
 
 

 
Beknopt verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 
29 maart 2012 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen 

 
Reg nr 2012010647 

 
AGENDA 

Aanwezig: De heer Heukels (LB), mevrouw Wolf (PvdA) de heer Schell (PvdA), de heer Kruijswijk 
(GrL), de her Westphal (D66), mevrouw Jeltes (D66), mevrouw van Stralen (D66), de heer van 
Gruting (VVD), de heer Boeijink (VVD), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer van den Berg (VVD), de 
heer Schuring (VVD), de heer van der Bunt (VVD), de heer Wiedeman (VVD), de heer Brussaard 
(VVD), de heer Burger (CDA), mevrouw Soeteman – Wolf (CDA), de heer Beusen (CDA), de heer 
Schnackers (CDA). 
 
1. Opening en welkom 

 
2. Berichten van verhindering 

Mw Soeteman – Wolf is iets later 
 

3. Vaststellen van de agenda 
• De interpellatie van de PvdA over camping het Helmgat, wordt  geagendeerd als punt 17 

van de agenda. 
• De motie van de gemeenteraad met het verzoek om onderzoek te doen naar de 

handelswijze van de gemeente Bloemendaal inzake Elswoutshoek wordt geagendeerd als 
punt 12. 

• De raad stemt in met het voorstel om vanwege dat onderzoek het oorspronkelijke 
agendapunt 12, de besluitvorming over het verzoek tot partiële wijziging van het 
bestemmingsplan Elswoutshoek,  op te schorten. 

 
4. Mededelingen  

Er wordt in de loop van de avond rond half tien geschorst voor een fotomoment.  
 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 februari 2012 
Wordt conform vastgesteld. 
 

6. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 
TR 28 Terrassenbeleid, gaat naar de termijnagenda en wordt van de lijst afgevoerd. 
TR 30 Prestatieafspraken ihkv de woonvisie, gaat naar de termijnagenda en wordt hier 
afgevoerd. 
TR 32 Budgetrecht raad, de discussie algemeen zal plaatsvinden in de commissie Bestuur en 
Middelen aan de hand van een notitie van het college. In een later stadium zal de PvdA 
verzoeken het onderwerp godsdienstonderwijs te agenderen voor de commissie 
Samenleving. De toezegging blijft staan tot agendering. 
TR 33 Oude kern Bennebroek, de toezegging is gerealiseerd en kan van de lijst af. 
TR 34 Samenwerking inzake transitie jeugdzorg, AWBZ, wet werken naar vermogen. Deze 
toezegging gaat naar de lijst van de commissie Samenleving. 
TR 35 Contract bij hapering verkeerslichten in Bennebroek, onderzoek naar financiële 
gevolgen van uitbreiding van het contract naar de weekenden, loopt nog. 
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TR 36 Bekendmaken namen belangstellenden locatie Bennebroek, wethouder Kokke doe dat 
nu niet, in een later stadium informeert hij de rad over de keuze. Kan hier van de lijst af. 
  

7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 29 maart 2012 
Geen verzoeken tot agenderen van stukken voor een raadscommissie? 
 

8. Vragenhalfuur 
 
D66 
D66 wil morgen in het vragenhalfuur de volgende vraag stellen: 
Op de informatieavond van de VRK is maandagavond het regionaal risicoprofiel Kennemerland 
gepresenteerd dat wij later nog zullen behandelen in de commissie. Als basisinformatie voor dit 
instrument voor crisisbeheersing wordt de risicokaart gebruikt. Je kunt hem online bekijken op 
www.risicokaart.nl  De gemeenten leveren de input voor de risicokaart. De VRK heeft daartoe 
vragenlijsten naar de gemeenten gestuurd om de risicokaart voor het opstellen van het risicoprofiel 
helemaal geactualiseerd te hebben. 
Op deze risicokaart staan onder meer plaatsen vermeld waar groepen kwetsbare mensen zich 
bevinden zoals tehuizen en scholen. Echter in Bennebroek ontbreken ze. Hoe kan dat? Waarom is 
deze informatie niet aangeleverd? Wat gaat het College er aan doen om deze lacune zo snel mogelijk 
te herstellen? Wat gaat het College eraan doen om de informatie te checken en lacunes in de 
toekomst te voorkomen? 
 
