
 

 

 

 

 

Gemeenteraad van Bloemendaal 12 maart 2020  

 

besluitenlijst 

 

Aanwezige raadsleden: mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), de heer Slewe 

(Zelfstandig Bloemendaal), de heer Bruggeman (CDA), de heer Burger (CDA), de 

heer van der Veldt (CDA), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Harder (VVD), 

mevrouw Robbers (VVD), mevrouw Meijer (VVD), de heer Brussaard (VVD), de heer 

Doorn (VDB), de heer Faber (GroenLinks), mevrouw Van Vliet (GroenLinks), de heer 

Kruijswijk (GroenLinks), de heer Schell (PvdA), de heer Oude Weernink (D66), 

mevrouw Kuijs (D66) en mevrouw Voorham (D66). 

Afwezige raadsleden: de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal). 

Aanwezige collegeleden: mevrouw de Roy van Zuidewijn en de heer Wijkhuisen. 

Voorzitter: burgemeester Roest  

Griffie: mevrouw Witte 

 

1. Opening en welkom 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

De voorzitter deelt mee dat er in verband met het Coronavirus geen publiek 

aanwezig is. Zij kunnen de vergadering in de burgerzaal of de vergadering via de 

internetverbinding thuis volgen. In overleg met de fractievoorzitters is besloten om 

de vergadering wel door te laten gaan.  

 

De fractie van Hart voor Bloemendaal is gesplitst. De heer Slewe neemt nu zitting 

als lid van de fractie Zelfstandig Bloemendaal in de raadsvergadering.  

 

2. Berichten van verhindering 

 

Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Heukels. Wethouder Heijink is 

afwezig in verband met de berichtgeving over het Corona-virus. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

Hat voor Bloemendaal heeft zich teruggetrokken als mede-indiener van de motie 

vreemd over Integis. Aangezien er niemand van Liberaal Bloemendaal aanwezig is, 

wordt de motie niet behandeld.  

 

De raad gaat akkoord en stelt de agenda vast met inachtneming van bovenstaande.  
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4. Amendementen Reglement van Orde 

 

Vanwege de afwezigheid van de heer Heukels dient de heer van der Veldt twee 

amendementen in.  

 

De voorzitter brengt amendement A CDA, HvB inzake RvO artikel 28 in stemming, 

het dictum luidt: 

B E S L U I T: 

Artikel 28 

Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en vierde lid, 55, tweede en derde 

lid, of 86, tweede en derde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te 

heffen dan wel niet te bekrachtigen wordt, als het orgaan dat geheimhouding heeft 

opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten raadsvergadering met het 

desbetreffende orgaan overleg gevoerd. 

Te wijzigen in: 

Artikel 28 

Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en vierde lid, 55, tweede en derde 

lid, of 86, tweede en derde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te 

heffen en dan wel niet te bekrachtigen wordt daarover in een besloten 

raadsvergadering met het desbetreffende orgaan, behoudens een raadscommissie, 

overleg gevoerd, indien dit wenselijk wordt geacht door één van de organen. 

 

Het amendement wordt unaniem aangenomen. 

 

De voorzitter brengt amendement B Fractie CDA en HvB inzake RvO art. 25 in 

stemming, het dictum luidt: 

B E S L U I T: 

Artikel 47 van het vorige Reglement van Orde te handhaven en als artikel 27a toe 

te voegen aan het huidige Reglement van Orde, luidende: 

 

Artikel 27a Geheimhouding 

Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raad overeenkomstig artikel 

25, lid 1 van de wet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde 

geheimhouding zal gelden. De raad kan besluiten de geheimhouding op te heffen. 

 

De voorzitter brengt het geamendeerde raadsvoorstel in stemming. Het 

raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.  
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5. Benoemen duo-commissielid mevrouw Faas 

 

Mevrouw Faas wordt bij acclamatie benoemd als duo-commissielid in de commissies 

Samenleving, Bestuur & Middelen, Grondgebied en de Auditcommissie.  

 

6. Wijzigingen commissies CDA 

 

De wijzigingen worden bij acclamatie aangenomen door de gemeenteraad.  

 

7. Spoedhuisvesting statushouders 

 

Mevrouw Roos verlaat in de schorsing de vergadering, omdat zij het onverantwoord 

acht door te vergaderen zonder 1,5 meter afstand van elkaar en omdat de 

wethouder moest hoesten.  

 

De heren Burger, Schell en mevrouw Kuijs leggen een stemverklaring af.  

