
 

 

Corsanummer: 2018009198 

 

 

Gemeenteraad van Bloemendaal 8 mei 2018 

 

Concept-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 Van der Veldt (CDA), de heer Harder (VVD), de heer 

Heijink (VVD), mevrouw Meijer (VVD), de heer Doorn (VDB), mevrouw Wierda 

(GroenLinks), de heer Kruijswijk (GroenLinks), mevrouw Kuijs (D66), de heer 

Oude Weernink (D66) en mevrouw Voorham (D66) 

Afwezige raadsleden: de heer Bruggeman (CDA), de heer Burger (CDA), 

mevrouw Kwaaitaal (VVD), mevrouw Van Vliet (GroenLinks) 

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 de heer Bruggeman (CDA), de heer 

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

Kwaaitaal (VVD) en mevrouw Van Vliet (GroenLinks).  

 

3. Vaststellen van de agenda 

De heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) doet een voorstel van orde. Hij is van 

mening dat wethouder Van Rijnberk niet achter de collegetafel zou moeten zitten, 

nu deze, naar de mening van de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), als 

Statenlid in Zuid-Holland standpunten ten aanzien van de Duinpolderweg heeft 

ingenomen die strijdig zijn met het standpunt van de gemeente Bloemendaal. 

Het voorstel wordt verworpen met drie stemmen daarvoor (Liberaal Bloemendaal, 

Hart voor Bloemendaal) en 10 stemmen daartegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA, 

PvdA, VDB). 

 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) stelt voor de onderwerpen Bijduinhof en 

Situatie Strand te agenderen. De heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) stelt voor 

het onderwerp Coalitievorming te agenderen. De voorzitter stelt voor het college 
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om een mededeling over het eerste onderwerp te vragen en de fractievoorzitter 

van de VVD over het laatste. Het voorstel om het onderwerp Situatie Strand te 

agenderen, wordt verworpen met 3 stemmen daarvoor (Hart voor Bloemendaal, 

Liberaal Bloemendaal) en 10 stemmen daartegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA, 

PvdA, VDB). 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

De heer Heijink (VVD) doet een mededeling over de coalitievorming. 

Wethouder Heijink doet een mededeling over de situatie op het strand. Hij zegt 

toe de motivatie van de uitspraak van de rechter aan de raad toe te zullen zenden 

(TR67). 

Op voorstel van de voorzitter zal op dit onderwerp nader in een 

commissievergadering worden ingegaan. 

De heer Slewe (Hart voor Bloemendaal) doet een mededeling over de aantasting 

van zijn goede naam. De voorzitter zegt toe na te zullen gaan of de heer Slewe 

een strafblad heeft en de raad hierover te zullen informeren. 

 

5. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 

 

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.  

Afgedaan 

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 
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6. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 8 mei 2018 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) stelt voor stuk A11 (inclusief bijlagen) 

inzake Kweekduin te betrekken bij de behandeling van het bestemmingsplan 

Kweekduin en verzoekt dit bestemmingsplan zo spoedig mogelijk te agenderen 

voor commissie en raad. Daarnaast stelt zij voor de adviezen van de WMO-raad 

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. 

Afgedaan 

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. 

Afgedaan 

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 

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. 

Afgedaan 

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. 

Aangehouden 

TR66 08-03-

2018 

Wethouder Heijink zegt toe terug te zullen komen 

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

Aangehouden 

TR67 08-05-

2018 

Wethouder Heijink zegt toe de motivatie van de 

uitspraak van de rechter inzake handhaving op 

het strand aan de raad toe te zullen zenden. 

Nieuwe 

toezegging 
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(A3 en C25 (met bijlagen)) te bespreken in de commissie Samenleving en stuk 

C19 in de commissie Grondgebied. Tegen het voorstel worden geen bezwaren 

geuit. 

 

7. Vragenhalfuur 

Er zijn geen vragen aangemeld voor het Vragenhalfuur.  

 

8. Moties vreemd aan de orde van de dag 

De heer Doorn (VDB) dient een motie in met als onderwerp Permanente 

zendmast KPN. De motie krijgt als aanduiding 1 en corsanummer 2018008132 

mee. Het dictum van de motie luidt als volgt: 

 

Verzoekt het college: 

 

 op zo kort mogelijke termijn onderzoek te (laten) doen naar de Noord West 

hoek van Park Caprera, achter als definitieve locatie voor de permanente 

zendmast 

 de raad te informeren over de precario opbrengsten bij de plaatsing op 

bovengenoemde locatie (indien geschikt) die ten gunste zullen vallen van de 

gemeente Bloemendaal 

 de tijdelijkheid van de inmiddels geplaatste tijdelijke zendmast schriftelijk 

vast te leggen met KPN en verlenging van de bestaande vergunning 

onmogelijk te maken 

 

De raad bespreekt de motie. Wethouder Kruijswijk reageert namens het college. 

