
 
 

Corsanummer: 2018004924 

 

 

Gemeenteraad van Bloemendaal 8 maart 2018 

 

besluitenlijst 

 

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

(Liberaal Bloemendaal), de heer Barendregt (Liberaal Bloemendaal), de heer Schell (PvdA), 

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), 

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

mevrouw Wierda (GroenLinks), mevrouw Koningsveld (GroenLinks), de heer Van Tol 

(D66), mevrouw Van Stralen (D66), de heer Westphal (D66) en de heer Struben (D66) 

Afwezige raadsleden:  

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

Voorzitter: de heer Roest 

Griffier: de heer Hoek 

 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Berichten van verhindering 

Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

De heer Faber (GroenLinks) deelt mee dat hij niet zal deelnemen aan de stemmingen met 

betrekking tot agendapunt 12 (Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig plan Reinwaterpark) 

in verband met het feit dat hij een opdracht uitvoert voor PWN. 

 

4. Mededelingen  

De heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) doet een mededeling over de toezending van 

concept-amendementen 

Mevrouw Wierda (GroenLinks) doet een mededeling over de bijdrage van de partij Hart 

voor Bloemendaal in de door de gemeente uitgegeven verkiezingskrant 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) deelt mee dat morgen een persmededeling van 

haar partij zal worden gedaan 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 21 

december 2017 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 
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Cursief de wijzigingen als gevolg van deze vergadering. 

 

 

TR46 20-04-
2017 

Wethouder Heijink zegt toe geen onomkeerbare 
stappen te zullen zetten in dit dossier (Villa 
Meerzicht) alvorens hierover nader met 
betrokkenen te hebben gesproken. 

Aangehouden 

TR47 20-04-
2017 

Naar aanleiding van de bespreking van dit punt 
(Gedragscode Integriteit) zegt burgemeester 
Schneiders toe in overleg met de griffier te 
spreken over de organisatie van een of meer 
sessies over integriteit. 

Aangehouden 

TR50 6-07-
2017 

Het college zegt toe een pre-advies te zullen 
opstellen ten behoeve van bespreking van 
ingekomen stukken A4 (Advies projectgroep 
Toegankelijk Bloemendaal), A22 ( brief van de 
Wmo-raad Bloemendaal inzake verbeteren van de 
toegankelijkheid van het gemeentehuis) en C25 
(Advies Bereikbaarheid Toegankelijkheid en 
Bruikbaarheid Gemeentehuis Bloemendaal). 

Aangehouden 

TR51 6-07-
2017 

Wethouder Kruijswijk zegt toe nog voor het 
einde van het jaar een toekomstvisie op Paswerk 
aan de raad voor te leggen.  

Aangehouden 

TR55 2-11-
2017 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) stelt een 
vraag over tekeningen behorend bij de 
vergunning Bijduinhof. Wethouder Heijink 
reageert en geeft aan het schriftelijk nader toe te 
lichten. 

Aangehouden 

TR57 8-11-
2017 

Naar aanleiding van de beraadslagingen over het 
Voorstel maatregelen verbetering afvalscheiding 
(Voorstel 29 Nieuwe voorstellen begroting 2018), 
zegt wethouder Kruijswijk toe deze maatregelen 
na een jaar te zullen evalueren en daarbij de 
financiële aspecten te zullen betrekken. 

Aangehouden 

TR58 21-12-
2017 

Wethouder Kruijswijk zegt toe de raad nader te 
zullen informeren over een evaluatie van het 
doelgroepenvervoer. 

Aangehouden 

TR59 21-12-
2017 

Wethouder Kruijswijk zegt een 
haalbaarheidsstudie naar het organiseren van F1-
races op het circuit van Zandvoort aan de raad te 
zullen toezenden, indien de gemeente Zandvoort 
daartegen geen bezwaar heeft. 

Aangehouden 

TR60 21-12-
2017 

Wethouder Heijink zegt toe documenten inzake 
de verkoop van de Tetterodesporthal aan de raad 
te zullen toezenden. 

