
 
 

  2013044131 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 

19 december 2013 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Bennebroek 

 

AGENDA 

 

1. Opening en welkom 

 

2. Berichten van verhindering 

De heer F. Schuring (VVD) 

 

3. Vaststellen van de agenda 

Aan de agenda worden twee moties toegevoegd: 

VVD - Motie Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Planontwikkeling windmolens voor de 

kust 

PvdA - Motie Sociale woningbouw locatie Oldenhove 

 

4. Mededelingen  

Geen 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 november 2013 

Conform vastgesteld 

 

6. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 

TR 44 (18102012) Burgemeester Nederveen zegt toe de raad te informeren over de  

oplossing van het meningsverschil tussen de PWN en de gemeente inzake de 

beschikbaarstelling en tarieven voor waterputten 

Burgemeester heeft hier geen actieve rol (PWN, Gedeputeerde en burgemeester Haarlem) 

maar zal het belangt van constructief overleg benadrukken). 

De burgemeester zal een einddatum aan deze toezegging koppelen. 

 

TR 54 (26092013) Wethouder Schep zegt toe contact op te nemen met de Rabobank 

Bollenstreek inzake de geldautomaat in Vogelenzang en zal de raad daarover schriftelijk 

informeren.  

Blijft staan 

 

TR 56 (17102013) Wethouder Bruggeman zegt toe voor de gehele raad (in de commissie 

Samenleving) een presentatie te organiseren via het CJG over de rapportage 

Kindermishandeling en dan specifiek gericht op de Bloemendaalse situatie. 

Wethouder Bruggeman zal in overleg met griffie en voorzitter cie samenleving (dhr Schell) 

een datum plannen. 

 

7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 19 december 2013 

Op verzoek van de heer Schell (PvdA) wordt de brief van 4 december 2013 van de heer L.A. 

Duivenvoorden inzake aanbieden sluipverkeer Hyacintenlaan naar 

Anemonenlaantje via toegangspaden woningen aan voor- en achterzijde woningen 

Hyachinthenlaan 6 t/m 44. (2013042411), geagendeerd voor de commissie Grondgebied van 

januari 2014. 
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8. Vragenhalfuur 

(de heer Burger plv voorzitter, neemt de voorzittershamer over voor dit agendapunt) 

GroenLinks 

GrL heeft gehoord dat de Vijverwegkerk geen haalbare optie zou zijn voor de gymzaal voor 

de Hartenlustschool en de Josephschool in Bloemendaal. 

Klopt dat en betekent dat dat het College nu v.w.b. de gymzaalkwestie alleen aandacht geeft 

voor het na zoveel jaren toch realiseren van de bouw  van een gymzaal op het Landje van 

Van Riessen? Hoe staat het met de resultaten van aanvullend onderzoek* verkeerseffecten? 

Misschien idee op Gymzaal Bloemendaal Bispinckpark toe te voegen aan het 

Projectenoverzicht t.b.v. de cie. Grondgebied? 

Wethouder Bruggeman antwoordt dat de gymzaal wordt gepland op het landje van Van 

Riessen. De Vijverkerk was onvoldoende haalbaar tav kosten. 

 

PvdA 

1. Vaststelling OZB huisjes Elswoutslaan (EWH) 

Kan het college aangeven hoe de vaststelling van de OZB tot stand is gekomen? Graag een 

terugkoppeling van feiten en data (wat is wanneer gedaan en vastgesteld). 

Wethouder Kokke verklaart dat er een misverstand was over de grondslag van berekening 

(gehele landgoed ipv woningen) en dat dit inmiddels is hersteld. 

 

2. Integriteit. 

Naar aanleiding van de brief die de burgemeester heeft gestuurd naar een fractielid van de 

PvdA die als toehoorder aanwezig was bij de behandeling van een rechtszaak waarbij de 

gemeente betrokken is, wil de PvdA de volgende vragen stellen: 

Waarom is gekozen voor een brief met verwijzing naar de gemeentewet artikel 15 en niet 

voor een telefoontje met de vraag wat het betreffende raadslid daar deed? 

Is overwogen hierover eerst de fractievoorzitter te benaderen? 

In de brief wordt gesteld dat vanuit het presidium is gevraagd het onderwerp te agenderen. 

Wie heeft dat gevraagd en op welk moment? 

Burgemeester Nederveen benadrukt dat zijn brief tot doel had de vraag over verschillende 

functies van een raadslid te bespreken en niet om te veroordelen.  

 

9. Bekrachtiging geheimhouding  inzake AEB: Commissie Grondgebied d.d. 12 

december 2013 

De raad bekrachtigt unaniem de geheimhouding. 

