
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 
3 iuli 2014 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Bennebroek 

AGENDA 
Aanwezig: dhr Brussaard (VVD), dhr Boeijink (VVD), mw Hendricks (VVD), mw Zoetmulder 
(VVD), dhr Bolkestein (VVD), dhr Westphal (D66), mw Kamps (D66), dhr Metselaar (D66), dhr 
Kruiswijk (GrL), mw Koningsveld (GrL), mw Vd Burgt (GrL), dhr Wehrmeijer (LB), dhr Barendregt 
(LB), dhr Burger (CDA), mw Roos (HvB). 
Afwezig: mw Van Stralen (D66), dhr Heukels (LB) en dhr Schnackers (CDA) 
Wethouders: dhr Botter, mw de Rooij en dhr Kokke. 
Ambtelijke ondersteuning: dhr Goossens. 
Voorzitter: burgemeester Nederveen 
Griffier: mw Van der Pas 

1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

2. Berichten van verhindering 
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Schnackers, de heer Heukels en Mw Van 
Stralen. 

3. Vaststel len van de agenda 
De agenda wordt aldus vastgesteld. 

4. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

5. Vaststel len van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 juni 2014 
De besluitenlijst wordt aldus vastgesteld. 

6. Vragenhalfuur 
Liberaal Bloemendaal stelt de volgende vragen over Oldenhove. 
De Fractie van Liberaal Bloemendaal heeft kennis genomen van de berichtgeving 
van St Jacob en het College omtrent Oldenhove. 
Wij hebben vastgesteld dat in de plannen kennelijk geen sociale woningbouw 
zal worden opgenomen. 
Liberaal Bloemendaal maakt zich hierover zorgen en heeft de volgende vragen 
aan het College 
1) hoe in deze behoefte in Overveen gaat worden voorzien 
2) welke locatie 
3) welke capaciteit. 
4) welke termijn 
Wethouder Botter zegt toe dat de rapporten waaruit blijkt dat vernieuwbouw van Oldenhove niet 
mogelijk is, aan de raad toegezonden worden. TR04 
Wethouder Botter zegt toe een overzicht te maken van de woningen die als sociale woningbouw 
gerealiseerd zijn in de afgelopen zeven jaar. TR05 

BESPREEKPUNTEN 
7. Kadernota 2015 
De kadernota wordt vastgesteld met 11 stemmen voor en 5 daar tegen. 
Voor: VVD, D66, GroenLinks 
Tegen: PvdA, Liberaal Bloemendaal, CDA, Hart voor Bloemendaal 
Afwezig: 1 D66, 1 Liberaal Bloemendaal, 1 CDA 

Corsanr: 2014052824 



De twee ingediende amendementen (A en B) van Hart voor Bloemendaal worden verworpen. 

Amendement A 

Van: M Roos Hart voor Bloemendaal 

Raadsvergadering: 3 juli 2014 
Raadsvoorstel: raadsvoorstel Kadernota 2015 
Corsanummer Raadsvoorstel: 2014015917 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 3 jul i 2014 

Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel van 27 mei 2014, Kadernota 2015 

Constaterende dat: 

De Raad wordt gevraagd de Kadernota 2015 vast te stellen. 

Overwegende dat: 

« Bijlage 3 Meerjarenbegroting 2015-2018 behorende bij de Kadernota 2015 na eliminatie 
incidenteel en met inachtneming van het coalitieakkoord een positief saldo laat zien van 
ruim EUR 1,5 miljoen per jaar in de periode 2015 tot en met 2018; 

» Hart voor Bloemendaal op grond van deze uitkomst voorstander is van het niet verhogen 
van: 
(a) de OZB-tarieven in de periode 2015 tot en met 2018; 
(b) de afvalstoffenheffing, 
(c) de rioolheffing, 
(d) de grafrechten, 
(e) de toeristenbelasting. 

