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Gemeenteraad van Bloemendaal 27 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. De heer Heukels (Liberaal 

Bloemendaal) is verlaat. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Mededelingen  

De heer Schell (PvdA) roept op tot een openbaar debat over de verkiezingsuitslag en de 

formatie. 

 

5. Onderzoek Geloofsbrieven 

Op voorstel van de voorzitter benoemt de raad mevrouw Zoetmulder (VVD), mevrouw 

Wierda (GroenLinks) en de heer Schell (PvdA) tot leden van de Commissie tot Onderzoek 

van de Geloofsbrieven. De voorzitter schorst vervolgens de vergadering voor het 

onderzoek. Na heropening van de vergadering leest de heer Schell (PvdA) de volgende 

verklaring voor: 

 

“De commissie onderzoek geloofsbrieven van de gemeente Bloemendaal heeft de 

geloofsbrieven ontvangen van de volgende personen: 

 



-2- 

Corsanummer  

de heer N.A.L. Heijink, mevrouw A. Zoetmulder-Sanders, mevrouw A.J. Kwaaitaal-

Robbers, de heer R.R. Harder, mevrouw C.M.M. Meijer-Wortelboer, de heer L.J.L. 

Heukels, de heer A.H. Oude Weernink, mevrouw S. Kuijs, mevrouw E. Voorham, de 

heer A.J.G. Burger, de heer A. Bruggeman, de heer R.T.G. van der Veldt, mevrouw 

M.J. Wierda, mevrouw S. van Vliet, de heer R.W. Kruijswijk, de heer H.A.L. Schell, 

de heer M.A. Doorn, mevrouw M. Roos en de heer R.M. Slewe.  

 

De commissie heeft op grond van de gemeentewet en het proces-verbaal van het 

centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing beoordeeld 

om na te gaan of de gekozenen kunnen worden toegelaten tot de raad van de 

gemeente Bloemendaal. De commissie rapporteert de raad dat zij de bedoelde 

bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. De commissie adviseert tot 

toelating van de voornoemde leden als leden van de raad van de gemeente 

Bloemendaal.” 
 

Op voorstel van de voorzitter besluit de raad bij acclamatie tot toelating van de nieuwe 

raadsleden. 

 

6. Afscheidswoord raadsleden 

Ter gelegenheid van het afscheid van deze raad spreken de heer Bolkestein (VVD), de 

heer Boeijink (VVD), de heer Brussaard (VVD), mevrouw Van Stralen (D66), de heer 

Westphal (D66), de heer Van Tol (D66), de heer Struben (D66), mevrouw Wierda 

(GroenLinks), mevrouw Koningsveld (GroenLinks), de heer Faber (GroenLinks), de heer 

Burger (CDA), de heer Schnackers (CDA), mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) en 

de heer Schell (PvdA). 

 

7. Afscheidswoord voorzitter gemeenteraad  

Ter gelegenheid van het afscheid van deze raad spreekt de voorzitter de leden van de 

raad toe, in het bijzonder de scheidende raadsleden, te weten de heer Struben (D66), de 

heer Westphal (D66), mevrouw Van Stralen (D66), de heer Van Tol (D6), mevrouw 

Koningsveld (GroenLinks), de heer Faber (GroenLinks), de heer Wehrmeijer (Liberaal 

Bloemendaal), de heer Barendregt (Liberaal Bloemendaal), de heer Schnackers (CDA), de 

heer Brussaard (VVD), de heer Bolkestein (VVD) en de heer Boeijink (VVD).  

De voorzitter is verheugd mee te delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd 

de heer Boeijink (VVD) te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De voorzitter 

speldt de heer Boeijink vervolgens de bijbehorende versierselen op, waarna deze het 

woord tot de raad en andere aanwezigen richt. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.53 uur. 