Aangehouden 

TR61 21-12-
2017 

Wethouder Heijink zegt naar aanleiding van een 
brief van een inwoner van Vogelenzang over 
sociale woningbouw, deze inwoner te zullen 
uitnodigen voor een gesprek, 

Aangehouden 

TR62 21-12-
2017 

De burgemeester zegt toe dat het college zal 
onderzoeken of het nog mogelijk is om ook 
kandidaat-gemeenteraadsleden die nu geen lid 
zijn van de gemeenteraad niet te benoemen als 
lid van een stembureau. 

Aangehouden 
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7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad  

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) stelt voor stuk A5 (Vereniging Behoud de Polders 

inzake Midden alternatief Duinpolderweg) te bespreken in de eerstvolgende 

commissievergadering en stuk A10 (Pre Wonen en Brederode wonen Memo reactie concept 

woonvisie Bloemendaal) te zijner tijd te betrekken bij de bespreking van de Woonvisie.  

 

De raad gaat daarmee akkoord. 

 

8. Vragenhalfuur 

De volgende vragen worden gesteld: 

 

De heer Burger (CDA) over het Fietspad Leidsevaart Bennebroek 

De heer Burger (CDA) over Meldingen rookoverlast 

De heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) over Tennisvereniging WOC te Overveen 

De voorzitter zegt toe de wens van de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) om dit 

onderwerp in de eerstvolgende commissie te agenderen te zullen bespreken met het 

presidium (TR65). 

Mevrouw Wierda (GroenLinks) over Vuurwerk 

De heer Burger (CDA) over Afvalstoffenheffing 

Mevrouw Wierda (GroenLinks) over Omhakken boom Vogelenzang 

De heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) over Bezorging Bloemendaal’s weekblad 

In zijn beantwoording van deze vraag zegt wethouder Heijink toe er in de commissie 

Bestuur & Middelen op terug te zullen komen (TR66). 

De heer Westphal (D66) over Omleidingsroute in verband met afsluiting 

Vogelenzangseweg 

 

9. Rapport Rekenkamercommissie Evaluatie Externe Inhuur 

Het voorstel is gehamerd. 

 

TR63 01-02-
2018 

Wethouder Kruijswijk zegt toe dat het college 
van B&W aan het college van B&W van Zandvoort 
zal overbrengen dat de raad van Bloemendaal 
belangstelling heeft voor een presentatie inzake 
de plannen met het circuit in Zandvoort. 

Aangehouden 

TR64 01-02-
2018 

Wethouder Kruijswijk zegt toe dat het college 
een inventarisatie zal maken van bushaltes in de 
gemeente die aanpassing behoeven om te 
voldoen aan de toegankelijkheidsnormen voor 
minder-validen en deze voor het eind van 2018 
ter bespreking aan de raad zal voorleggen. 

Aangehouden 

TR65 08-03-

2018 

De voorzitter zegt toe de wens van de heer 

Heukels (Liberaal Bloemendaal) om het 

onderwerp “extra baan Tennisvereniging WOC te 

Overveen” in de eerstvolgende commissie te 

agenderen te zullen bespreken met het 

presidium. 

Nieuwe 

toezegging 

TR66 08-03-

2018 

Wethouder Heijink zegt toe terug te zullen komen 

op het onderwerp “Bezorging Bloemendaal’s 
weekblad” in de commissie Bestuur & Middelen. 

Nieuwe 

toezegging 
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10. Aanpassing Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 

Bloemendaal 2014 

Het voorstel is gehamerd. 

 

11. Verlenging van de overeenkomst voor het leveren van Accountantsdiensten 

tussen de gemeente Bloemendaal en Baker Tilly Berk NV 

Het voorstel is gehamerd. 

 

12. Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig plan Reinwaterpark 

De raad bespreekt het voorstel in twee termijnen. Wethouder Van Rijnberk antwoordt 

namens het college. Na een schorsing wordt door de voorzitter een ordevoorstel in 

stemming gebracht om de behandeling van het voorstel voort te zetten. Het voorstel wordt 

aangenomen met 14 stemmen daarvoor (VVD, D66, CDA, PvdA, Hart voor Bloemendaal en 

de leden Wierda (GroenLinks) en Faber (GroenLinks)) en 4 daartegen (Liberaal 

Bloemendaal en het lid Koningsveld (GroenLinks)). 