 

HAMERPUNTEN 

 

10. Instemmen met de lokale prioriteiten 2014 Veiligheidsbeleid gemeente 

Bloemendaal 

Akkoord 

 

BESPREEKPUNTEN 

 

11. Vaststellen Belastingverordeningen 2014 

Er wordt een amendement ingediend door de VVD (amendement A) 

Er wordt een amendement ingediend door het CDA (amendement B) 

Er wordt een motie ingediend door LB (motie 1) 

De ingediende motie van D66 (Motie 2) wordt ingetrokken. 

 

Stemming over de amendementen 
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Amendement  A 

 

Van:    VVD / CDA / LB / GL /     /  

Raadsvergadering:  19 december 2013 

Raadsvoorstel:   wijziging verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal 2014. 

Corsanummer Raadsvoorstel: 2013036865 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 19 december 2013 

 

kennis genomen hebbende van: 

• Verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal 2014; 

• de voorgestelde verhoging van de afvalstoffenexploitatie met 2% en daarmee de 

afvalstoffenheffing; 

• De tarieventabel van de verordening. 

 

constaterende dat: 

• De maatregelen die afgelopen 5 jaar zijn genomen, met name de wijziging van de wijze van 

heffingsgrondslag, en de invoering van alternerende inzameling, hebben geleid tot betere 

afvalscheiding en lagere kosten voor afvalverbranding; 

• De voorgestelde kosten begroting voor 2014 echter stijgt en daarmee de lasten voor 

de bewoners; 

• De rekenkamer in november 2013 een advies heeft uitgebracht over verbeteringen 

aan de dienstverleningsovereenkomst met Meerlanden en nader onderzoek aan 

kostenneutraliteit van Meerlanden; 

 

overwegende dat: 

• Het dienstverleningsniveau in stand moet worden gehouden (niveau september 2013); 

• De afvalscheiding verder zal kunnen worden bevorderd door voortdurende communicatie 

waardoor de kosten van afvalverbranding lager worden en de opbrengst van GFT vergisting zal 

toenemen; 

• Er kostenbesparingen mogelijk zijn op de eigen organisatiekosten en de kosten die in rekening 

wordt gebracht door Meerlanden, via het nemen van efficiency- en inkoop maatregelen; 

• Het College van B&W hiervoor zo spoedig mogelijk een uitvoeringsprogramma zal opstarten; 

 

Besluit: 

1. Een taakstelling op te leggen van € 75.000 om daarmee de afvalstoffenheffing niet te doen 

laten stijgen; 

2. In het voorliggende raadsvoorstel voor de verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal 2014, 

het volgende aan te passen: 

  

TARIEVENTABEL 

Als bedoeld in de artikel 3 van de Verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal 2014 

Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing 

1. De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar: 

1.1 indien dat perceel gebruik maakt van een inzamelvoorziening voor restafval ten behoeve van 

meerdere huishoudens (een zgn. verzamelcontainer) € 203,52 

1.2 indien op het perceel gebruik wordt gemaakt van één 140 liter restafvalcontainer, € 203,52  
1.3 Indien op het perceel gebruik wordt gemaakt van één 240 liter restafvalcontainer, € 273,94 

1.4 Onverminderd het onder 1.2 en 1.3 bepaalde bedraagt de belasting van elke volgende 

restafvalcontainer boven het aantal van één, 

1.4.1 per 140-liter restafvalcontainer € 203,52 

1.4.2 per 240-liter restafvalcontainer € 273,94 

 

Besluit: Aanvaard 

Stemmen voor:13 (CDA, VVD, LB, GrL) 

Stemmen tegen: 5 (D66, PvdA) 

Afwezig: 1 (VVD) 
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Amendement B (CDA) 

Onderwerp: Verordening rioolheffing Bloemendaal 2014 

Dictum: 

a. Af te zien van de 4,5% extra verhoging van het tarief voor rioolheffing. 

b. De tarieven voor rioolheffing overeenkomstig aan te passen in de verordening  rioolheffing Bloemendaal 

2014. 

c.  

Besluit: verworpen 

Stemmen voor: 5 (CDA, LB) 

Stemmen tegen: 13 (VVD, D66, GrL, PvdA)  Stemverklaring VVD 

Afwezig: 1 (VVD) 

 

Stemming over de voordracht Belastingverordeningen Bloemendaal 2014: 

Aanvaard met de stem van Liberaal Bloemendaal tegen. 

 

Toezegging: In januari 2014 het onderwerp Precariobelasting agenderen in B&M aan de hand van de 

technische vragen en antwoorden die gewisseld zijn tussen college en raad. 