Besluit: 

Het voorstel ad 4.8 te wijzigen als volgt: 

4.8 Heffingen en belastingen 

De heffingen en belastingen worden tot op heden trendmatig verhoogd. In de meerjarenbegroting 
t /m 2017 is met deze verhoging rekening gehouden. Als maatregel wordt voorgesteld om de 
verhoging van de OZB-tarieven voor de jaren 2015 tot en met 2017 te laten vervallen. De 
verhoging ad circa EUR 200.000 komt in mindering op de geraamde opbrengsten. Voor de 
begroting 2018 heeft dit voorstel geen gevolgen. Voorgesteld wordt om ook de afvalstoffenheffing, 
de rioolrechten, de grafrechten en de toeristenbelasting niet te verhogen in de periode t /m 2018. 
Amendement A verworpen 
Voor: Hart voor Bloemendaal, dhr Wehrmeijer (Liberaal Bloemendaal) 
Tegen: PvdA, de heer Barendregt (Liberaal Bloemendaal), CDA, VVD, GroenLinks, D66 
Afwezig: 1 D66, 1 Liberaal Bloemendaal, 1 CDA 

Amendement B 

Van: M Roos 
Raadsvergadering: 
Raadsvoorstel: 
Corsanummer Raadsvoorstel 

Corsanr: 2014052824 

Hart voor Bloemendaal 
3 juli 2014 
raadsvoorstel Kadernota 2015 
2014015917 



De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 3 jul i 2014 

Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel van 27 mei 2014, Kadernota 2015 

Constaterende dat: 

De Raad wordt gevraagd de Kadernota 2015 vast te stellen. 

Overwegende dat: 

» Voorgesteld wordt om voor de periode 2015 t /m 2018 een egalisatiereserve 'Sociaal 
Domein' in te stellen; 

« Voorgesteld wordt om een eenmalige storting te doen in deze egalisatiereserve voor een 
bedrag groot EUR 330.000 ten laste van het geraamde begrotingsresultaat 2014; 

» Voorgesteld wordt het bedrag van de storting in de egalisatiereserve te koppelen aan de 
efficiencykorting wegens overdracht van rijkstaken van maximaal EUR 15 per inwoner per 
jaar, zijnde het maximale risico bij decentralisaties ter voorkoming van herverdeeleffecten; 

« Het verband tussen de herverdeeleffecten en een eventueel tekort als gevolg van de 
decentralisatie in het Sociaal Domein niet is aangetoond; 

« Hart voor Bloemendaal geen voorstander is van het vormen van een egalisatiereserve 
'Sociaal Domein' omdat (a) een onderbouwing voor het vormen van een dergelijke reserve 
op basis van de regels voor de jaarverslaggeving ontbreekt, (b) het in deze reserve te 
storten bedrag willekeurig is cq niet is onderbouwd en (c) het vormen van een 
egalisatiereserve in het 'Sociaal Domein' volgens de Kadernota overbodig is. Immers, in de 
Kadernota 2015 wordt uitgegaan van een budget neutrale invoering van de decentralisatie 
van het Sociaal Domein; 

» Hart voor Bloemendaal op grond van het bovenstaande ook geen voorstander is van een 
eenmalige storting van EUR 330.000 ten laste van het geraamde begrotingsresultaat 2014 
in een egalisatiereserve Sociaal Domein; 

Besluit: 
Een deel van het voorstel ad 4.3 sub f te schrappen, nl op pagina 12, tweede alinea, het 
onderdeel: 
' Voorgesteld wordt om voor de periode van de hiervoor genoemde drie jaar... kan het geraamde 
structurele nadeel van EUR 330.000 komen te vervallen.' 

Amendement B verworpen 
Voor: Hart voor Bloemendaal 
Tegen: PvdA, Liberaal Bloemendaal, CDA, VVD, GroenLinks, D66 
Afwezig: 1 D66, 1 Liberaal Bloemendaal, 1 CDA 

8. Initiatiefvoorstel D66, wijziging Reglement van Orde 
Het initiatiefvoorstel D66, wijziging Reglement van Orde wordt vastgesteld met 
algemene stemmen. 
Mevrouw Kamps wordt per acclamatie benoemd in de commissie samenleving. 

Sluiting 

Overveen, 3 jul i 20 

De burgemeester van Bloemendaal, 
de heer R.Th.M. Nederveen. 

Corsanr: 2014052824 