 

Mevrouw Wierda (GroenLinks) dient een amendement in. Het amendement krijgt 

aanduiding 1 en corsanummer 2018004218 mee. Het dictum van amendement 1 luidt: 

 

Besluit: 

 

Punt 13 in het raadsvoorstel  

 

“Het concept van semi-ondergrondse woningen doet geen afbreuk aan de woonkwaliteit. 

Het ontwerp zal te zijner tijd in ieder geval moeten voldoen aan het bouwbesluit.”   
 

te vervangen door de volgende tekst: 

 

“Het concept van semi-ondergrondse woningen op en gedeeltelijk in Reinwaterkelder III 

doet zowel tijdens de ver/ bouw, als wanneer er in gewoond wordt teveel afbreuk aan de 

bijzondere landschappelijk waarde van het Middenduin in termen van zichtlijnen, stilte 

en lichtuitstraling. Met Reinwaterkelder III mag derhalve niets gebeuren dat ook maar 

enige nadelige gevolgen heeft op de omgeving.” 
 

Mevrouw Wierda (GroenLinks) dient een amendement in. Het amendement krijgt 

aanduiding 2 en corsanummer 2018004219 mee. Het dictum van amendement 2 luidt: 

 

Besluit: 

 

Punt 3 uit het raadsvoorstel:  

 

“Door de inrichting van het plangebied wordt de relatie tussen dit gebied en het 
omliggende landschap versterkt” 
 

Aan te vullen met:  
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“Door behoud van de groene zoom zonder (bovengrondse) bebouwing en bewoning in 
het plangebied langs Middenduin en de Zeeweg, blijft de bufferende werking naar het 

omliggende landschap gewaarborgd” 
 

Mevrouw Wierda (GroenLinks) dient een amendement in. Het amendement krijgt 

aanduiding 3 en corsanummer 2018004220 mee. Het dictum van amendement 3 luidt: 

 

Besluit: 

 

Het raadsvoorstel aan te vullen met: 

 

Punt X (doortellen): “De continuïteit van de sterrenwacht Copernicus dient gewaarborgd 
te zijn. Eventuele verplaatsing vindt alleen plaats in goed overleg met de Sterrenwacht 

en in ieder geval niet op kosten van de sterrenwacht.” 
 

De heer Bolkestein (VVD) dient mede namens de fractie van D66 een amendement in. 

Het amendement krijgt aanduiding 4 en corsanummer 2018004221 mee. Het dictum van 

amendement 4 luidt: 

 

Besluit: 

 

De formulering van het besluit als volgt te wijzigen:  

 

Voegt aan de bestaande uitgangspunten het volgende uitgangspunt toe: 

 

- De uitwerking van de Reinwaterkelder 3 tot woningen in het definitief SP voorziet erin 

dat alle gevelopeningen zijn gesitueerd aan de noordzijde. 

 

De heer Westphal (D66) dient een amendement in. Het amendement krijgt aanduiding 5 

en corsanummer 2018004222 mee. Het dictum van amendement 5 luidt: 

 

Besluit: 

 

de formulering van het besluit als volgt te wijzigen:  

 

Voegt aan de bestaande uitgangspunten het volgende uitgangspunt toe: 

 

- het definitief ontwerp stedebouwkundig plan is vergezeld (zo nodig onder 

geheimhouding) van een toelichting waarin zijn neergelegd de stand van zaken rond de 

eigendomssituaties. 

 

De heer Westphal (D66) dient mede namens de fractie van GroenLinks een amendement 

in. Het amendement krijgt aanduiding 6 en corsanummer 2018004223 mee. Het dictum 

van amendement 6 luidt: 

 

Besluit: 
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De formulering van het besluit als volgt te wijzigen:  

 

Voegt aan de bestaande uitgangspunten het volgende uitgangspunt toe: 

 

- een inspanningsverplichting om in de AERIUS-berekening van de exploitatiefase op 

Natura 2000 gebied ‘Kennemerland-Zuid’ tot maximale depositie 1,00 mol/ha/jaar te 
komen. 

 

De heer Westphal (D66) dient mede namens de fracties van GroenLinks en VVD een 

amendement in. Het amendement krijgt aanduiding 7 en corsanummer 2018004224 mee. 