Wethouder Kruijswijk zegt toe de raad te zullen informeren over onderzoek naar 

een definitieve locatie of bij verlenging (TR68). 

Na een schorsing op zijn verzoek dient de heer Doorn (VDB) een herziene motie 

in met als onderwerp Permanente zendmast KPN. De motie krijgt als aanduiding 1 

accent en corsanummer 2018008133 mee. Het dictum van de motie luidt als 

volgt: 

 

Verzoekt het college: 

 

 op zo kort mogelijke termijn onderzoek te (laten) doen naar o.a. de Noord 

West hoek van Park Caprera, als definitieve locatie voor de permanente 

zendmast 

 de raad te informeren over de huuropbrengsten bij de plaatsing op 

bovengenoemde locatie (indien geschikt) die ten gunste zullen vallen van de 

gemeente Bloemendaal 
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 de tijdelijkheid van de inmiddels geplaatste zendmast schriftelijk vast te 

leggen met KPN en verlenging van de bestaande vergunning zoveel mogelijk 

te beperken en de raad voorafgaand aan een verlenging tijdig te informeren 

 

De heer Doorn (VDB) trekt motie 1 in. 

 

Na een schorsing op verzoek van de heer Oude Weernink (D66) volgt een korte 

beraadslaging. 

 

Motie 1 accent wordt aangenomen met 10 stemmen daarvoor (VVD, GroenLinks, 

D66, CDA, PvdA, Liberaal Bloemendaal, VDB) en 3 daartegen (D66).  

Mevrouw Kuijs (D66), de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), de heer Schell 

(PvdA) en de heer Heijink (VVD) leggen voorafgaand aan de stemming een 

stemverklaring af.  

 

De heer Slewe (Hart voor Bloemendaal) dient, mede namens de heer Heukels 

(Liberaal Bloemendaal) en de heer Doorn (VDB), een motie in met als onderwerp 

Herinvoering inspreekrecht in de commissies. De motie krijgt als aanduiding 2 en 

corsanummer 2018008134 mee. Het dictum van de motie luidt als volgt: 

 

Besluit 

 

De griffie te verzoeken een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde 

van de gemeenteraad van Bloemendaal op te stellen tot herinvoering van het 

inspreekrecht in de commissies (zoals neergelegd in de “oude” artikelen 59en 60 
van het Reglement van Orde) en dit voorstel aan de raad voor te leggen 

 

De raad bespreekt de motie. De voorzitter reageert namens het college. 

Op verzoek van mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) wordt hoofdelijk gestemd 

over de motie. De leden stemmen als volgt: 

 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) Voor 

De heer Schell (PvdA) Tegen 

De heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) Voor 

Mevrouw Voorham (D66) Tegen 

De heer Oude Weernink (D66) Tegen 

Mevrouw Kuijs (D66) Tegen 

De heer Kruijswijk (GroenLinks) Tegen 

Mevrouw Wierda (GroenLinks) Tegen 

De heer Doorn (D66) Tegen 

Mevrouw Meijer (VVD) Tegen 

De heer Heijink (VVD) Tegen 
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De heer Van der Veldt (CDA) Tegen 

De heer Slewe (Hart voor Bloemendaal) Voor 

 

De motie wordt daarmee verworpen met 4 stemmen daarvoor en 9 daartegen. 

 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), de heer Heukels (Liberaal 

Bloemendaal), mevrouw Wierda (GroenLinks), de heer Van der Veldt (CDA), de 

heer Slewe (Hart voor Bloemendaal) en de heer Oude Weernink (D66) leggen 

voorafgaand aan de stemming een stemverklaring af. 

 

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

Aanpassing weginrichting Vogelenzangseweg kruispunt Graaf Florislaan. De motie 

krijgt als aanduiding 3 en corsanummer 2018007878 mee. Het dictum van de 

motie luidt als volgt: 

 

Verzoekt het college 

 

- De middenberm te verwijderen en de wegverbreding te laten vervallen 

 

De raad bespreekt de motie. Wethouder Kruijswijk reageert namens het college. 

 

Motie 3 wordt verworpen met 3 stemmen daarvoor (Hart voor Bloemendaal, 

Liberaal Bloemendaal) en 10 stemmen daartegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA, 

PvdA, VDB). 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.21 uur. 


