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Gemeenteraad van Bloemendaal 12 april 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 Van der Veldt (CDA), de heer 

Harder (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: de heer Burger (CDA), mevrouw Zoetmulder (VVD) 

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 is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Zoetmulder (VVD) en de 

heer Burger (CDA).  

 

3. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee dat voor de vergadering van 26 april 2018 geen 

voorstellen ter besluitvorming voor zullen liggen en deelt met de vergadering zijn 

inschatting dat de onderhandelingen over de vorming van een nieuw college nog 

niet in een zodanig stadium verkeren dat mag worden verwacht dat bij die 

gelegenheid een nieuw college van B&W kan worden geïnstalleerd. De heer 

Heukels (Liberaal Bloemendaal) deelt mee bij die gelegenheid graag de voortgang 

van de vorming van een nieuw college in de raad te willen bespreken. Op voorstel 

van de voorzitter zal de vraag of de vergadering op 26 april doorgang moet 

vinden aan het presidium worden voorgelegd. 
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Verder doet de voorzitter mededelingen over de uitspraak van de rechter in het 

dossier Hendrik van der Graaflaan, de onthulling van het Joods monument, de 

bouw van een zomerhuis op het landgoed Elswoutshoek en de gebeurtenissen op 

het Bloemendaalse strand in het weekend van 7 en 8 april jl. 

 

5. Benoeming en installatie dhr H. van de Kerke als duo-commissielid  

De heer Van de Kerke (PvdA) wordt bij acclamatie benoemd tot lid van de 

commissie Samenleving. De voorzitter installeert de heer Van de Kerke (PvdA). 

Deze legt de belofte af.  

 

6. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag 

Aangezien de voorzitter het woord zal voeren over de aangekondigde moties, zal 

de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) dit agendapunt voorzitten. 

 

De heer Schell (PvdA) dient, mede namens de heer Heukels (Liberaal 

Bloemendaal), een motie in met als onderwerp Verzoek Onderzoek gang van 

zaken oplegging geheimhouding door het college op 4 november 2014. De motie 

krijgt aanduiding 1 en corsanummer 2018006473 mee. Het dictum van de motie 

luidt als volgt: 

 

verzoekt de burgemeester 

 

• Omtrent de handelwijze in de periode juli-december 2014 van de toenmalige 

burgemeester, de wethouders en de in de mailwisseling betrokken ambtenaren 

en raadsleden met betrekking tot de geheimhoudingsoplegging, de publicatie in 

het HD en in de Volkskrant, te doen onderzoeken of er op enigerwijze 

ongeoorloofd en mitsdien in strijd is gehandeld met de regels omtrent integriteit, 

• Dit onderzoek te doen uitvoeren door een externe en onafhankelijke 
onderzoeker, 

• De raad de eerstkomende raadsvergadering een voorstel te doen voor een 

concrete, toetsbare en verifiëerbare onderzoeksvraagstelling, een voorstel voor 

een budget om dit onderzoek te doen uitvoeren, alsmede een inschatting te 

geven van de termijn waarop aan de raad verslag kan worden gedaan, 

 

De heer Harder (VVD) dient mede namens mevrouw Wierda (GroenLinks), de 

heer Van der Veldt (CDA) en de heer Oude Weernink (D66) een motie in met als 

onderwerp Onderzoek Elswoutshoek. De motie krijgt aanduiding 2 en 

corsanummer 2018006475 mee. Het dictum van de motie luidt als volgt: 

 

verzoekt de burgemeester: 

• door middel van een extern onafhankelijk onderzoek waarheidsvinding te laten 

plegen op de gebeurtenissen in 2014 rond het dossier Elswoutshoek, 
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• hiervoor vooraf een procesvoorstel op te stellen door middel van een plan van 

aanpak voorzien van een concrete, toetsbare en verifieerbare vraagstelling en 

normenkader, 

• voor dit onderzoek een ter zake deskundig onderzoeker/onderzoeksbureau te 

selecteren, 

• vooraf een onderzoeksbudget op te stellen, 
• hiervan zo spoedig mogelijk verslag te doen aan de gemeenteraad 

 

De raad bespreekt de moties. De burgemeester reageert op de moties en de 

bespreking in de raad. Na een schorsing wordt motie 1 door de heer Schell 

(PvdA), mede namens de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) ingetrokken.  

 

Motie 2 wordt aangenomen met 16 stemmen daarvoor (VVD, GroenLinks, D66, 

CDA, Hart voor Bloemendaal, PvdA, Liberaal Bloemendaal) en 1 stem daartegen 

(VDB). 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.29 uur. 


