
Bloemendaal 
Besluitenli jst van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van Bloemendaal 

23 oktober 2014 om 20.00 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis te Bennebroek 

AGENDA 
Opening en welkom 

2. Berichten van verhindering 
Mevrouw A J . Zoetmulder-Sanders (VVD) is verhinderd. 

3. Vaststellen van de agenda 
Het CDA heeft laten weten dat het agendapunt Verordening Rekenkamercommissie een 
hamerpunt kan worden in plaats van een bespreekpunt. 
GroenLinks heeft verzocht de Motie Ombudsman op een ander moment te agenderen. 
De Raad stelt de gewijzigde agenda vast. 

4. Mededelingen 
Dhr Westphal (D66) : aankondiging Amendement bij agendapunt AEB. 
Wethouder de Rooij: Wijst op Collegetour Bloemendaal en de flyer hierover. 
Meldt dat gesprekken over de naamgeving Gezina van der Molenlaan hebben plaatsgevonden 
en zij verwacht voor de Sinterklaasviering de Raad een besluit te kunnen voorleggen. 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de Raadsvergaderingen van 
25 september 2014 
Akkoord 

Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 
TR 44 - (18-10-2012) Burgemeester Nederveen zegt toe de Raad te informeren over de 
oplossing van het meningsverschil tussen het PWN en de gemeente inzake de 
beschikbaarstelling en tarieven voor waterputten. De burgemeester heeft hierin geen actieve 
rol (PWN, Gedeputeerde en burgemeester Haarlem) maar zal het belang van constructief 
overleg benadrukken. Toezegging blijft staan. 
TR6 - Wethouder Botter stuurt de PvdA de gevraagde rapporten Oldenhove inzake 
a. brandveiligheid en b. onmogelijkheid van vernieuwbouw. 
TR 7 - Wethouder Kokke agendeert voor de commissie B&M oktober een memo met plan van 
aanpak naar aanleiding van het vertrek van de gemeentesecretaris. Deze is verzonden met 
het griffiebericht van 3 oktober 2014, kan van de lijst af. 
TR 8 - Wethouder de Rooij stuurt de Raad een overzicht van kosten van advocaat V.d. Werf 
in 2014. 
TR9 - Burgemeester Nederveen nodigt de fractievoorzitter van HvB op korte termijn uit voor 
een gesprek over de accounthouder EWH. Op verzoek van de Raad zal de Burgemeester de 
andere fractievoorzitters uitnodigen. Het gesprek is geweest op 21 oktober j l . , kan van de 
lijst af. 
TRIO - Wethouder Kokke stuurt de Raad een voorstel over de consequenties van het eerdere 
besluit in 2004 over onttrekking uit het Fonds SWB en de wijze waarop dat gerepareerd kan 
worden. Een Collegebrief is toegezonden met het griffiebericht van 10 oktober 2014. 
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7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 23 oktober 2014 
De PvdA verzoekt de brief van Wethouder Botter inzake deregulering (nr. 17 ) te agenderen 
voor de Commissie B&M van november. 

8. Vragenhalfuur 
Er zijn vragen ingediend door HvB en GrL. 
Hart voor Bloemendaal stelt de volgende vraag: 
Er van uitgaande dat het College kennis genomen heeft van bijgevoegd artikel uit Dichtbij 
van 22 oktober j l . met betrekking tot de laster geuit door het College van Haarlem jegens 
een inwoner uit die gemeente en dat door de VVD Haarlem een interpellatiedebat is 
aangevraagd op 30 oktober a.s., omdat de VVD Haarlem, de 'onderste steen boven wil 
hebben', zie ook het Haarlems Dagblad van heden, wil ik de volgende vragen stellen: 
(http://www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland/regionaal-nieuws/artikel/3748180/laster-
enpolitieke-immuniteit-.aspx ). 
In het artikel van Dichtbij staat dat het College van Haarlem haar verontschuldigingen heeft 
aangeboden voor de laster. Eerder in de Raad heeft Hart voor Bloemendaal de wethouder 
Ruimtelijke Ordening verzocht om een rectificatie c.q. excuses. Dit hebt u toen afgewezen. 
Bent u bereid het voorbeeld van het College in Haarlem te volgen en alsnog uw 
verontschuldigingen aan te bieden in de openbaarheid, zodat deze twee inwoners in hun eer 
en goede naam hersteld worden? 

Wethouder de Rooij: Het standpunt van het College is niet gewijzigd. 

