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2012064365 
Beknopt verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 

21 juni 2012 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen 
 

AGENDA 
 
1. Opening en welkom 

 
2. Berichten van verhindering 

Mw Soeteman Wolf (CDA) en de heer Boeijink (VVD) zijn iets verlaat. De heer Wiedeman 
(VVD) en de heer (Heukels LB) zijn verhinderd. 
 

3. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

4. Mededelingen  
 
Voorzitter 
De vergaderronde van juli is van reserve naar definitief zo is in CVO voorgesteld en in 
Presidium besloten. 
In de commissie B&M wordt de centrale huisvesting besproken en de herbenoeming van de 
leden van de rekenkamercommissie, in Samenleving komt Stopoz en de subsidiemeetlat aan 
de orde en in Grondgebied de bestemmingsplannen Overveen en Bloemendaal en het 
verzoek van het CDA om 205/206 en NOG te agenderen. 
  
Op 11 juli is er een extra raadsvergadering vanwege deze bovengenoemde agendapunten. 
De geplande raadsvergadering van 12 juli staat geheel in het teken van besluitvorming over 
het Definitief Ontwerp centrale huisvesting.  

  
Wethouder Kokke 

 De sportkampioenen zijn gehuldigd in de burgerzaal. 
 Er is gewerkt aan de totstandkoming van een intergemeentelijke structuurvisie. 
 
5. Vaststellen van het beknopte verslag van de raadsvergadering van 31 mei 2012 

Akkoord 
 

6. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 
Toezegging 37 (risicokaarten VRK) , 39 (visieontwikkeling Bloemendaal aan Zee), zijn 
afgehandeld en gaan van de lijst af. Toezegging 40 (kosten informatiebijeenkomst 
huisvesting voor inwoners) en 41 (genomen raadsbesluiten ivm toevoeging aan reserves) 
blijven staan. 
 

7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 21 juni 2012 
De raad gaat akkoord met de voorgestelde afhandeling van ingekomen brieven. 
Naar aanleiding van de toegezonden informatie over de lopende en afgehandelde procedures 
rond Elswoutshoek vraagt de PvdA naar de kosten hiervan. Dit wordt toegezegd door het 
college. 
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8. Vragenhalfuur 
GroenLinks en D66 over de uitvoering van het door het college aangeboden stappenplan 
voor het rijksmonument hoofdgebouw provinciaal ziekenhuis. 
Wethouder Kokke:maandag start de uitvoering van het stappenplan dwz worden hekken 
gerepareerd, dichtgemaakt, onkruid weggehaald,en het dak geïnspecteerd en zonodig 
gerepareerd. Daarna zal regelmatig gecontroleerd worden en worden de overige stappen van 
het plan uitgevoerd. 
D66 over elektrische (auto) oplaadpunten en de vraag waarom de gemeente aanvragen van 
particulieren (nog) niet in behandeling neemt? Wethouder Schep: onderschrijft het belang 
van oplaadpunten en gaat uit van 1 op 10.000 inwoners. Er zijn er nu 2 geplaatst. De 
wethouder wil eerst beleidsregels voor verdere uitbreiding opstellen en streeft naar realisatie 
in 2013/2014. 
PvdA over het besluit van de burgemeester om (ex)raadsleden en (ex)wethouders ivm het 
garanderen van integriteit niet meer vast op een stembureau te laten plaatsnemen, met een 
tiental vragen.  
Vraag 1: Met wie heeft de burgemeester hierover vooraf gesproken?   Op ambtelijk niveau en met collega 
burgemeesters. Vraag 2: Is de burgemeester niet van mening dat hij met deze zinsnede als toelichting 
op het besluit de positie van politieke ambtsdragers (raadsleden en wethouders) door het slijk haalt door 
zonder enige aanleiding een maatregel te treffen die expliciet op hen gericht is? Nee hij is dat niet van 
mening. Vraag 3: Kan de burgemeester aangeven hoe hij de integriteit van het stembureau kan 
garanderen met de andere stembureauleden? Nee, versterken kan wel maar garanderen niet. Vraag 4: 
Is de burgemeester niet met de PvdA-fractie van mening dat de communicatie rondom dit besluit niet 
optimaal is geweest? Uit diverse reacties van personen die het betreft blijkt dat ze eigenlijk geen groot 
bezwaar hebben tegen de maatregel op zich, maar vooral tegen de manier waarop dit gecommuniceerd 
is.  Ja de communicatie had beter gekund. Vraag 5: Kan de burgemeester aangeven wat het idee van 
velen in Nederland is over het (politieke) profiel van organisaties als de rotary of de lions? (Dit kan 
wellicht via simpel googelen bekeken worden.). Nee voor zover hem bekend is dienstbar zijn aan de 
samenleving een gemeenschappelijk doel en hebben de leden uiteenlopende politieke achtergronden. 
Vraag 6: Acht de burgemeester dit vermeende (politieke) profiel geen risico voor de integriteit van de 
stembureaus? Nee. Vraag 7: Kan de burgemeester aangeven waarom hij expliciet deze organisaties 
wilde vragen om leden van stembureaus te leveren? Had ook andere organisatie kunnen zijn, het idee 
van de sportclubs neemt hij mee. Vraag 8: Kan de burgemeester aangeven of hij stappen in de richting 
van genoemde organisaties (of andere) heeft gezet en wat daarvan het resultaat is geweest? Nog niet, is 
hij wel van plan. Vraag 9: Is de burgemeester niet met de PvdA van mening dat het beter is om als pro-
actief beleid in te stellen dat nieuwe (plaatsvervangende) leden van stembureaus voortaan via een 
advertentie in het Weekblad Zuid0-Kennemerland en/of het Haarlems Dagblad geworven zouden moeten 
worden? Vele andere gemeentes doen dat. Goede suggestie, neemt de burgemeester over. Vraag 10: Is 
het wellicht een suggestie voor de burgemeester, mede om de vieze smaak die vooraf al over deze 
verkiezingen is gekomen (zie reacties in HD) weg te wassen, om ook bij deze verkiezingen onze jongeren 
die voor het eerst gaan stemmen middels een kleine gerichte attentie  in het zonnetje te zetten? Er is 
volgens de burgemeester geen vieze smak weg te wassen en de suggestie van aandacht voor de jeugd 
neemt hij over. 
 