Antwoord: 
Het klopt dat Bennebroek destijds in 2008, niet is meegenomen in de inventarisatie. Dat zou hersteld 
worden door de brandweer, maar dat is nog niet gebeurd. Burgemeester Nederveen neemt hierover 
contact op met de brandweer. En zal zorgen dat de gegevens worden toegevoegd.  
 
PvdA 
De PvdA wil een vraag stellen over het aanleveren maandelijks van een aangepast kostenplaatje van 
de verbouwing van het gemeentehuis. Dit nav de tussenrapportage en de daarin opgenomen nieuwe 
kosten. 
 
Antwoord: 
Wethouder Kokke zorgt in aankomende voortgangsrapportages voor cijfers (kostenplaatje).  
 
CDA 
Bij deze een vraag van de CDA-fractie voor het Vragenhalfuur 
Onlangs is er door de commissie Samenleving en de wethouder jeugd en onderwijs uitvoerig 
gesproken over het landje van Van Riessen en het vinden van een definitieve oplossing voor het 
gymnastiekzaalprobleem van de Hartenlustschool. De wethouder heeft, als ik het me goed herinner, 
aangegeven dat er een goede oplossing in het verschiet ligt. Mogelijk is de behandeling van de 
Voorjaarsnota het moment waarop duidelijk wordt of en hoe de gymnastiekzaalproblematiek 
definitief kan worden opgelost. De raad zal dan in dat geval vermoedelijk ook om een krediet worden 
gevraagd. 
Gelet op de traditionele opbouw/inrichting van de Voorjaarsnota, zou de CDA-fractie het zeer op prijs 
stellen wanneer dit soort grote, ingrijpende en kostbare projecten wat meer aandacht en ruimte 
zouden krijgen in of bij de Voorjaarsnota dan te doen gebruikelijk is, of op een wat andere manier 
gepresenteerd zouden kunnen worden, zodat ze wat meer opvallen en er meer recht wordt gedaan 
aan de impact van bepaalde besluiten die middels goedkeuring van de Voorjaarsnota worden 
genomen. Kan het college nu of zeer binnenkort aangeven hoe het aan dit verzoek kan voldoen?  
 
 Antwoord: 
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Wethouder Bruggeman geeft aan dat de voorjaarsnota vooral cijfermatige informatie geeft. Wat 
betreft de gymnastieklokalen kondigt hij een uitgebreid raadsvoorstel aan dat binnenkort zal worden 
voorgelegd. 
 
PvdA 
Vanavond wil mijn fractie het volgende aan het college voorleggen: 
Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de installatie van warmte/koude opslag ten behoeve 
van het Dorpshuis Vogelenzang? Ons bereiken signalen dat de realisering daarvan wordt belemmerd. 
Indien dit inderdaad het geval is: wat zijn dan die belemmeringen? Indien dit niet het geval is: 
wanneer vindt de installatie van WKO dan plaats? 
Toelichting: 
Destijds is wko voorzien als een gezamenlijk project met de dit jaar opgeleverde seniorencomplexen 
in Vogelenzang en wellicht ook met de kantine van SV Vogelenzang. Al met al zou er een behoorlijke 
milieuwinst kunnen worden behaald.  
 
Antwoord: 
Wethouder Schep geeft aan dat de vertraging onder meer is veroorzaakt door het zoeken naar 
financiële middelen.  In de raadscommissie van mei, zal dit aan de orde komen. 
 
PvdA 
Kan het college aangeven of er nog gewerkt wordt aan het zoeken van een oplossing voor het 
wegvallen van bus 81? Zo nee, waarom niet. Zo ja, waaraan wordt gedacht. 
 
Antwoord: wethouder Schep wil proberen via provinciale middelen de problemen van station 
Bloemendaal aan te pakken. Wat betreft het zoeken naar oplossingen voor de weggevallen buslijn, 
worden ambtelijk in de regio verschillende opties onderzocht, is er regionaal 
portefeuillehouderoverleg met dorpsraden en buurtbus Bennebroek en tenslotte is er overleg met de 
klankbordgroep. 
 