GroenLinks heeft de volgende vragen gesteld: 

Onze vraag gaat over de gemeente als goed wegbeheerder en wel over de tijdelijke 
verkeersmaatregel voor het voetVfietsverkeer op de Zandvoorterweg bij het bouwplan 
Haringbuys. Die betreft het opheffen van het voetVfietspad tussen de Vondelkade en 
Oosterduinweg aan de noordzijde van de Zandvoorterweg. Het voeWfietsverkeer dient bij de 
Vondelkade over te steken en gebruik te maken van het voeWfietspad aan de zuidzijde. En 
bij de rotonde terug over te steken. Tijdelijk is een twee-richtingen fietspad ingesteld aan de 
zuidzijde, hoewel de breedte amper 7 tegels (2,10 m) breed is. 
VRAAG: 
Ie Hoe is dit bekend gemaakt? Wij hebben de indruk dat voor veel mensen de maatregelen 
als een verrassing komen. Zoeken op de website van de gemeente levert alleen een oud 
bericht op over het bouwrijp maken van de Haringbuys en op de website waarnaar wordt 
verwezen hebben we geen duidelijke info. gevonden. 
2e Hoe is de veiligheid van deze tijdelijke maatregelen getoetst. Is de actuele uitvoering bij 
de politie gecheckt? 
3e Zijn de maatregelen afgestemd met de aangrenzende gemeente Heemstede? 
(Waarom niet?) 
4e Is overwogen om de snelheid op de rijbaan tijdelijk tot 30 km/uur te verlagen? 
(Waarom niet?) en de bromVsnorfietsen tijdelijk mee te laten rijden met 
gemotoriseerd verkeer? (waarom niet?) 
5e Waarom geen verkeersregelaar bij de oversteek ter hoogte van Vondelkade. En waarom 
zien we na 16.30 uur sowieso geen verkeersregelaars? 
Wethouder de Rooij: Is bekend met de zorgpunten en geeft er aandacht aan, onder meer 
door het inzetten van twee extra verkeersregelaars. 
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HAMERPUNTEN 

9. Reparatieplan voor bestemmingsplan Overveen 2013 
Akkoord 

17. Verordening Rekenkamercommissie Bloemendaal 2014 

Akkoord 

BESPREEKPUNTEN 

10. Najaarsnota 2014 
De Raad verwerpt amendement A. en aanvaardt de Najaarsnota met algemene stemmen 
Amendement A 
Van: PvdA/CDA/LB 
Datum amendement 20 oktober 2014 
Raadsvergadering: 23 oktober 2014 
Onderwerp: Storting voordelig effect exploitatiebegroting NJN 2014 in egalisatiereserve sociaal domein. 
Raadsvoorstel: Najaarsnota 2014 

De Raad van Bloemendaal, in vergadering bijeen op 23 oktober 2014 
Kennis genomen hebbende van: 
» De Najaarsnota 2014, voorstel om voordelig effect op de exploitatiebegroting ad C 352.092, 

toe te voegen aan de flexibele algemene reserve (via exploitatiebegroting 2014); 
Constaterende dat: 
» Er met de vaststelling van de Kadernota 2014 besloten is tot het inrichten van een 

egalisatiereserve sociaal domein; 
» Deze reserve pas bij de jaarrekening 2014 zal worden gevuld; 
» Het College bij de begroting 2015 wil besluiten tot het afboeken van de bufferreserve 

voor het sociaal domein; 
« Er in dat geval geen reserve meer is voor tegenvallers bij de overheveling van de 

nieuwe taken in het sociaal domein van het Rijk naar de gemeente en het maar de vraag is of 
het jaarrekeningresultaat 2014 een overschot zal laten zien; 

» Er nu bij Najaarsnota 2014 een ruim voldoende voordelig effect op de exploitatiebegroting 
aanwezig is; 

Overwegende dat: 
« Zowel College als Raad met het besluit tot inrichting van een egalisatiereserve sociaal domein 

in de Kadernota onderkend hebben dat het van groot belang is voor Bloemendaal dat bij de 
decentralisatie van de taken in het sociaal domein er financiële ruimte moet zijn voor eventuele 
tegenvallers; 

» De egalisatiereserve sociaal domein nu op '0 ' staat; 
» Door nu de egalisatiereserve sociaal domein te vullen hiermee zichtbaar te maken dat 

Bloemendaal deze nieuwe taken aan kan; 
Amendeert het voorliggende besluit als volgt: 
1. Het voordelige effect op de exploitatiebegroting ad C 352.092 voor een bedrag van 

C 300.000 onder te brengen in de egalisatiereserve sociaal domein, het restant onder te 
brengen in de flexibele algemene reserve en stelt de najaarsnota 2014 voor het overige vast. 

Fractie PvdA Fractie CDA Fractie LB 
Besluit: Verworpen 
Voor: 6 (LB, PvdA, CDA) 
Tegen: 12 (VVD, GrL, D66) 
Afwezig :1 (VVD) 

Raadbesluit: Aangenomen 
Stemmen voor: unaniem 
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11. Beslissing op bezwaar inzake het besluit tot weigeren vaststel len ontwerp 
bestemmingsplan Bloemendaal 2012 I e herziening 
De Raad besluit om op 30 oktober a.s., voorafgaand aan de Begrotingsraad een besluit te 
nemen over deze voordracht en het ingediende amendement. 