Het dictum van amendement 7 luidt: 

 

Besluit: 

 

de formulering van het besluit als volgt te wijzigen:  

 

Voegt aan de bestaande uitgangspunten het volgende uitgangspunt toe: 

 

- het definitief ontwerp stedebouwkundig plan is vergezeld (zo nodig onder 

geheimhouding) van een toelichting waarin zijn neergelegd de afspraken over de 

realisering, programma en overdracht van het contingent sociale woningbouw. 

 

De heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) dient mede namens de fractie van D66 een 

amendement in. Het amendement krijgt aanduiding 8 en corsanummer 2018004225 mee. 

Het dictum van amendement 8 luidt: 

 

Besluit: 

 

De formulering van het besluit als volgt te wijzigen: 

 

Voegt aan de bestaande uitgangspunten de volgende uitgangspunten toe: 

- dat het erfgoed niet aangetast mag worden, ook niet door bebouwing op of erin anders 

dan nu al het geval is, hetgeen betekent dat Copernicus al daar mag en kan blijven 

bestaan 

- dat beperkte woning bouw voor minderdraagkrachtigen ( huur en koop tot 450.000 

euro mogelijk moet zijn op de plaats waar thans het grijze betonnen gebouw staat, met 

een maximum van in totaal 6 woningen ( 2 vrije sector, 2 koopwoningen met een 

maximum van 450.000 euro en 2 huurwoningen in de sociale sector) welke bouw een 

landelijk karakter moet dragen en het bouwoppervlak niet groter mag worden dan het 

huidige aldaar aanwezige bouwoppervlak 

- de verplichting tot bouw van sociale woningbouw niet afgekocht kan worden 

 

De voorzitter brengt de amendementen in stemming. 

 

Amendement 2 wordt verworpen met 6 stemmen daarvoor (de heer Bolkestein (VVD), 

Liberaal Bloemendaal, GroenLinks) en 12 stemmen daartegen (mevrouw Zoetmulder 



-7- 

Corsanummer 2018004924 

(VVD), de heer Boeijink (VVD), de heer Harder (VVD), de heer Brussaard (VVD), D66, 

CDA, PvdA, Hart voor Bloemendaal). 

 

Amendement 4 wordt aangenomen met 12 stemmen daarvoor (VVD, D66, CDA, PvdA) en 

6 daartegen (Liberaal Bloemendaal, GroenLinks, Hart voor Bloemendaal). Mevrouw Roos 

(Hart voor Bloemendaal) legt een stemverklaring af. 

 

Amendement 3 wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

Amendement 5 wordt aangenomen met 17 stemmen daarvoor (VVD, D66, Liberaal 

Bloemendaal, GroenLinks, CDA, PvdA) en 1 daartegen (Hart voor Bloemendaal). 

 

Amendement 6 wordt aangenomen met 13 stemmen daarvoor (de heer Bolkestein 

(VVD), D66, Liberaal Bloemendaal, GroenLinks, CDA, PvdA) en 5 stemmen daartegen 

(mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Boeijink (VVD), de heer Harder (VVD), de heer 

Brussaard (VVD), Hart voor Bloemendaal). 

 

Amendement 7 wordt aangenomen met 17 stemmen daarvoor (VVD, D66, Liberaal 

Bloemendaal, GroenLinks, CDA, PvdA) en 1 daartegen (Hart voor Bloemendaal). 

 

Amendement 1 wordt verworpen met 5 stemmen daarvoor (Liberaal Bloemendaal, 

GroenLinks) en 13 daartegen (VVD, D66, CDA, PvdA, Hart voor Bloemendaal). 

 

Amendement 8 wordt verworpen met 4 stemmen daarvoor (Liberaal Bloemendaal, 

mevrouw Koningsveld (GroenLinks)) en 14 daartegen (VVD, D66, mevrouw Wierda 

(GroenLinks), CDA, PvdA, Hart voor Bloemendaal). 

 

Het aldus geamendeerde voorstel wordt aangenomen met 12 stemmen daarvoor 

(mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Boeijink (VVD), de heer Harder (VVD), de heer 

Brussaard (VVD), D66, CDA, PvdA, Hart voor Bloemendaal) en 6 stemmen daartegen (de 

heer Bolkestein (VVD), Liberaal Bloemendaal, GroenLinks). 