 

Toezegging: In april nader overleg (info avond) agenderen over belastingen, onder meer  

afvalstoffenheffing en rioolheffing, in nieuwe raad. 

 

Stemming over de motie 

Motie 1 

Van:    LB  

Raadsvergadering:  19 december 2013 

Betreft: Belastingverordeningen Bloemendaal  2014 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 19 december 2013 

 

Overwegende dat: 

 

 tot het tot nu toe gebruikelijk was om de ontwerp-belastingverordeningen voor het daarop volgende jaar 

pas te bespreken in de commissie bestuur en middelen in de maand december, waarna daarover in de 

maand december de verordeningen in de raad worden vastgesteld; 

 

 een dergelijke korte tijd van behandeling een zorgvuldige voorbereiding welhaast onmogelijk maakt. 

 

Besluit: 

 

dat vanaf 2014 alle ontwerpbelastingverordeningen in een eerste ronde dienen te worden behandeld in de 

commissie bestuur en middelen in de maand november en in een tweede ronde in de vergadering van die 

commissie in december. 

Besluit: Verworpen 

Stemmen voor:7 (LB, CDA, PvdA) 

Stemmen tegen: 11 (VVD, GrL, D66) 

Afwezig|: 1 (VVD) 

 

12. Instemmen met de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig 

Schoolverlaten 

Er wordt een amendement ingediend door de PvdA (amendement C) 

Er wordt een motie ingediend door de VVD (motie 3) 

 

Stemming over het amendement. 
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Amendement C 

Van:  PvdA-fractie 

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 

Onderwerp:  Goedkeuring Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en 

Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland  

De gemeenteraad Bloemendaal op 28 november 2013 in openbare vergadering bijeen: 

 

 

Overwegende: 

- Het belang dat de gemeente Bloemendaal stelt in goed jeugdbeleid dat dicht bij de gebruiker 

(jeugd en ouders cq verzorgers) zelf wordt ontwikkeld en uitgevoerd 

- De ondersteuning van dit belang door de rijksoverheid door de (komende) decentralisatie van 

verschillende taken  

- De centrale positie van het CJG en de mede daarin functionerende leerplichtambtenaar daarin 

 

Wijzigt het besluit hierbij:   

Vult artikel 1 aan met de zinsnede: 

Met uitzondering van perceel 2 

 

Besluit raad: Verworpen 

Stemmen voor: 3 (PvdA, LB) 

Stemmen tegen: 14 (VVD, CDA, D66, GrL) 

Afwezig: 1 (VVD) 

 

Stemming over de voordracht: De voordracht wordt aanvaardmet de stemmen van PvdA en LB tegen. 

Stemverklaring D66. 

  

 Stemming over de motie: 

 

 Motie 3:  Evaluatie Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 

 

Van:    VVD  

Aan:    De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 

Raadsvergadering:   19 december 2013 

Raadsvoorstel: Goedkeuring Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en Voortijdig 

Schoolverlaten regio West-Kennemerland.   

Corsanummer: 2013030597 

  

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 19 december 2013. 

 

Overwegende dat: 

De voorgestelde gemeenschappelijke regeling over 3 jaar moet kunnen worden herbezien op haar effectiviteit en 

vervolg deelname. 

 

Verzoekt het college van B & W: 

- Op te nemen in de gemeenschappelijke regeling dat deze binnen drie jaar wordt geëvalueerd; 

- Op te nemen in de gemeenschappelijke regeling dat er geen unanieme instemming van de colleges van 

de overige deelnemende gemeenten nodig is om eventueel uit te treden; 

- De dan eventuele financiële consequenties bij uittreding nader vast te stellen zoals vermeld in de brief 

van 16 december 2013 van de wethouder onderwijs en jeugdbeleid Haarlem, dhr. J. Nieuwenburg. 

 

Namens de VVD:   M. Van den Bunt 

 

Besluit raad: Aanvaard 

Stemmen voor: 14 (VVD, CDA, D66) 

Stemmen tegen: 4 (PvdA, LB, GrL) Stemverklaring PvdA en GrL. 