CDA en GroenLinks over een mogelijk conflict tussen de PWN en de gemeente over 
vastrecht voor gemeentelijk watergebruik? 
Burgemeester zoekt uit of er een conflict is en waar dat dan over zou gaan en informeert de 
raad direct zodra er iets bekend is. 

  
CDA over de vraag wat het college doet met het advies van de klankbordgroep 
Marinehospitaal. De wethouder antwoordt dat er nu sprake is van het opstellen van een 
nieuwe overeenkomst met AM en dat daarna een projectplan opgesteld zal worden met 
stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en bestemmingsplanprocedures. Tevens zegt de 
wethouder toe de commissie grond te informeren voordat een handtekening wordt gezet.  

 
CDA over de vraag of het college al een standpunt heeft over hert rapport van  het platform 
NOG beter? Komt dinsdag in het college en direct daarna beschikbaar voor de raad. CDA 
verzoekt nu al dit te agenderen voor de commissie grondgebied. 
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HAMERPUNTEN 

 
9. Beleidsplan schuldhulpverlening Bloemendaal 2012-2015 

Akkoord 
 

10. Duurzaam Dorpshuis Vogelenzang 
Akkoord 
 

11. Raadsvoorstel Brandbeveiligingsverordening Bloemendaal 
Akkoord 

 
BESPREEKPUNTEN 

12. Kadernota 2013 
De gemeenteraad stemt in met de kadernota met inachtneming van amendement A. Dit houdt in 
dat uitsluitend paragraaf 3 van de kadernota wordt vastgesteld en dat de paragrafen 1, 2, 4, 5 
en bijlage 1 niet door de raad worden vastgesteld. Het amendement wordt aan genomen met 17 
stemmen en 2 afwezigen(LB en VVD). 
 

13. Bezwaarschriften weigering referendum gemeentelijke huisvesting (doorgeschoven van 

31 mei) 
De raad stemt in met het advies van de commissie bezwaar en beroep om het bezwaarschrift 
tegen de afwijzing van het referendumverzoek niet ontvankelijk te verklaren met inachtneming 
van de toezegging van het college dat deze het motiveringsverzoek maakt en aan de raad 
toezendt. Met de stem van PvdA en de her Burger (CDA) tegen. 
 

14. Motie Liberaal Bloemendaal Interactieve beleidsvorming visie Bloemendaal aan Zee 
(doorgeschoven naar gemeenteraad van 11 juli 2012) 

 
15. Standpunt fietsbrug Houtvaartkade na bestuurlijk overleg 20-4-2012 

De raad stemt in met het beschikbaar stellen van maximaal 100.000 ten behoeve van de nieuwe 
noordelijke variant van de fietsbrug Houtvaartkade, met inachtneming van amendement C’ . Dit 
houdt in dat het college erop toeziet dat inpassing van het fietspad gebeurt met behoud van 
groen en zonder grotere geluidsoverlast; dat bij eventuele gunstige aanbesteding van de 
provincie de gemeente Bloemendaal het voordeel naar rato terug ontvangt en tenslotte dat het 
besluit wordt gezonden naar de provincie. 
D66 stemt met 1 stem tegen, omdat de oorspronkelijke noordelijke variant goed zou voldoen 
voor bewoners en bovendien veel goedkoper is. 

 
16. Ontwerp Programmabegroting 2013, ontwerp Jaarverslag 2011 en Eindrapportage 

ontwikkeling bedrijfsvoering Veiligheidsregio Kennemerland 
De raad stemt in met de ontwerp programmabegroting 2013 en het ontwerp jaarverslag 2011 en 
neemt kennis van de eindrapportage bedrijfsvoering VRK. Het merendeel van de fracties is niet 
tevreden over de afwikkeling/planning  van de besluitvorming binnen de VRK en verzoekt om 
verbetering. Burgemeester Nederveen zegt toe dat een brief met excuus voor de aanlevering 
onderweg is. 
 

17. Sluiting 
 

Overveen, 25 juni 2012 
De burgemeester van Bloemendaal, 
de heer R.Th.M. Nederveen. 
 


