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gemeenteraad van Bloemendaal 24 november 2016 

 

besluitenlijst 

 

Aanwezige raadsleden: de heer Schell (PvdA), de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), de heer 

Wehrmeijer (Liberaal Bloemendaal), de heer Barendregt (Liberaal Bloemendaal), de heer Burger 

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

heer Bolkestein (VVD), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Faber (GroenLinks), mevrouw 

Meuleman (GroenLinks), mevrouw Koningsveld (GroenLinks), de heer Westphal (D66), mevrouw Van 

Stralen (D66), de heer Metselaar (D66) 

Afwezige raadsleden: mevrouw Kamps (D66) en de heer Boeijink (VVD) 

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

Voorzitter: de heer Schneiders 

Griffier: mevrouw Van de Plasse 

 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Berichten van verhindering 

Mevrouw Kamps (D66) en de heer Boeijink (VVD) zijn verhinderd. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter meldt dat er twee moties vreemd aan de orde van de dag zijn aangekondigd (nr. 1 

door de PvdA en nr. 2 door VVD, GrL en CDA) over de locatiestudie sociale woningbouw. Deze moties 

worden als nieuw agendapunt voor de sluiting geagendeerd. 

De heer Harder (VVD) heeft een amendement aangekondigd op agendapunt 9 (Notitie Bloemendaal 

Ondernemen, behouden, versterken en verbinden). Dit staat nu geagendeerd als hamerpunt en 

wordt daarom nu een bespreekpunt. 

 

4. Mededelingen  

De heer Schell (PvdA) meldt dat hij zijn motie vreemd aan de orde van de dag (nr. 1) over de 

locatiestudie sociale woningbouw niet zal indienen. 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 27 oktober en 3 

november 2016 

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 
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7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 24 november 2016 

Er wordt verzocht om agendering van de volgende ingekomen stukken: 

Toezegging 
nr. 

Datum Toezegging Afhandeling 

TR20 28 juni 
2016 

Wethouder Kruijswijk zegt toe om een evaluatie van 
de parkeerkosten aan de raad te sturen. 

Staat nog open 

TR21 29 
september 
2016 

Wethouders Heijink en Kruijswijk zeggen toe met 
een notitie te komen, waarin uitgelegd wordt wat het 
verschil is tussen voorzieningen en reserves en hoe 
het college met deze begrippen omgaat. 

Staat nog open 

TR22 27 oktober 
2016 

Wethouder Kruijswijk zegt toe het bestemmingsplan, 

het beeldkwaliteitsplan en de verkoopbrochure inzake 

Bijduinhof aan de raad te sturen. 

Staat nog open 

TR23 27 oktober 
2016 

Wethouder Kruijswijk zegt toe om terug te komen op 
buitenplaats Duin en Daal in de commissie 
grondgebied 

Met collegebrief 
2016042667 
(verzonden met 
griffiebericht van 22 
november jl.) 
afgehandeld 

TR24 27 oktober 
2016 

Burgemeester Schneiders zegt toe zo spoedig 

mogelijk met een voorstel naar de raad te komen 

inzake Elswoutshoek. 

Staat nog open 

TR25 3 
november 
2016 

Burgemeester Schneiders zegt in het kader van 

participatie het burgerinitiatief rotonde Brederodelaan. 

te evalueren en aan de raad toe te sturen. 

Staat nog open 

TR26 3 
november 
2016 

Burgemeester Schneiders wil in de commissie 

Bestuur en Middelen peilen of er behoefte is aan een 

toekomstvisie en zo ja wanneer die opgesteld moet 

worden, bijvoorbeeld na de verkiezingen 

Staat nog open 

TR27 3 
november 
2016 

Wethouder Heijink maakt een overzicht van de 

investeringen die invloed hebben gehad op de schuld 

van de gemeente Bloemendaal. In dit overzicht zal 

wel gerubriceerd worden naar grootheden zoals 

scholen, rioleringen. Dit overzicht wordt toegestuurd 

aan de raad 

Staat nog open 

TR28 3 
november 
2016 

Wethouder Heijink zegt toe dat de Raad in week 45  

Voorstel splitsing Enecogroep ontvangt. Als de raad 

daarmee instemt zal daarna een voorstel komen om 

tot verkoop van één of beide pakketten van leidingen 

en dienstverlening over te gaan. 