Afwezig: 1 (VVD) 
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13. Instemmen met gewijzigd Bestemmingsplan ‘Van Verschuer Brantslaan 2-4 

Er wordt een amendement ingediend door Liberaal Bloemendaal (amendement D) 

 

Stemming over het amendement D 

 

Amendement D 

Van:    Liberaal Bloemendaal 

Raadsvergadering:  19 december 2013 

Raadsvoorstel:   Gewijzigde Bestemmingsplan ‘Van Verschuer Brantslaan 2-4’ 
Corsanummer Raadsvoorstel: 2013038591 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 19 december 2013: 

 

Kennis genomen hebbende van: 

Het voorliggende raadsvoorstel: Gewijzigde Bestemmingsplan ‘Van Verschuer Brantslaan 2-4’ 
 

Constaterende: 

Dat in het huidige raadsvoorstel de volgende onvolledige passage opgenomen is: 

Niet behandelde zienswijze 

In de zienswijze stelt Pre Wonen zich op het standpunt dat het bouwvlak met de afmeting van 9 bij 10 

meter, van het perceel Van Verschuer Brantslaan 2 te klein is om daar een woonwagen op te plaatsen. 

Indiener verzoekt om het bouwvlak uit te breiden met bestemming Tuin, zodat het bouwvlak een 

oppervlakte krijgt van 13 bij 15 meter. Dit is ook in overeenstemming met de bestrating van perceel dat 

tot de bomenrij aan de wegzijde en tot de erfgrens met de buren loopt. Ook de bewoners van het perceel 

hebben zich op dit standpunt gesteld. In de beantwoording van deze zienswijze heeft u echter bebouwing 

voor de voorgevelrooilijn niet gewenst geacht. De voorgevelrooilijn is gelijk gehouden met de 

voorgevelrooilijn van de belendende panden. Het overhoekse uitzicht van deze bewoners zou 

onevenredig worden beperkt indien u het bouwvlak van de woonwagenstandplaats voor de 

voorgevelrooilijn zou bestemmen. U heeft er voor gekozen om een goot- en nokhoogte van 6 

respectievelijk 9 meter toe te passen, zodat een woonwagen ook kan bestaan uit twee lagen. 

 

Overwegende: 

Dat deze passage verhelderd moet worden, zodat direct inzichtelijk is wat de reactie op de zienswijze 

van Pre Wonen is. 

 

Besluit: 

De bovengenoemde passage met de volgende zin aan te vullen: 

En derhalve wordt de zienswijze van Pre Wonen op dezelfde wijze beantwoord. 

 

Besluit: Verworpen 

Stemmen voor: 1 (LB) 

Stemmen tegen: 17 (VVD, D66, CDA, GrL, PvdA) 

Afwezig: 1 (VVD) 

 

Stemming over voordracht: De voordracht wordt aanvaard met de stem van Liberaal 

Bloemendaal tegen. 

 

14. Instemmen met de verklaring van geen bedenkingen ontwerp 

omgevingsvergunning Vogelenzangseweg 49A 

 

Stemming over de voordracht: De voordracht wordt aanvaard met de stem van Liberaal 

Bloemendaal tegen. 
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15. Motie Structuurvisie windenergie op zee: Planontwikkeling windmolens voor de 

kust 

 

De motie wordt ingediend door VVD, CDA en D66 (Motie 4) 

  

Stemming over de motie: 

 

Motie 4:   Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee    

 

Van: VVD / CDA / D66   

 

Aan:   De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 

Onderwerp: Inbreng visie op windmolens voor de kust 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 19 december 2013, 

 

Constateert dat: 

- De Rijksoverheid een Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee voorbereidt. Dit een kader stellend 

beleidsinstrument is voor windenergie op zee; 

- Het huidig beleid is om windmolenparken op zee buiten de 12 mijlszone te plaatsen; 

- Er thans een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd voor realisatie van windmolenparken op zee 

binnen de 12 mijlszone als voorbereiding voor het opstellen van een Rijksstructuurvisie Windenergie op 

Zee 

- In de eerste fase van de haalbaarheidsstudie, de zgn. Quickscan, op basis van de aspecten 

scheepvaart, bodemstructuur, natuurbescherming en trekvogels, de zone tussen IJmuiden en Katwijk 

aan Zee is aangemerkt als zoekgebied voor mogelijk opwekken van windenergie binnen de 12 mijlszone. 

 

Overweegt dat: 

- De effecten op ruimtelijke kwaliteit en recreatie groot kunnen zijn als windmolens dichter bij de 

kust geplaatst worden; 

 

Is van mening dat: 

- De beleving van de bezoeker door goed zichtbare windmolenparken negatief  beïnvloed kan 

worden; 

- De mogelijkheden voor economische ontwikkelingen aan de kust niet beperkt mogen worden 

door windparken; 

- Er alternatieven zijn voor nieuwe locaties buiten de 12 mijlszone; 

 

Verzoekt het college van B & W: 

- Dit standpunt naar voren te brengen in de werksessies met de Rijksoverheid ter voorbereiding 

van de Rijksstructuurvisie; 