 

HAMERPUNTEN 
 
9. Eindafrekening fractievergoedingen Liberaal Bloemendaal 

De raad gaat akkoord 
 
10.  Bouwverordening Bloemendaal 2012 

De raad gaat akkoord 
 
 

BESPREEKPUNTEN 
 
11. Verslag onderzoek naar feiten inzake integriteitvraag Elswoutshoek 

De raad is tevreden over het rapport, keurt de conclusies goed en vraagt de griffie om samen 
met een externe deskundige partij de aanbevelingen uit te voeren. 
 
De raad dient een motie in met het verzoek een commissie in te stellen die onderzoek gaat 
doen naar de besluitvorming en omgang van de gemeente met de eigenaren van 
Elswoutshoek. De raad stemt in met het voorstel om mevrouw Jeltes, mevrouw Wolf en de 
heer Schuring als leden van de commissie te benoemen. Streven is het onderzoek binnen een 
mand af te ronden en aan de gemeenteraad te presenteren. 
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1 
Motie Raadsonderzoek omgang eigenaren Elswoutshoek en gemeente 

 
Van:   PvdA, D66, VVD, LB, CDA, GrL 
 
Raadsvergadering: 29 maart 2012 
  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
De raad van de gemeente Bloemendaal, 
 
constaterende dat: 
§ Er in maart 2012 door een ad hoc commissie onderzoek is gedaan in het kader van een besluit 

inzake Elswoutshoek. 
§ De commissie tijdens dit onderzoek ook noodzakelijkerwijs dieper is ingegaan op de achterliggende 

materie bij het raadsvoorstel over Elswoutshoek. 
§ De besluitvorming en de wijze van omgang tussen de eigenaren van Elswoutshoek en de gemeente 

hierbij in het oog sprong. 
 
overwegende dat: 
§ De besluitvorming en omgang tussen gemeente en belanghebbenden, van de zijde van de 

gemeente, altijd transparant, objectief en dienstverlenend moet zijn. 
§ De genoemde commissie op het direct voorgaande punt onvoldoende overtuigd is. 
§ Er een ‘Verordening regelende het onderzoek door de raad Bloemendaal 2003’ is. 
 
van mening dat 
§ Een raadsonderzoek naar de handelswijze van de gemeente met betrekking tot de eigenaren van 

Elswoutshoek van belang is. 
§ Een dergelijk onderzoek bij voorkeur binnen een maand afgerond zou moeten zijn. 
§ Een onderzoekscommissie voortvloeiend uit de bovengenoemde verordening een te zware zou zijn, 

maar dat een werkwijze conform deze verordening wel de juiste is. 
§ Mevrouw Jeltes (D66), mevrouw Wolf (PvdA) en de heer Schuring (VVD) zich bereid gevonden 

hebben namens de raad een dergelijk onderzoek te verrichten, ondersteund door de griffie. 
§ Zij hierbij ondersteund zouden moeten worden door de benodigde ambtenaren 

(secretaris/directeur, afdelingshoofd, inhoudelijk ambtenaren), de wethouder(s) en de 
burgemeester. 

 
Besluit de raad 
§ Een ad hoc onderzoekscommissie in te stellen die de besluitvorming en omgang van de gemeente 

met de eigenaren van Elswoutshoek (vice versa) onderzoekt. 
§ Hiervoor de raadsleden mevrouw Jeltes (D66), mevrouw Wolf (PvdA) en de heer Schuring (VVD) te 

vragen dit onderzoek uit te voeren. 
§ Via deze motie het college te verzoeken de benodigde ambtelijke ondersteuning voor dit onderzoek 

te verlenen. 
 
Verzoekt het college 

• Zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek 
• Hiertoe de benodigde stukken aan te leveren 
• De ambtenaren die de commissie wenst te spreken hiertoe opdracht te geven 
• De collegeleden die de commissie wenst te spreken hiertoe uit te nodigen. 
• Besluitvorming 

 
Besluit raad : aangenomen 
Stemmen voor: 19 
Stemmen tegen: 0 
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12. Verzoek om partiële herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied 

Het besluit over dit verzoek wordt uitgesteld tot het door de raad gevraagde onderzoek is 
uitgevoerd. 
 