12. Aanvulling reparatieplan Aerdenhout 2012 
De Raad stemt in met de voordracht. 

13. Contract Afval Energie Bedrijf 
De Raad verwerpt amendement B accent en stemt in met de voordracht. 

Amendement B accent 
Van: D66 
Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Onderwerp: Contract Afval energie bedrijf 
De Raad van de gemeente Bloemendaal bijeen op 23 oktober 2014 
Overweegt dat: 
« de consument, maar ook de economie in haar geheel, gebaat is bij gezonde concurrentie, 
» concurrentie dwingt tot efficiëntie en innovatie, 
» de gemeente Bloemendaal de marktregels rond aanbesteding ruimhartig moet volgen, 
» Europese aanbestedingen een goed instrument is om nieuwe toetreders en het MKB 

een echte kans te geven, 
« Bij gunning een eerlijke en transparante beoordeling van kwaliteit en prijs voorop moet staan, 
Constateert dat: 
« Het College gebruik maakt van de mogelijkheid van vrijstelling van de aanbestedingsplicht 

door middel van toekenning van een exclusief recht voor het verwerken van huishoudelijk 
restafval aan AEB, 

Is van mening dat: 
» de Gemeente Bloemendaal de marktregels rond aanbestedingen ruimhartig moet volgen, 
» het toekennen van exclusieve rechten moet worden voorkomen, 

Wijzigt derhalve als volgt in het Raadsbesluit: 
« schrappen van punt 2 en deze te vervangen voor de volgende regel; 

Heeft als bedenking dat het College gebruik maakt van de mogelijkheid van vrijstelling van de 
aanbestedingsplicht door middel van toekenning van een exclusief recht voor het verwerken van 
huishoudelijk restafval aan AEB. 

Besluit: Verworpen 
Stemmen voor: 5 D66, LB dhr Heukels 
Stemmen tegen: 13 LB (2), CDA, Grl, VVD, CDA, HvB 
Afwezig: 1 (VVD) 
Stemverklaring: 1 (Heukels, LB) 
Besluit: Aangenomen 
Stemmen voor: 17 
Stemmen tegen: 1 (HvB) 
Afw: 1 (VVD) 
Stemverklaring D66 

14. Beslissing op bezwaar de heer Heukels en mevrouw Wolf met betrekking tot de 
bekrachtiging en de intrekking van de bekrachtiging inzake geheimhouding stukken 
aanbesteding gemeentehuis 
De Raad stemt in met het voorgestelde besluit in afwezigheid van LB en PvdA. 
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15. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 

De Raad s t e m t in me t de voo rd rach t m e t inach tneming van A m e n d e m e n t C 
Amendement C 
Van: D66 
Aan: De voorzitter van de gemeenteRaad van Bloemendaal 
Onderwerp: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Bloemendaal 2014 
Registratienummer 2013035788 

De Raad van de gemeente Bloemendaal bijeen op 23 oktober 2014 
Overweegt dat: 
» Persoonsgegevens goed beschermd moeten worden; 
» Verstrekking van persoonsgegevens voor andere dan wettelijke werkzaamheden tussen 

overheden aan strenge regels gebonden moet zi jn; 

Wijzigt derhalve als volgt in het voorstel: 
» Toevoegen aan het einde van de zin van artikel 2.3a: "voor uitvoering van wettelijke taken". 
« Schrappen van artikel 2.3b 
» Toevoegen aan het begin van de zin van artikel 2.3e: "werkzaamheden van" en daarna 

het woord "overige" schrappen. 
Besluit: Aanvaard 
Stemmen voor: 15 
Stemmen tegen: 0 
Afwezig: 4 (2/VVD), 1 GrL, 1 LB 

16. Vervanging ICT infrastructuur en ICT samenwerking 
De Raad s t e m t in me t de voo rd rach t me t de toezegg ing dat de we thoude r 
a) een proces inr icht voo r i n fo rmat ievoorz ien ing naar en voor de Raad en 
b) de Raad daar via be le ids rappor tages over i n fo rmeer t . 

17. Verordening rekenkamercommissie Bloemendaal 2014 
Is een hamerpun t g e w o r d e n . 
De Raad is akkoord gegaan 

18. Motie: Functioneren College en wethouder inzake Artikel Haarslems Dagblad van 16 
augustus 2014 (Liberaal Bloemendaal) 
Word t verschoven naar de Raad van november . 

19. Motie Paardenbak Elswoutshoek (Liberaal Bloemendaal) 
Word t verschoven naar de Raad van november 

20. Sluiting 

Aldus besloten in de openbare ve rgader ing 
van de raad der gemeen te B loemendaa l , 
gehouden op 23 ok tobe r 2 0 1 4 . 

Ove rveen , 24 ok tobe r 2014 
De bu rgemees te r van B loemendaa l , 
de heer R.Th.M. Nederveen . 
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