
 

 

Corsanr: 2014056381 

 

Besluitenlijst van de extra openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 

31 juli 2014 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Bennebroek 

 

Aanwezig: dhr Brussaard (VVD), dhr Boeijink (VVD), mw Hendricks (VVD), dhr Bolkestein (VVD), 

dhr Westphal (D66), dhr Metselaar (D66), dhr Kruiswijk (GrL), mw Koningsveld (GrL), mw Vd Burgt 

(GrL), dhr Wehrmeijer (LB), dhr Burger (CDA), mw Roos (HvB), mw Van Stralen (D66), dhr Heukels 

(LB) en dhr Schnackers (CDA) 

Afwezig: mw Zoetmulder (VVD), mw Kamps (D66), dhr Barendregt (LB) 

College: de heren Nederveen en Kokke.  

Voorzitter: de heer Wehrmeijer (plaatsvervanger) 

Griffier: mw Van der Pas 

 

 

1. Opening en welkom 

Plaatsvervangend voorzitter Wehrmeijer opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij is 

vandaag voorzitter zodat de burgemeester en de twee plaatsvervangend voorzitters (die beiden ook 

fractievoorzitter zijn) ongehinderd aan de vergadering deel kunnen nemen. 

 

2. Berichten van verhindering 

Er zijn berichten van verhindering van mevrouw Zoetmulder (VVD), mevrouw Kamps (D66) en de 

heer Barendregt (LB) 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Mededelingen  

Er zijn geen mededelingen van de raad, college of voorzitter. 

 

5. Bespreking uitzending EenVandaag d.d. 28 juli 2014 

Er wordt een discussie gevoerd over de aspecten die in de uitzending van EenVandaag op 28 juli 

2014 aan de orde zijn gekomen.  

De PvdA en Liberaal Bloemendaal dienden Motie 1 in. Er wordt hoofdelijk over de motie gestemd. 
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Voor: Dhr Metselaar (D66), dhr Westphal (D66), mw Van Stralen (D66), dhr Wehrmeijer (LB), mw 

Wolf (PvdA), dhr Heukels (LB). 

Tegen: Dhr Boeijink (VVD), dhr Bolkestein (VVD), mw Van der Burgt (GrL), dhr Kruijswijk (GrL), mw 

Koningsveld (GrL), dhr Schnackers (CDA), dhr Burger (CDA), mw Roos (HvB) dhr Brussaard (VVD), 

mw Hendricks (VVD). 

 

Motie 1 is verworpen met 6 stemmen voor en 10 daar tegen. 

 

 

6. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 00.10 uur. 


