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Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 

16 december 2015 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen 

 

Concept-Besluitenlijst 

 

Aanwezige raadsleden: de heer Wehrmeijer (Liberaal Bloemendaal), de heer Barendregt (Liberaal 

Bloemendaal) en de heer Boeijink (VVD), de heer Schnackers (CDA), de heer Burger (CDA), 

mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), de heer Brussaard (VVD), de heer Harder (VVD), de heer 

Bolkestein (VVD), mevrouw Zoetmulder (VVD), mevrouw Koningsveld (GroenLinks), mevrouw 

Meuleman-Wierda (GroenLinks), de heer Faber (GroenLinks), de heer Westphal (D66), mevrouw van 

Stralen (D66), de heer Schell (PvdA), mevrouw Kamps (D66) 

Afwezige raadsleden: de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), de heer Metselaar (D66) 

Aanwezige wethouders:  de heer Kruijswijk, de heer Heijink, de heer Van Rijnberk (vanaf 

agendapunt 4) 

Voorzitter: de heer Schneiders 

Griffier: mevrouw Van der Pas 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de laatste raadsvergadering van 2015 en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Berichten van verhindering 

Er zijn berichten van verhindering van heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) en de heer Metselaar 

(D66). 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De raad stemt in met de benoeming van de leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven, die 

tevens als stembureau handelen t.b.v. agendapunt 4 en 14. De leden zijn dhr Faber, dhr 

Schnackers/voorzitter en dhr Barendregt. 

 

4. Benoeming wethouder Van Rijnberk 

De commissie onderzoek geloofsbrieven constateert bij monde van de voorzitter dhr Schnackers, dat 

de geloofsbrieven van de heer van Rijnberk in orde zijn. 

De raad stemt (schriftelijk) in met de benoeming van de heer van Rijnberk tot wethouder van de 

gemeente Bloemendaal en verleent hem ontheffing van de verhuisplicht voor de duur van een jaar. 

Er worden 17 stemmen uitgebracht (2 raadsleden zijn afwezig) waarvan 1 ongeldig (verkeerde 

stembriefje) en 16 positief. 

Wethouder van Rijnberk legt de belofte af en is daarmee formeel geïnstalleerd en bevoegd tot het 

vervullen van de functie van wethouder. 

De voorzitter feliciteert wethouder van Rijnberk met zijn benoeming (en met zijn verjaardag). 

De fractievoorzitter van D66 Mw van Stralen, spreekt een woord van welkom. 

 

5. Mededelingen  

Dhr Harder, bedankt dhr Burger, Mw van Stralen en Mw Hageman voor hun inzet voor het project 

Raadslid in de klas. 
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6. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 25 november 2015 

Het verslag wort conform vastgesteld. 

 

7. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 

TR 04 28 mei 2015  

Wethouder Heijink is nog in gesprek met de tuindersvereniging inzake het mobiel toilet BATV. 

 

8. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 16 december 2015 

De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afhandeling. 

Op verzoek van mw Roos (HvB) wordt het onderwerp stand van zaken statushouders geagendeerd 

voor de eerstvolgende commissie Bestuur en Middelen (brieven A9, A9a, B1 en B12) en indien van 

toepassing op het onderwerp wordt daarbij betrokken de prestatieafspraken met wooncorporaties. 

 

9. Vragenhalfuur 

CDA dhr Schnackers – over de opvang van statushouders 

Liberaal Bloemendaal Dhr Wehrmeijer – over de opvang van statushouders, de beantwoording van 

vragen van Liberaal Bloemendaal en over de vertrouwelijke besluitenlijst van B&W. 

D66 Mw van Stralen – over het referendum over de associatieovereenkomst met Oekraïne en de 

voorbereiding van Bloemendaal. 

Hart voor Bloemendaal Mw Roos – over de opvang van statushouders. 

CDA dhr Burger – over de plaquettes met namen van ereburgers van Bloemendaal en het niet 

hijsen van de Europese vlag. 

Wethouder Heijink – over het faillissement van de stichting Kinderopvang in Bennebroek. 

Burgemeester Schneiders over het aankomende gesprek met de gemeente Haarlemmerliede over 

de fusieplannen. 

 

HAMERPUNTEN 

10. Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs Bloemendaal 2016  

Akkoord 

 

11. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-

Kennemerland (Paswerk)  

Akkoord 

 

12. Herziening Gemeenschappelijke Regeling IASZ 2009 

Akkoord 

 

13. Goedkeuring begroting 2016 STOPOZ  

Akkoord 

 

BESPREEKPUNTEN 

 

14. Benoeming drie nieuwe leden bezwaarschriften commissie per 1 januari 2016 

en de herbenoeming van twee zittende leden per 1 april 2016 

De raad stemt bij acclamatie in met de benoeming en herbenoeming van de leden. 

 

15. Wijziging behandeling burgerinitiatief Rotonde Brederodelaan 

De raad aanvaard unaniem het Amendement van PvdA en HvB. 

Amendement A 
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De raad stemt unaniem in met de voordracht 

 

De raad aanvaard de motie van D66 en LB met de stemmen van LB (2), D66 (3), PvdA, de heer 

Burger (CDA) en VVD daarvoor en de stemmen van HvB en de heer Schnackers (CDA) daartegen. 

Stemverklaringen van PvdA, HvB en CDA. 
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Motie 1 
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Toezegging: De raad verzoekt het college de verordening burgerinitiatief te herzien, wellicht 

gekoppeld aan de ontwikkeling van het participatietraject. TR 13 

 

16. Rioolvervanging Ernst Casimirlaan Oost  

De raad gaat akkoord met het voorstel. 

 

17. Belastingverordening 2016  

Het amendement B van PvdA wordt ingetrokken onder de toezegging van wethouder Heijink dat hij 

met horeca Nederland in gesprek gaat over het onderwerp parkeertarieven. TR 14 

Het raadsvoorstel wordt aanvaard met de stem van Liberaal Bloemendaal (2) en Hart voor 

Bloemendaal daartegen. Stemverklaringen van PvdA en CDA over bezwaar tegen de afschaffing van 

hondenbelasting. 

 

18. Comptabiliteitsvoorstel/rechtmatigheidsvoorstel 2015  

De raad gaat akkoord met het voorstel. 

 

19. Jaarafsluiting Nestor van de raad 

Dhr Burger (CDA) verzorgt de jaarafsluiting met een toespraak. 

 

20. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22uur.  

 