13. Opheffing Graaf Florisschool 
De raad stemt in meerderheid in , de PvdA stemt tegen, met de voordracht waarin wordt 
voorgesteld de Graaf Florisschool per 1 augustus op te heffen met inachtneming van de tekst 
van amendement A: 
• Onder de voorwaarde dat het Ministerie met de opheffing instemt. 
• De raad gedurende vijf jaar na de fusie zelf een verslag ontvangt van de school, naast 

dat van La Salle, om de voortgang/werking van het identiteitsdocument te kunnen 
beoordelen. 

 
 

14. Fietsbrug Houtvaart 
De raad stemt unaniem in met een geamendeerd besluit over de fietsbrug Houtvaartkade.  
De raad gaat akkoord met de noordelijke variant mits de fietsbrug pas wordt aangelegd als 
de vervolgroutes op het provinciale en Haarlemse deel gereed zijn.  
En de raad stemt in met een bijdrage van Bloemendaal van een derde van de meerkosten 
van 50.000 mits de provincie 50% subsidie verstrekt van de totale kosten (150.000) 

 
B 
Amendement: fietsbrug Houtvaartkade 
 
Van:  CDA/VVD/PVDA/D66/LB 
 
Aan:  de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Onderwerp: fietsbrug Houtvaartkade 
 
Behorende bij het raadsvoorstel:  2012002136 – fietsbrug Houtvaartkade 
 

 
De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 29 maart 2012, 
 
Overwegende / constaterende dat 
 

• De commissie Grondgebied in de vergadering van donderdag 15 maart 2012 in meerderheid 
positief adviseerde over het raadsvoorstel “Fietsbrug Houtvaartkade” 

• Onder voorwaarden positief staat ten opzichte van een financiële bijdrage door de gemeente 
Bloemendaal ter grootte van € 50.000,- 

• De belangrijkste voorwaarde betreft dat het fietspad niet los wordt aangelegd, maar dat 
tegelijkertijd de knelpunten in Haarlem (bijvoorbeeld kruising Westelijke Randweg-
Leidsevaart) worden aangepakt 

• De meerkosten (€ 150.000,=) gelijkelijk dienen te worden verdeeld over de gemeenten 
Haarlem, Heemstede en Bloemendaal 

 
Besluit 
 

• Punt 1 als volgt te wijzigen: Bloemendaal medewerking verleent aan de nieuwe noordelijke 
variant, mits de fietsbrug pas wordt aangelegd als de vervolgroutes op het provinciale en 
Haarlemse deel gereed zijn 

• Punt 2 als volgt te wijzigen: Bloemendaal voor één derde bijdraagt in de meerkosten voor € 
50.000 en er daarbij van uit gaat dat de provincie Noord-Holland 50% BDU-subsidie 
verstrekt. 

• Punt 3 van het besluit te laten vervallen 
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Namens  CDA   André Burger 
  VVD  Albertine Zoetmulder-Sanders 
  PVDA  Henk Schell 
  D66  Jerker Westphal 
  LB  Leonard Heukels 

Besluit raad: Aangenomen 
Stemmen voor: 19 
Stemmen tegen:  0 

 
 

15. Rekenkamerrapport Juridische Control 
De raad amendeert de voordracht (amendement D). De raad stemt in met het rapport 
juridische control, wijzigt  1 van de aanbevelingen en neemt de andere aanbevelingen over 
en verzoekt het college deze uit te voeren en aan de raad terug te koppelen hoe dat is 
gebeurd. 

D 
Amendement: evaluatierapport juridische control 
Van:  VVD/D66/ 
 
Aan:  de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Onderwerp: evaluatierapport juridische control van de rekenkamer commissie 
 
Behorende bij het raadsvoorstel:  2012005468  
 

 
De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 29 maart 2012, 
 
Overwegende / constaterende dat 
 

• Het college in haar brief van 14 maart 2012 voldoende heeft onderbouwd dat alle 
door de rekenkamer gevraagde processen of planmatig zijn belegd of reeds zijn 
uitgevoerd 

• Een aanvullend plan van aanpak zoals door de rekenkamer wordt geadviseerd 
overbodig is. 
 
 

Besluit 
 
Onder punt 2 toe te voegen na aanbevelingen: 3 en 4. 
 
