   €             269,33   €          130.356,18  
501 1500  €        702,05  133  €            93.372,65   €             740,66   €            98.508,15  

1501 5000  €     2.106,15  21  €            44.229,15   €          2.221,99   €            46.661,75  
5001   €     6.844,98  5  €            34.224,90   €          7.221,45   €            36.107,27  

       ________________ 

   opbrengst gebruiker 2012  €       1.210.994,98    €       1.277.599,70  

   
begrote opbrengst gebruiker 

2012  €       1.272.462,00    €       1.272.462,00  
   verschil  €           61.467,02-   €              5.137,70  

 
 
 
 
 
GrL   R.W. Kruijswijk 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Besluit raad: aangenomen dd 22 december 2011 
 
Stemmen voor: 16 
Stemmen tegen: 0 
Afwezig: 3 

 
 
Motie 5 
MOTIE RIOOLHEFFINGSGRONDSLAG DIFFERENTIEREN EN MEER AFHANKELIJK MAKEN VAN 
‘WATERVERBRUIK’ 
  
Corsanummer:      2011053742 
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Van:  GroenLinks Bloemendaal, ………………………. 
Aan:  de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Onderwerp: rioolheffing 
Registr.nr.:    2011053742 
 
Naar aanleiding van de voorstellen ter Vaststelling belastingverordeningen 2012 

De raad van de gemeente Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 22 december 2011 2011 
 
Overwegende/constaterende dat: 

e. Het gewenst is dat de GBKZ-gemeenten toegroeien naar eenzelfde tariferings-grondslag, althans 
voor deel van de rioolheffing dat afhankelijk is van het waterverbruik (het “gebruikersdeel”: 
maximaal 60%);  

f. Deze uniformering in 2012 nog niet is gelukt (ondanks goede voornemens) en er daarom met meer 
voortvarendheid toegewerkt moet worden naar eenzelfde heffingssystematiek in 2013. 

 
Verzoekt het College: 

1. Te overleggen met de andere GBKZ-gemeenten over uniformering van de heffingssystematiek met 
ingang van 2013; 

2. Daarbij voor wat betreft het gebruikersdeel (60%) in elk geval te kijken naar het huidige Zandvoortse 
model. 

3. De raad medio 2012 te informeren over de bereikte / te bereiken resultaten. 
 
 
TOELICHTING Zandvoortse ‘model’.  
De rioolbelsting in Zandvoort is tot 200 m³ een vast bedrag en daarna afhankelijk van het aantal m³ 
waterverbruik conform onderstaande staffeling: 

RIOOLBELASTING 
 
a. 

b. Waterverbruiksschijf 
c. 
Basistarief voor de 
schijf 

d. 
Variabel tarief boven het 
basistarief (c) 

Gebruik gebruik 1-200 m³ € 107,00  

 gebruik 201-500 m³ € 125,00 + €  1,00 per m³ 

 gebruik 501-1000 m³ € 425,00 + €  0.90 per m³ 

 gebruik 1001-5000 m³ € 875,00 + €  0,80 per m³ 

 gebruik > 5000 m³ € 4.100,00 + €  0,65 per m³ 

Overwogen kan worden om de 1e schijf ook meer gebruiksafhankelijk te maken door deze in tweeën te splitsen  
(1-100 ³ en 101-200 m³) of ook een variabel tarief per m³ boven een basistarief te laten gelden.  
____________________________________________________________________________ 
GrL   R.W. Kruijswijk 
____________________________________________________________________________ 
Besluit raad: aangenomen 
Stemmen voor: 10 
Stemmen tegen: 6 
Afwezig: 3 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Bloemendaal op 22 12 2011 
 

 
21. Verzoek wethouder Schep in het kader van ontheffing ingezetenschap 

Akkoord met het verzoek alles in het werk te stellen om zo spoedig als mogelijk in 
Bloemendaal te komen wonen. 
 

22. Initiatiefvoorstel D66: Nota gemeentelijke internationale samenwerking 
Verschoven naar de Raad van januari 2012 
 

23. Woonvisie Bloemendaal 2012 - 2016  
Verschoven naar de raad van januari 2012 
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24. Eindejaarstoespraak nestor van de raad 
 
25. Sluiting 
 
 
Overveen, 23 december 2011 