De voorzitter brengt Amendement G accent GrL, D66, ZB Brede aanpak 

spoedhuisvesting in stemming, het dictum luidt: 

B e s l u i t  

Het voorgelegde raadsbesluit te vervangen door het volgende besluit:  

1. Kennis te nemen van het plan van aanpak spoedhuisvesting statushouders en 

andere woning-zoekenden in Bloemendaal; 

2. Zo spoedig mogelijk en uiterlijk in de raad van 16 april a.s. definitief te beslissen 

over de keuze voor één of twee van de ondergenoemde opties (locaties voor 

tijdelijke flexwoningen), op basis van een aangepast raadsvoorstel – incl. tabel 

waarin deze opties beargumenteerd worden ‘gescoord’ op alle relevante aspecten, 

zoals kosten en ruimtelijke kwaliteit. 

• Blekersveld, ten westen van de Westelijke Randweg, voor tijdelijke woningen 

gedurende maximaal 10 jaar, zonder dat hierdoor realisatie van blijvende sociale 

woningen op deze locatie in gevaar komt; 

• Westelijke Randweg 1, zonder dat hierdoor realisatie van blijvende sociale 

woningen op deze locatie in gevaar komt;  

• Parkeerterrein ten noorden van het gemeentehuis, met flankerend beleid 

t.a.v. beperking autogebruik en/of creatie en/of regulering parkeermogelijkheid in 

de buurt voor de medewerkers van de gemeente;  

• Zo mogelijk: een andere geschikte locatie, nog nader te bepalen na 

spoedoverleg met projectontwikkelaars; 

• De locatie Zomerzorgerlaan-trapveldje, maar dan alleen voor maximaal 20 

niet-gestapelde flexwoningen voor een maximumperiode van vijf jaar.  

3. Voor de verdere voorbereidingen alvast incidenteel budget van € 10.000,- 
beschikbaar te stellen ten laste van het vereveningsfonds sociale woningbouw en de 

begroting 2020 daartoe te wijzigen. 
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4. Naast de prioriteit die gegeven wordt aan de ontwikkeling van Westelijke 

Randweg 1 (definitieve oplossing), ook te starten met de voorbereiding sociale 

woningbouw op Blekersveld. 

5.  Om de kwaliteit van de locaties Westelijke Randweg 1 en Blekersveld te 

verhogen, in overleg met de Provincie Noord-Holland een verkenning te starten 

naar een voetgangers-/fietsverbinding ter plaatse over de Westelijke Randweg 

heen. 

6. De raad maandelijks te informeren over de voortgang.   

 

Het amendement wordt met 11 stemmen voor (GrL, CDA, PvdA, ZB, D66) en 6 

stemmen tegen (VVD, VDB) aangenomen. 

 

De voorzitter brengt Amendement F CDA BREDE AANPAK Spoedhuisvesting 

statushouders en andere woningzoekenden in Bloemendaal in stemming, het dictum 

luidt: 

BESLUIT: 

Het voorgelegde raadsbesluit te vervangen door het volgende besluit: 

 Het college van B en W: 

a.  opdracht te geven een plan op te stellen ter realisering van sociale woningbouw 

en woningen in het midden segment op de locatie Blekersveld zodat aan de 

woningbouwopgave van een nog nader te bepalen hoeveelheid woningen kan 

worden voldaan;  

b.  erop te wijzen dat dit plan dient te waarborgen dat er sprake is van een “goede 

ruimtelijke ordening” en meer in het bijzonder van een hoge mate van welstand 
(het moet dus passen in de Bloemendaalse omgeving); 

c.  te verzoeken het voornoemde plan met enige voortvarendheid voor te leggen 

aan de Gemeenteraad; 

d.    op te dragen om in overleg te treden met de directie van Dennenheuvel om 

tijdens de planvoorbereiding en bouw tijdelijke huisvesting statushouders te 

realiseren voor een periode van twee tot drie jaar; 

 e.    ook op te dragen een noodplan te ontwikkelen, wat op een deel van de locatie 

Blekersveld tijdelijke huisvesting voor statushouders mogelijk maakt. Dit plan wordt 

alleen gebruikt als de tijdelijke opvang van statushouders in Dennenheuvel niet 

langer meer mogelijk is; 

 f.     op te dragen een voorstel voor te bereiden zodat voor de verdere 

voorbereiding en uitwerking van het plan een incidenteel budget beschikbaar komt 

ten laste van het vereveningsfonds en de begroting 2020 te wijzigen. 

 

Het amendement wordt met 4 stemmen voor (CDA, PvdA) en 13 stemmen tegen 

(VVD, GrL, D66, ZB, VDB) verworpen. 

