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Gemeenteraad van Bloemendaal 29 maart 2018 

 

besluitenlijst 

 

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

(PvdA), mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), de heer Slewe (Hart voor 

Bloemendaal), de heer Bruggeman (CDA), de heer Burger (CDA), de heer Van der 

Veldt (CDA), de heer Harder (VVD), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Heijink 

(VVD), mevrouw Kwaaitaal (VVD), mevrouw Meijer (VVD), de heer Doorn (VDB), 

mevrouw Van Vliet (GroenLinks), mevrouw Wierda (GroenLinks), de heer 

Kruijswijk (GroenLinks), mevrouw Kuijs (D66), de heer Oude Weernink (D66) en 

mevrouw Voorham (D66) 

Afwezige raadsleden:  

Aanwezige wethouders: 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. Installatie nieuwe gemeenteraad 

De voorzitter spreekt de te installeren raadsleden toe en gaat over tot de 

installatie. De heer Bruggeman (CDA), de heer Burger (CDA), de heer Van der 

Veldt (CDA), de heer Harder (VVD), de heer Doorn (VDB) en de heer Oude 

Weernink (D66) leggen de eed af. Daarna leggen de heer Heukels (Liberaal 

Bloemendaal), de heer Schell (PvdA), de heer Slewe (Hart voor Bloemendaal), 

mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer 

Heijink (VVD), mevrouw Kwaaitaal (VVD), mevrouw Meijer (VVD), mevrouw Van 

Vliet (GroenLinks), mevrouw Wierda (GroenLinks), de heer Kruijswijk 

(GroenLinks), mevrouw Kuijs (D66), en mevrouw Voorham (D66) de belofte af. 

 

4. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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De voorzitter geeft de leden van de raad de gelegenheid om een mededeling te 

doen. Zelf deelt hij mee dat op 3 april is voorzien in een kennismaking tussen 

raadsleden en organisatie. 

De heer Schell (PvdA) deelt mee dat PvdA en Liberaal een motie in voorbereiding 

hebben over een integriteitsschending en deze graag wil voorleggen in een nog 

aan te vragen extra raadsvergadering. 

Mevrouw Wierda (GroenLinks) legt een verklaring af ten aanzien van de werkdruk 

waar  raadsleden mee te maken hebben. 

De heer Slewe (Hart voor Bloemendaal) deelt mee blij te zijn gekozen te zijn als 

raadslid en van plan te zijn met een goede houding in de raad te gaan zitten. 

 

5. Instellen stembureau 

De voorzitter benoemt mevrouw Meijer (VVD), de heer Burger (CDA) en de heer 

Oude Weernink (D66) tot lid van het stembureau voor deze vergadering. 

 

6. Benoeming plaatsvervangend voorzitters gemeenteraad 

De heer Burger (CDA) wordt verkozen tot eerste plaatsvervangend voorzitter van 

de raad. Op hem zijn 19 stemmen uitgebracht. De heer Heukels wordt gekozen tot 

tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad. Op hem zijn 14 stemmen 

uitgebracht en tegen hem 5. 

De heer Burger (CDA) wordt derhalve benoemd tot eerste plaatsvervangend 

voorzitter van de raad en de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) tot tweede 

plaatsvervangend voorzitter van de raad.  

 

7. Benoeming voorzitters raadscommissies 

De heer Burger (CDA) wordt gekozen tot voorzitter van de commissie 

Grondgebied. Op hem zijn 19 stemmen uitgebracht. De heer Harder (VVD) wordt 

gekozen tot voorzitter van de commissie Samenleving. Op hem zijn 16 stemmen 

uitgebracht en tegen hem 3. Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) wordt 

gekozen tot voorzitter van de commissie Bestuur & Samenleving. Op haar zijn 16 

stemmen uitgebracht en tegen haar 3. 