 

13. Vaststellen ruimtelijk kader landgoed Elswoutshoek bouw stel en berging 

De raad bespreekt het voorstel in één termijn. Wethouder Van Rijnberk antwoordt 

namens het college. 

 

Het voorstel wordt aangenomen met 14 stemmen daarvoor (VVD, D66, mevrouw Wierda 

(GroenLinks), de heer Faber (GroenLinks), CDA, PvdA) en 5 stemmen daartegen (Liberaal 

Bloemendaal, mevrouw Koningsveld (GroenLinks), Hart voor Bloemendaal).  

 

14. Ontwerp VVGB gezondheidscentrum (HOED) Ter Hoffsteedeweg 1 te 

Overveen  

De raad bespreekt het voorstel in één termijn. De heer Westphal (D66) dient een 

amendement in. Het amendement krijgt aanduiding 9 en corsanummer 2018004226 mee. 

Het dictum van amendement 9 luidt als volgt: 

 

Besluit: 
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de formulering van het besluit als volgt te wijzigen:  

 

Voegt aan de bestaande besluitpunten het volgende besluitpunt toe: 

 

- de ontwerp VVGB gezondheidscentrum (HOED) Ter Hoffsteedeweg 1 te Overveen 

voorziet niet in de inrichting het onbebouwde deel van het perceel. 

 

Amendement 9 wordt aangenomen met 16 stemmen daarvoor (VVD, D66, GroenLinks, 

CDA, PvdA, Hart voor Bloemendaal) en 1 daartegen (de heer Barendregt (Liberaal 

Bloemendaal)). 

 

Het aldus geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.  

 

15. Sportnota 2018 

De raad bespreekt het voorstel in twee termijnen. Wethouder Heijink antwoordt namens 

het college. Mevrouw Wierda (GroenLinks) dient een amendement in. Het amendement 

krijgt aanduiding 10 en corsanummer 2018004227 mee. Het dictum van amendement 10 

luidt als volgt: 

 

Besluit: 

 

De formulering van het besluit als volgt te wijzigen:  

 

De tekst onder 2d.: … (bijvoorbeeld schoolzwemmen); 
 

Te vervangen door de tekst: 

 

(bijvoorbeeld: stimuleren van buitenschoolse opvangorganisaties om het halen/brengen 

van/naar sportclubs ter hand te nemen) 

 

De heer Struben (D66) dient mede namens mevrouw Van Stralen (D66), de heer 

Heukels (Liberaal Bloemendaal) en de heer Schell (PvdA) een motie in. De motie krijgt 

aanduiding A en corsanummer 2018004228 mee. Het dictum van motie A luidt: 

 

Verzoekt het college om  

 

Voor eind 2018 met een aanpak komen om in de komende raadsperiode een vernieuwd 

sportbeleid aan de gemeenteraad te kunnen presenteren met als uitgangspunten: 

• De gemeente Bloemendaal ziet sport als doel en als middel om via een integrale 

aanpak van sport en bewegen meerdere effecten te bereiken zoals: sociale participatie, 

gezondheid en persoonlijk welzijn; 

• In het sportbeleid op te nemen hoe het sportbeleid de verschillende 

bevolkingsgroepen verbindt en daar ook de participatie van bevolkingsgroepen die nu 

niet door de verenigingen bediend worden in mee te nemen; 
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• Zowel te kijken naar de breedtesport (verenigingen en individuele benadering) en 

waar realistisch naar topsport. Dit in samenhang met het gebruik - beweeglogica - van 

de openbare ruimte;  

• De voorbereiding van dit nieuwe beleid met inzet van participatie-instrumenten 

en in goed overleg met betrokken partijen aan te pakken; 

• Door te gaan met zich inspannen voor goede regionale grensoverschrijdende 

afstemming, en de samenwerking op sportgebied met de omliggende gemeenten te 

normaliseren ten gunste van de sportbehoefte van alle inwoners. 

• De jeugdsportpas niet af te schaffen zonder beter beleid en/of een beter 

alternatief. 

 

In tweede termijn trekt mevrouw Wierda (GroenLinks) haar amendement in. Na een 

schorsing op verzoek van de heer Brussaard (VVD) leggen de heer Brussaard (VVD), 

mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) en de heer Struben (D66) een stemverklaring af. 