- En ernaar te acteren dat dit standpunt wordt overgenomen in de Rijksstructuurvisie en dus 

tegen te gaan met de ter beschikking staande rechtsmiddelen (zoals het indienen van een zienswijze bij 

de ter visie legging), dat de structuurvisie zo wordt aangepast dat  geen windmolenparken mogelijk zijn 

binnen de 12 mijlszone; 

- Tevens de vakminister en de 2e kamer hiervan op de hoogte te stellen in een brief. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

Namens: VVD   H. Wiedeman 

Namens: D66  C. van Stralen 

Namens: CDA  A. J. G. Burger         

 

Besluit raad: Aanvaard 

Stemmen voor: 14 (VVD, CDA, D66) 

Stemmen tegen: 4 (LB, PvdA, GrL) (Stemverklaring PvdA, LB, GrL) 

Afwezig: 1 (VVD) 
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16. Motie Sociale woningbouw locatie Oldenhove 

De motie wordt raadsbreed ingediend en met algemene stemmen aanvaard. 

 

MOTIE 5 

Van  : Fracties PvdA , VVD, GroenLinks, D66, CDA en Liberaal Bloemendaal 

Betreft  : Sociale Huurwoningen Locatie Oldenhove 

Datum motie : 18 december 2013 

Datum raad : 19 december 2013 

 

 

 

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 19 december 2013, 

 

Kennis genomen hebbend van de brief aan de raad van mevrouw J.C.H. Louwers, Raad van Bestuur 

Stichting Sint Jacob, over de voorgenomen herontwikkeling van de locatie Oldenhove te Overveen, en de 

schriftelijke reactie daarop van Th.P.M. Stubbé, directeur-bestuurder van Brederode Wonen, welke in 

afschrift aan de raad is toegezonden, 

 

Constaterend dat Stichting Sint Jacob in de plannen voor herontwikkeling,  naast een nieuw zorgcentrum  

seniorencomplexen wil realiseren in het lagere, midden- en hogere segment, maar dat geen ruimte is 

voorzien in sociale huurwoningen, 

 

Constaterende verder het realiseren van sociale huurwoningen  is vastgelegd in de Verordening Sociale 

Woningbouw Bloemendaal 2013, waarbij deze verordening van toepassing is wegens het verzoek aan de 

gemeente tot goedkeuring voor wijziging van het betreffende bestemmingsplan, 

 

Van mening zijnde dat bouw van sociale huurappartementen voor senioren, zoals beoogd door Brederode 

Wonen en Pré Wonen, een stimulans kan vormen voor doorstroming  in die sector, waardoor de 

vrijgekomen – vaak grondgebonden – woningen kunnen worden verhuurd aan jonge gezinnen, 

 

Gehoord de beraadslagingen dat zowel Stichting Sint Jacob als Brederode Wonen hun standpunten 

hebben toegelicht en bovendien de bereidheid hebben uitgesproken met elkaar het gesprek over sociale 

huurwoningen in de vorm van seniorenappartementen  op de locatie Oldenhove voort te zetten, 

 

Spreekt uit  

Zijn waardering voor de voortzetting van het gesprek tussen partijen, met als uitgangspunt dat binnen 

de voorgestelde kaders voor ontwikkeling van de locatie Oldenhove, de zorgfunctie in stand wordt 

gehouden en er ruimte is voor zowel een zorgcentrum, seniorenappartementen in het midden- en het 

hogere segment, als voor seniorenappartementen in de sector sociale huurwoningen, te realiseren door 

Brederode Wonen en Pré Wonen,  

 

Verzoekt het college 

Zijn goede diensten aan te wenden met betrekking tot het gesprek tussen partijen, met het oog op de 

realisering van sociale huurwoningen conform de Verordening Sociale Woningbouw Bloemendaal 2013 en 

behoud van de zorgfunctie op de locatie Oldenhove, 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie PvdA  Fractie VVD  Fractie GroenLinks Fractie Liberaal 

Bloemendaal 

Henk Schell  Peter Boeijink  Richard Kruijswijk Leonard Heukels 

 

Fractie CDA        Fractie D66 

André Burger        Jerker Westphal 

 

Besluit: Aanvaard 

Stemmen voor : 18 (VVD, CDA, D66, GrL, PvdA, LB) 

Afwezig: 1 (VVD) 
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17. Eindejaar toespraak nestor van de raad de heer A.J.G. Burger 

De heer Burger spreekt zijn eindejaar toespraak naar de raad uit. 

 

18. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering 

 

 

 

 

 

Overveen, 20 december 2013 

De burgemeester van Bloemendaal, 

de heer R.Th.M. Nederveen. 


