openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal
20 april 2016
besluitenlijst
Aanwezige raadsleden: de heer Schell (PvdA), de heer Wehrmeijer (Liberaal Bloemendaal), de
heer Schnackers (CDA), de heer Burger (CDA), mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), de heer
Harder (VVD), de heer Brussaard (VVD), de heer Bolkestein (VVD), de heer Boeijink (VVD), mevrouw
Zoetmulder (VVD), de heer Faber (GroenLinks), mevrouw Meuleman (GroenLinks), mevrouw
Koningsveld (GroenLinks), mevrouw Kamps (D66), de heer Westphal (D66), mevrouw Van Stralen
(D66), de heer Metselaar (D66)
Afwezige raadsleden: de heer Barendregt (Liberaal Bloemendaal), de heer Heukels (Liberaal
Bloemendaal)
Aanwezige wethouders: de heer Heijink, de heer Van Rijnberk, de heer Kruijswijk,
Voorzitter: de heer Schneiders
Griffier: de heer De Graaf
1.
Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Berichten van verhindering
Er zijn berichten van verhindering van: de heren Barendregt en Heukels van Liberaal Bloemendaal.
De heer Burger (CDA) heeft aangegeven later aanwezig te zijn.
3.
Vaststellen van de agenda
Op verzoek van D66 wordt agendapunt 17: Motie D66 Tweeling dorpen aan de Ringvaart van de
agenda gehaald.
Op verzoek van GroenLinks wordt agendapunt 12: Toestemming wijziging statuten Stichting
Openluchttheater Bloemendaal
De voorzitter deelt mede dat bij agendapunt 9 twee inwoners uit Bloemendaal-Noord aanwezig zijn
om voor hun website opnames te maken.
4.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
5.

Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 30 maart en 11
april 2016
Er zijn geen opmerkingen, beide besluitenlijsten worden vastgesteld.
6.
Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad
Er zijn geen openstaande toezeggingen.
7.
Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 20 april 2016
De verzoeken om stukken A4 (Provincie Noord-Holland Kaderbrief financieel toezicht 2017), A5
(Branchevereniging van ondernemers in het groen Laten we samen Nederland opnieuw groener
maken) en C10 (Strandfeesten Veiligheidsmaatregelen) te agenderen worden gehonoreerd. Het CVO
zal bepalen wanneer en in welke commissie deze onderwerpen geagendeerd worden.

Corsanr: 2016014546

-28.
Vragenhalfuur
PvdA
In 2015 heeft in de commissie Samenleving een gedachtewisseling plaatsgevonden met de
wethouder over de effecten van de zogenaamde subsidiemeetlat. Die bleek toch niet zo´n
doeltreffend middel te zijn als bezuinigingsbeleid, vooral omdat er een veelvoud van elkaar
verschillende subsidies op worden vermeld. Geconstateerd werd dat er een behoefte bestond om tot
opschoning van de lijst te komen en een ordening naar domein, bijvoorbeeld sport, cultuur, sociaal
domein. Naderhand is er nog een discussie gevoerd over subsidies in het onderwijs, met name over
de behandeling van dislexie. Later in deze vergadering komt aan de orde dat Caprera door
krimpende subsidiebudgetten op zoek gaat naar andere geldstromen, wat zou kunnen leiden tot een
marktpositie, in wezen strijdig met subsidie.
We kunnen dus constateren dat er een zekere vertroebeling bestaat van het begrip subsidie. Er is
een helder overzicht nodig van subsidies die op dit moment worden verstrekt, uit welk potje daarbij
wordt geput maar vooral vanuit welk beleid, gericht op welk domein. Bij een subsidieverstrekking
zou moeten worden overwogen aan welk beleidsdoel daarmee wordt bijgedragen.
Onze vraag aan het college is of het deze overwegingen deelt en ons hierover - vóór het zomerreces
- een notitie zou willen voorleggen als eerste stap om tot een samenhangend beleid te komen.
HvB
1. De wethouder heeft afgelopen donderdag in de cie vergadering toegezegd het besluit waaruit
blijkt dat de geheimhouding voor IEDEREEN geldt, voor de vergadering aan mij toe te sturen.
Dat is niet gebeurd. Waarom niet?
2. Hetzelfde geldt voor de bekrachtiging, die heb ik ook niet ontvangen. Dat besluit had via de
griffie moeten komen. Waarom heb ik dat niet gekregen?
3. Is de wethouder van mening dat een valse aangifte tegen mij is gedaan als blijkt dat er geen
collegebesluit is in deze en dat ook de bekrachtiging van dit (niet bestaande) besluit in de
raad ontbreekt?
4. Welke disciplinaire maatregelen zijn genomen tegen de ambtenaar van wie onomstotelijk
vaststaat dat deze een valse verklaring heeft afgelegd in het EWH dossier? Is dat niet het
geval, waarom zijn er geen maatregelen getroffen?

HAMERPUNTEN
BESPREEKPUNTEN
9.
Burgerinitiatief rotonde Brederodelaan
De verzoeker van het Burgerinitiatief, mevrouw Martens, geeft mondelinge toelichting op het
burgerinitiatief en het doorlopen proces.
Het voorstel van het college over het Burgerinitiatief rotonde Brederodelaan wordt unaniem door de
raad vastgesteld.
10.
Beleidsplan openbare verlichting 2016-2026
Amendement A wordt ingediend door D66 en GroenLinks
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Voor: 16
Tegen: 0
Afwezig: Heukels (LB), Barendregt (LB) en Burger (CDA)
Amendement A: Aangenomen
Voordracht: Het Beleidsplan openbare verlichting 2016-2026 wordt unaniem door de raad
vastgesteld.

-411.
Jaarverslag en jaarplan Mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland
Voordracht: Jaarverslag en jaarplan Mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland wordt unaniem door de
raad vastgesteld.
Motie 1 wordt ingediend door Hart voor Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal

Voor: 2
Tegen: 15
Afwezig: Heukels (LB) en Barendregt (LB)

Motie 1: Verworpen
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12.
Toestemming wijziging statuten Stichting Openluchttheater Bloemendaal
Van de agenda gehaald bij agendapunt 3.
13.
Functieprofiel nieuw te benoemen griffier
Voordracht: Het Functieprofiel nieuw te benoemen griffier wordt unaniem door de raad vastgesteld.
14.
Verkoop strook grond Meerenberg
Amendement B wordt ingediend door VVD, D66, GroenLinks en Liberaal Bloemendaal
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Voor: 16
Tegen: 1 (PvdA)
Afwezig: Heukels (LB) en Barendregt (LB)
Amendement B: Aangenomen
Voordracht: Er wordt unaniem door de raad besloten tot verkoop van de grond Meerenberg, met in
achtneming van Amendement B.

-715.
Grondexploitatie Vijverpark 2016
In de vergadering door het college teruggetrokken. Er worden nog zaken nader uitgezocht.
16.
Grondexploitatie Haringbuys 2016
In de vergadering door het college teruggetrokken. Er worden nog zaken nader uitgezocht.
17.
Motie D66 Tweeling dorpen aan de Ringvaart
Van de agenda gehaald bij agendapunt 3.
18.

Motie Vitalisering Vogelenzang

(CDA, PvdA, VVD, D66, GrL, HvB, LB)
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Voor: 17
Tegen: 0
Afwezig: Heukels (LB) en Barendregt (LB)
Motie 2: Aangenomen
19.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00uur.