Namens   
VVD W. Brussaard  
D66    C. Van Stralen 
 

 
Besluit raad: aangenomen 
Stemmen voor: 19 
Stemmen tegen:  0 
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16.  Beslissing op bezwaar geheimhouding stukken Marinehospitaalterrein 

De heer Heukels, Liberaal Bloemendaal en mevrouw Wolf PvdA hebben bezwaar aangetekend 
tegen de oplegging van geheimhouding tav financiële afspraken met AM over het 
Marinehospitaalterrein. Het advies van de commissie  bezwaar en beroep bevat volgens hen 
en aantal onjuistheden. 
De wethouder licht de gevolgde procedure toe en concludeert mede dat het in 
onderhandelingssituaties beter is helemaal geen bedragen te noemen. 

 De raad stemt in met de voordracht met de stem van  PvdA en LB tegen. 
 
17. Interpellatie PvdA inzake Helmgat 
 
INTERPELLATIE RAAD 29 MAART 2012 1.1 
Fractie : Partij van de Arbeid 
                 Henk Schell 
Datum : 27 maart 2012 
De vaste campinggasten van camping Het Helmgat hebben medio april 2011 van de nieuwe 
eigenaar, Q-State Investments Group BV, te horen gekregen dat hun jaar-huurcontract met ingang 
van het seizoen 2014 niet meer zal worden verlengd. Een en ander zou verband houden met het 
voornemen van de nieuwe eigenaar om de camping niet alleen grondig op te knappen, maar vooral 
een geheel ander karakter te geven waarin vaste (seizoensgebonden) sta-caravans niet meer 
passen. Voor het merendeel betreft het mensen die wonen in een stedelijk omgeving, en die 
bovendien niet in staat zijn terug te vallen op duurdere vakantievoorzieningen. Met hun gedwongen 
vertrek zijn zij ernstig gedupeerd, ook omdat er in het verleden de nodige investeringen zijn gedaan 
door hen. Op de plaats van de caravans zouden chalets gebouwd worden, bestemd voor de jaarrond- 
verhuur. In de onlangs gepubliceerde Visie Bloemendaal aan Zee blijkt de visie op Camping Het 
Helmgat naadloos aan te sluiten aan de plannen waarmee de seizoen gasten begin 2011 werden 
geconfronteerd. 
De fractie van de PvdA wil deze aangelegenheid aan de orde stellen door middel van o.m. de 
volgende vragen: 

• Is destijds (vóór medio april 2011) overleg geweest tussen uw college en Camping Het Helmgat 
BV over het voornemen tot wijziging van het campingconcept? 

• Zo ja, was toen al duidelijk dat de wijziging gevolgen zou hebben voor de vaste seizoen gasten? 
• Heeft uw college actie ondernomen om deze bewoners van dienst te zijn? 
• Zo ja, welke? 
• Op welke wijze is de communicatie verder verlopen met deze camping gasten? 
• Blijkens een briefwisseling van wethouder Schep met enkele van de gasten is er medio juni 

2011 nog geen duidelijkheid over Het Helmgat. Volgens de brieven (10 juni 2011, kenmerk 
2011017809 en – 17796) volgt er onderzoek, waarvan het resultaat nog onbekend is. Hoe is dit 
te rijmen met de aard van de mededeling in april 2011 door de eigenaar over de 
herstructurering van de camping? 

• Uit het “Plan van Aanpak Ontwikkeling Kustzone Bloemendaal aan Zee” van 13 april 2011 blijkt 
dat de campinggasten worden gerangschikt onder de actoren die gehoord zullen worden, 
volgens planning najaar 2011. Naar onze informatie zijn de betrokkenen echter niet gehoord. 
Klopt dit? Zo nee, wat zijn dan de uitkomsten van hun mening en op welke wijze zijn deze te 
herkennen in de visie? 

De raad wisselt van gedachten over met name de vraag naar tijdige en juiste informatievoorziening 
over de  nieuwe plannen van de verhuurder en de gevolgen daarvan voor de campinggasten. Het 
Helmgat maakt deel uit van de visie Bloemendaal aan Zee en de discussie zal in de volgende 
commissie grondgebied terugkomen. Misschien daarna ook nog in samenleving als het gaat om  
PvdA stemt in met het voorstel dat het onderwerp aan de orde komt in de commissie Grondgebied 
van april. 
 
18. Sluiting 
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Overveen, 30 maart 2012 
De burgemeester van Bloemendaal, 
de heer R.Th.M. Nederveen. 