 

De voorzitter brengt Amendement E HvB Spoedhuisvesting statushouder en andere 

woonzoekenden 2 in stemming, het dictum luidt: 
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B e s l u i t:  

• Kennis te nemen van het plan van aanpak spoedhuisvesting statushouders en 

andere woningzoekenden in Bloemendaal, dat aan u op 31 januari 2020 ter 

informatie is verstuurd;  

• Op basis van de vergelijking locaties (corsanummer 2020000711) de locatie 

parkeerterrein naast gemeentehuis te bevestigen voor (25 of zoveel als mogelijk) 

tijdelijke flexwoningen en de locatie hoek Blekersveld/Westelijke Randweg te 

bevestigen voor de overige tijdelijke flexwoningen; 

• Voor de bouw van permanente woningen zo snel mogelijk op zoek te gaan 

naar mogelijke locaties en te realiseren aantallen in overleg met ontwikkelaars en 

woningbouwcorporaties waarbij ook opnieuw gekeken zal worden naar Vitaal 

Vogelenzang en te onderzoeken of daar alsnog sociale huurwoningen kunnen 

worden gebouwd. 

 

Het amendement wordt met 1 stem voor (ZB) en 16 stemmen tegen (VVD, CDA, 

PvdA, D66, GrL, VDB) verworpen. 

 

De voorzitter brengt amendement D HvB Spoedhuisvesting statushouders en 

andere woningzoekenden in stemming, het dictum luidt: 

B e s l u i t:  

• Kennis te nemen van het plan van aanpak spoedhuisvesting statushouders en 

andere woningzoekenden in Bloemendaal, dat aan u op 31 januari 2020 ter 

informatie is verstuurd;  

• Op basis van de vergelijking locaties (corsanummer 2020000711) de locatie 

parkeerterrein naast gemeentehuis te bevestigen voor 30 tijdelijke flexwoningen; 

• Voor de resterende 20 woningen op zoek te gaan naar een andere 

mogelijkheid in overleg met ontwikkelaars en woningbouwcorporaties waarbij ook 

opnieuw gekeken zal worden naar Vitaal Vogelenzang en te onderzoeken of daar 

alsnog sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd. 

 

Het amendement wordt met 0 stemmen voor en 17 stemmen tegen (VDB, VVD, 

CDA, ZB, D66, GrL, PvdA) verworpen. 

 

De voorzitter brengt Amendement C VDB VVD Dennenheuvel in stemming, het 

dictum luidt: 

Besluit:  

Het voorgestelde besluit aldus te wijzigen:  

1 Kennis te nemen van het plan van aanpak spoedhuisvesting statushouders en 

andere woningzoekenden in Bloemendaal, dat aan u op 31 januari 2020 ter 

informatie is toegezonden;  

2 Op basis van het plan van aanpak en de hiervoor genoemde overwegingen het 

college op te dragen op korte termijn hiervoor met de woningbouwcorporaties 

overleg te voeren ter zake het aanpassen van de prestatieafspraken, hiervan voor 1 
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mei aan de raad verslag te doen en voor zover al mogelijk de aangepaste 

prestatieafspraken aan de raad voor te leggen;  

3 Dennenheuvel en/of andere beschikbare gebouwen als kortdurende 

huisvestingslocatie en een goede integrering van de statushouders in de 

Bloemendaalse samenleving expliciet in de planvorming te betrekken;  

4 Hiervan de financiële aspecten en/of consequenties in beeld te brengen en de 

raad hierover gelijktijdig te informeren. 

 

Het amendement wordt met 6 stemmen voor (VVD, VDB) en 11 stemmen tegen 

(CDA, D66, GrL, PvdA, ZB) verworpen. 

 

Het raadsvoorstel wordt met inachtneming van amendement G accent met 11 

stemmen voor (CDA, D66, GrL, PvdA, ZB) en 6 stemmen tegen (VVD, VDB) 

aangenomen. 

 

De voorzitter brengt Motie 1 HvB en GrL sociale huurwoningen onderzoek in 

stemming, het dictum luidt: 

verzoekt het college: 

Voor de bouw van permanente woningen zo snel mogelijk op zoek te gaan naar 

mogelijke locaties en te realiseren aantallen in overleg met ontwikkelaars en 

woningbouwcorporaties waarbij ook opnieuw gekeken zal worden naar Vitaal 

Vogelenzang en te onderzoeken of daar alsnog sociale huurwoningen kunnen 

worden gebouwd. 