 

Het voorstel wordt aangenomen met 17 stemmen daarvoor (VVD, mevrouw Van Stralen 

(D66), de heer Van Tol (D66), de heer Westphal (D66), Liberaal Bloemendaal, 

GroenLinks, CDA, PvdA) en 2 stemmen daartegen (de heer Struben (D66), Hart voor 

Bloemendaal). 

 

Motie A wordt aangenomen met 13 stemmen daarvoor (D66, Liberaal Bloemendaal, 

GroenLinks, CDA, PvdA) en 6 daartegen (VVD, Hart voor Bloemendaal). 

 

16. Integraal huisvestingsplan Onderwijs  

De raad bespreekt het voorstel in één termijn. 

 

De heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) legt namens zijn fractie een stemverklaring af.  

 

Het voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen daarvoor (VVD, D66, GroenLinks, CDA, 

PvdA, Hart voor Bloemendaal) en 3 stemmen daartegen (Liberaal Bloemendaal). 

 

17. Rapport Rekenkamercommissie Communicatiebeleid gemeente 

Bloemendaal  

De heer Burger (CDA) zit dit agendapunt voor, aangezien het onderwerp behoort tot de 

portefeuille van de burgemeester. De raad bespreekt het voorstel in één termijn.  

 

De heer Schell (PvdA) dient mede namens de fracties van D66, VVD en GroenLinks een 

amendement in. Het amendement krijgt aanduiding 11 mee en corsanummer 

2018004229. Het dictum van het amendement luidt als volgt: 

 

Amendeert het voorliggende besluit als volgt: 

 

2. Het college op te dragen te komen met een Plan van Aanpak om navolging te 

geven aan de 

volgende aanbevelingen: 
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• Bespreek welke (informatie)behoefte de inwoners en de raad hebben ten aanzien 

van communicatie, doe een voorstel aan de raad om te voorzien in die behoefte en 

betrek de inwoners hierbij. Op die manier krijgt het college inzicht in de behoefte van 

inwoners en de raad en kan daar actief in voorzien, en krijgt de raad de gelegenheid zijn 

wensen kenbaar te maken. 

• Stel voor communicatie een lange-termijn visie vast en leg deze ter goedkeuring 

voor aan de raad. Neem in deze visie concrete doelstellingen op die in de toekomst tot 

een betere waardering door de inwoners van de gemeentelijke activiteiten leiden. 

Hiermee blijft de mogelijkheid voor maatwerk per project aanwezig, terwijl de raad zijn 

controlerende en kaderstellende rol beter kan uitvoeren. 

• Evalueer de resultaten van de maatregelen periodiek - bij voorkeur middels een 

enquête onder de inwoners - en stel de raad op de hoogte van de uitkomsten hiervan. 

Met die resultaten kunnen zowel college als raad met de juiste onderbouwing bijsturen 

waar nodig. 

 

In antwoord op een daartoe strekkende vraag van de burgemeester bevestigen de 

indieners van het amendement dat voor de tekst “de eerdere denktank vanuit de 

inwoners opnieuw in het leven te roepen” in de derde bullit van de overwegingen gelezen 
mag worden “het burgerpanel in te zetten”. 
 

Het amendement en het aldus geamendeerde voorstel worden met algemene stemmen 

aangenomen.  

 

18. Herbenoeming lid Rekenkamercommissie 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.  

 

19. Protocol integriteitsscreening kandidaat-wethouders gemeente 

Bloemendaal 

De heer Burger (CDA) zit dit agendapunt voor, aangezien het onderwerp behoort tot de 

portefeuille van de burgemeester. De raad bespreekt het voorstel in twee termijnen. 

 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) dient een amendement in. Het amendement krijgt 

aanduiding 12 en corsanummer 2018004230 mee. Het dictum van het amendement luidt 

als volgt: 

 

Besluit 

Het protocol aan te passen als volgt: 

De burgemeester schakelt voorafgaand aan de benoeming van de wethouders een 

extern bureau in dat de integriteitsscreening uitvoert welk bureau beschikt over een 

Keurmerk Particulier onderzoekbureau. Dit keurmerk is bestemd voor particuliere 

recherchebureaus die in opdracht van derden recherchewerkzaamheden verrichten en 

over een vergunning beschikken als bedoeld in artikel 2 lid 1 Wpbr, de zogenaamde 

POB-vergunning. 