De heer Burger (CDA) wordt derhalve benoemd tot voorzitter van de commissie 

Grondgebied, de heer Harder (VVD) tot voorzitter van de commissie Samenleving 

en mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) tot voorzitter van de commissie 

Bestuur & Middelen.  

 

8. Benoeming leden raadscommissies en duo-commissieleden op 

voordracht van de fracties 

Het voorstel tot benoeming van raadsleden en duocommissieleden in de commissie 

Grondgebied, Samenleving of Bestuur & Middelen wordt met 19 stemmen voor 

aangenomen.  
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Tot lid van de commissie Grondgebied worden derhalve benoemd mevrouw 

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

Kuijs (D66), de heer Van der Veldt (CDA), de heer Slewe (Hart voor Bloemendaal), 

de heer Koster (PvdA), de heer Barendregt (Liberaal Bloemendaal) en de heer 

Goote (VDB). 

 

Tot lid van de commissie Samenleving worden derhalve benoemd mevrouw 

Kwaaitaal-Robbers (VVD), mevrouw Van Vliet (GroenLinks), mevrouw Voorham 

(D66), de heer Bruggeman (CDA), mevrouw Faas (Hart voor Bloemendaal), de 

heer Braam (Liberaal Bloemendaal) en mevrouw Steegman-van Kappen (VDB). 

 

Tot lid van de commissie Bestuur & Middelen worden derhalve benoemd de heer 

Harder (VVD), de heer Kruijswijk (GroenLinks), de heer Groen (D66), de heer 

Beusen (CDA), de heer Arxhoek (Hart voor Bloemendaal), mevrouw De Groot 

(PvdA), de heer Wehrmeijer (Liberaal Bloemendaal) en de heer Van de Bunt (VDB) 

 

9. Benoeming leden auditcommissie 

De uitslag van de stemming over de kandidaten voor de auditcommissie is als 

volgt: op de heer Wehrmeijer (Liberaal Bloemendaal) zijn 19 stemmen voor 

uitgebracht, op de heer Groen (D66) zijn 19 stemmen voor uitgebracht, op de 

heer Harder (VVD) zijn 12 stemmen voor en 2 stemmen tegen uitgebracht bij 5 

blanco stemmen en op de heer Arxhoek (Hart voor Bloemendaal) zijn 7 stemmen 

voor en 5 tegen uitgebracht, bij 7 blanco stemmen.  

Tot lid van de auditcommissie worden derhalve benoemd de heer Wehrmeijer 

(Liberaal Bloemendaal), de heer Groen (D66) en de heer Harder (VVD). 

 

10. Benoeming leden werkgeverscommissie 

De uitslag van de stemming over de kandidaten voor de werkgeverscommissie is 

als volgt: op mevrouw Wierda (GroenLinks) zijn 19 stemmen voor uitgebracht, op 

mevrouw Voorham (D66) zijn 19 stemmen uitgebracht en op de heer Doorn (VDB) 

zijn 18 stemmen voor uitgebracht, bij 1 blanco stem. 

Tot lid van de werkgeverscommissie worden derhalve benoemd mevrouw Wierda 

(GroenLinks), mevrouw Voorham (D66) en de heer Doorn (VDB). 

 

11. Benoeming leden werkgeverscommissie 

De uitslag van de stemming over de kandidaten voor de werkgeverscommissie is 

als volgt: op de heer Oude Weernink (D66) zijn 18 stemmen voor uitgebracht, bij 

1 blanco stem, op de heer Burger (CDA) zijn 18 stemmen voor uitgebracht, bij 1 

stem blanco en op de heer Doorn (VDB) zijn 18 stemmen voor uitgebracht, bij 1 

stem blanco. 

Tot lid van de kascommissie worden derhalve benoemd de heer Oude Weernink 

(D66), de heer Burger (CDA) en de heer Doorn (VDB). 
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12. Sluiting 

Onder de vaststelling dat op 12 april een extra raadsvergadering zal plaatsvinden 

sluit de voorzitter de vergadering. 