Staat op de 
agenda dus 
afgehandeld 

TR29 
 

3 
november 
2016 

Wethouder Kruijswijk zegt toe in januari 2017 het 

rioleringsplan met afschrijvingstermijnen en wijze van 

financiering aan de raad toe te sturen 

Staat nog open 

TR30 3 
november 
2016 
 

Wethouder Kruijswijk zegt toe een Integraal verhaal 

over sociale woningbouw  naar de raad toe te sturen 

Staat nog open 

TR31 3 
november 
2016 

Wethouder Heijink zegt een onderzoek toe over het 

functioneren van het CJG aan de raad toe te sturen 

Staat nog open 

TR32 3 
november 
2016 

Burgemeester Schneiders  komt zo spoedig mogelijk 

met een verzoek aan de raad om een 

intentieverklaring af te geven over eventuele 

bebouwingsmogelijkheden op Elswouthoek 

Staat nog open 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Duin-en-Daal-op-de-landgoederenlijst-u-2016042667.pdf
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 C13a door de heer Westphal (D66) in de commissie Grondgebied 

 C18 door mevrouw Van Stralen (D66) in de commissie Bestuur en Middelen 

 C9 door mevrouw Roos (HvB) in de commissie Bestuur en Middelen 

 

8. Vragenhalfuur 

De volgende vragen zijn gesteld: 

 De heer Schnackers (CDA) over het Kopje van Bloemendaal.  

 De heer Barendregt (LB) over de beschikbaarheid van de besluitenlijsten van het college en 

de aanvraag van een krediet voor aanpassing van de entree van de Brouwerskolkweg. 

 Mevrouw Van Stralen (D66) over het duurzaamheidsprogramma van Haarlem en de 

mogelijkheid om daarbij aan te haken. 

 Mevrouw Roos (HvB) over de mogelijke vestiging van huisartsenpraktijk HOED op het terrein 

van de bodewoning bij het gemeentehuis. 

 

 

HAMERPUNTEN 

 

10. Vangnetuitkering Participatieweg 2016 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
11. Plan van aanpak integriteitsbeleid 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
12. Splitsing Eneco groep 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
13. Bekrachtigen en delegeren bevoegdheid aanwijzing trouwlocaties. 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
14. Ontheffing ingezetenschap wethouder Van Rijnberk 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

15. Werkgeverschap griffie 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

 

BESPREEKPUNTEN 

 

9. Notitie “Bloemendaals Ondernemen, behouden, versterken en verbinden” 

Amendement C wordt ingediend door de VVD. 

Amendement C wordt unaniem aangenomen. 

Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

16. Aanvraag omgevingsvergunning hockeyclub HBS te Bloemendaal 

Amendement A wordt ingediend door LB en CDA. 

Motie 3 wordt ingediend door D66. 

 

Stemverklaringen van de heer Harder (VVD), de heer Heukels (LB) en mevrouw Roos (HvB). 

Uitslag stemming amendement A: aangenomen. 

Voor: LB, CDA, VVD (Bolkestein, Brussaard en Zoetmulder), GrL en HvB (12) 

Tegen: D66, PvdA, VVD (Harder) (5) 

Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen. 

 

Uitslag stemming motie 3: aangenomen. 
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Voor: D66, PvdA, CDA, LB, VVD, GrL (16) 

Tegen: HvB (1) 

 

17. Definitief bestemmingsplan Bennebroek 2016 

Amendement D wordt ingediend door HvB. 

 

Stemverklaringen van de heer Brussaard (VVD) en de heer Heukels (LB). 

Uitslag stemming amendement D: verworpen. 

Voor: HvB (1) 

Tegen: VVD, LB, D66, GrL, PvdA, CDA (16) 

 

Stemverklaringen van de heer Heukels (LB) en mevrouw Roos (HvB). 

Uitslag stemming voorstel: aangenomen. 

Voor: VVD, D66, GrL, PvdA, CDA (13) 

Tegen: LB, HvB (4) 

 

18. Ontwerp bestemmingsplan Oldenhove 2017 

Amendement B wordt ingediend door LB, PvdA en GrL. 

Amendement B en het geamendeerde voorstel worden unaniem aangenomen. 

 

19. Collegebrief Résidence Vijverpark Overveen 

Motie 4 (Rust op Vijverpark) wordt ingediend door LB, PvdA en CDA. 

Motie 5 (motie van wantrouwen tegen wethouder Kruijswijk) wordt ingediend door HvB. 

Wethouder Kruijswijk zegt toe de uitkomsten van het gesprek op 2 december 2016 met AM aan de 

raad schriftelijk te melden.         TR 33 

Moties 4 en 5 worden ingetrokken. 

 

20. Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

21. Ontslag griffier, benoeming interim-griffier en interim-commissiegriffier 

Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. 

 

22. Motie vreemd aan de orde van de dag 

Motie 2 (locaties sociale woningbouw) wordt ingediend door VVD, GrL en CDA. 

Stemverklaring van mevrouw Roos (HvB). 

Uitslag stemming motie 2: aangenomen. 

Voor: VVD, GrL, PvdA, CDA, LB, HvB (14) 

Tegen: D66 (3) 

De voorzitter bevestigt namens het college dat in de motie genoemde locaties niet verder 

onderzocht zullen worden. 

 

23. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur. 