 

Het amendement en het aldus geamendeerde voorstel worden met algemene stemmen 

aangenomen. 
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20. Moties Vreemd aan de Orde van de Dag 

De heer Burger (CDA) dient een motie in met als onderwerp Asfalteren dubbelzijdige 

fietspad Leidsevaart in Bennebroek en Vogelenzang. De motie krijgt aanduiding B en 

corsanummer 2018004231 mee. Het dictum van de motie luidt als volgt: 

 

verzoekt het college 

 

- met spoed in overleg te treden met de gemeente Heemstede om het asfalteren 

van het dubbelzijdige fietspad langs de Leidsevaart in Bennebroek en Vogelenzang in de 

planontwikkeling mee te nemen en verder te gaan in een gezamenlijk project; 

- een voorstel voor dekking van de kosten te doen bij de begroting 2019. 

 

De heer Brussaard (VVD) dient een motie in met als onderwerp Asfalteren op de noord-

zuid-routes in Bennebroek en Vogelenzang. De motie krijgt aanduiding C en corsanummer 

2018004232 mee. Het dictum van de motie luidt als volgt: 

 

verzoekt het college 

 

- de investeringsbehoefte voor de aanpak van de noord-zuid-fietsroutes Heemstede 

– Bennebroek / Vogelenzang in beeld te brengen; 

- aan te geven wanneer de verschillende trajectdelen kunnen worden uitgevoerd;  

zo veel mogelijk in combinatie met het reguliere onderhoudswerk, om onnodig kosten te 

vermijden;  

- welke subsidiebronnen kunnen worden aangeboord; 

- in overleg te treden met de gemeenten Heemstede en Hillegom om te bezien of 

er nog voordeel te behalen in het meenemen in een gezamenlijk project; 

- een voorstel voor dekking van de kosten te doen bij de begroting 2019. 

 

Op voorstel van de heer Brussaard (VVD) worden de moties B en C in combinatie 

besproken. De raad bespreekt beide moties. Wethouder Kruijswijk reageert namens het 

college. Na een schorsing op verzoek van de heer Brussaard (VVD) worden beide moties 

in stemming gebracht.  

 

Motie B wordt aangenomen met 17 stemmen daarvoor (VVD, mevrouw Van Stralen 

(D66), de heer Westphal (D66), de heer Struben (D66), Liberaal Bloemendaal, 

GroenLinks, CDA, PvdA) en 2 daartegen (de heer Van Tol (D66), Hart voor Bloemendaal). 

 

Motie C wordt aangenomen met 18 stemmen daarvoor (VVD, D66, Liberaal Bloemendaal, 

GroenLinks, CDA, PvdA) en 1 daartegen (Hart voor Bloemendaal). 

 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) dient een motie in met als onderwerp Verkoop 

sociale huurwoningen. De motie krijgt aanduiding D en corsanummer 2018004233 mee. 

Het dictum van de motie luidt als volgt: 

 

Besluit: 
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- Vanaf heden geen sociale huurwoningen meer te verkopen die de gemeente in 

eigendom heeft. Dit betekent een wijziging cq doorhalen van het besluit op 19 december 

1996 door de raad om bij vrij komen van huur de woningen te verkopen. 

 

De motie wordt verworpen met 1 stem daarvoor (Hart voor Bloemendaal) en 18 stemmen 

daartegen (VVD, D66, Liberaal Bloemendaal, GroenLinks, CDA, PvdA). 

 

De heer Westphal (D66) dient mede namens de fractie van CDA een motie in met als 

onderwerp bespoedigen schadeafwikkeling n.a.v. hei-, grondwerkzaamheden Bijduinhof. 

De motie krijgt aanduiding E en corsanummer 2018004234 mee. Het dictum van de motie 

luidt als volgt: 

 

Verzoekt het college:  

 

• bij de ontwikkelaar, (onder)aannemer(s) van Bijduinhof (informeel) aan te 

dringen op een spoedige afhandeling van de schademeldingen en de Raad te informeren 

van de stand van zaken. 

 

De motie wordt met 18 stemmen daarvoor aangenomen. De voorzitter constateert dat de 

heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) zich heeft onthouden van stemming.  

 

21. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.40 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