 

De motie wordt met 6 stemmen voor (GrL, ZB, PvdA, VDB) en 11 stemmen tegen 

(VVD, CDA, D66) verworpen. 

 

De heer Doorn legt een stemverklaring af.  

De voorzitter brengt Motie 2 HvB sociale huurwoningen in stemming, het dictum 

luidt: 

Besluit: 

Vanaf heden geen sociale huurwoningen meer te verkopen die de gemeente in 

eigendom heeft. Dit betekent een wijziging c.q. doorhalen van het besluit op 19 

december 1996 door de raad om bij vrij komen van huur de woningen te verkopen. 

 

De motie wordt met 5 stemmen voor (VDB, ZB, GrL) en 12 stemmen tegen (VVD, 

CDA, D66, PvdA) verworpen. 

 

8. Mededelingen  

 

De heer Slewe verlaat de vergadering.  
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De voorzitter deelt mee dat hij contact heeft gehad met de door Corona besmette 

inwoner in Bloemendaal. Zij zit in isolatie en het gaat naar omstandigheden goed 

met haar. Tevens deelt de voorzitter mee dat er sinds vandaag een tweede inwoner 

van Bloemendaal in isolatie is na besmetting door Corona. De gemeente 

Bloemendaal neemt zelf ook maatregelen. De primaire processen en directe 

dienstverlening gaan door, maar met voorzorgsmaatregelen. De overige 

medewerkers worden geacht zoveel mogelijk thuis te werken. Evenementen met 

meer dan 100 mensen in Bloemendaal worden geannuleerd, met de organisatoren 

wordt contact opgenomen.  

 

De voorzitter deelt mee dat de griffie op 9 april de Kadernota van het College 

ontvangt. Die dan zal worden doorgestuurd naar de raad. De kerntakendiscussie zal 

daar ook onderdeel van uitmaken. Afgesproken is om Algemene Beschouwingen te 

houden in de raad van 28 mei. 

 

De voorzitter deelt mee dat het onderwerp afhandeling integriteitsmeldingen in 

presidium aan bod is geweest. Op 16 april wordt het geagendeerd in een besloten 

gedeelte van de raadsvergadering, de stukken worden ter inzage gelegd.  

 

De voorzitter deelt mee dat het presidium heeft geconcludeerd dat het Integis 

onderzoek is geëindigd na het aangenomen amendement over het overhevelen van 

budgetten m.b.t. het Integis onderzoek. Als er in de toekomst toch behoefte aan is, 

dan zullen er een nieuwe opdracht en nieuw budget moeten komen. Voor 

beëindiging doet de burgemeester onderzoek naar de wijze waarop het contract 

met Integis kan worden beëindigd. 

 

9. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 

januari 2020 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

10. Lijst van toezeggingen van het College 

 

De toezeggingen TR 105 en 106 zijn in de vorige raadsvergadering afgedaan en 

gaan van de lijst af. De voorzitter loopt de openstaande toezeggingen langs:  

 

TR100 (conceptplan m.b.t. RES in commissie Grondgebied), wordt medio juni 2020 

geagendeerd. De toezegging wordt aangehouden.  

TR101 (back-up mailbox heer Nederveen), er zijn 5 brieven verstuurd. De 

toezegging is afgedaan. 

TR104 (evaluatie Cultuurnota), er is een brief verstuurd door het college. De 

toezegging is daarmee afgedaan.  
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TR107 (rapport privacyfunctionaris), burgemeester Roest is er nog mee bezig. De 

toezegging wordt aangehouden.  

TR108 (verspreiding vertrouwelijk verslag via communicatieafdeling), er zijn twee 

brieven aan de raad verstuurd. De toezegging is afgedaan.   

TR109 (plan van aanpak spoedhuisvesting statushouders), het plan van aanpak is 

met de raad gedeeld. De toezegging is afgedaan.  

TR110 (financiële risico’s spoedhuisvesting statushouders), wethouder De Roy van 
Zuidewijn. Dit komt in de volgende fase aan bod, de toezegging wordt 

aangehouden.  

TR111 (villa Meerzicht), wethouder Wijkhuisen geeft aan dat er onderzoek is 

gedaan en het volgende week naar de raad komt, de toezegging wordt 

aangehouden.  

TR112 (map bejegening) er is een brief en mail verstuurd op 20 februari. De 

toezegging is daarmee afgedaan.  

TR113 (hotel Bloemendaal aan Zee), wethouder Wijkhuisen geeft aan dat de heer 

Heukels is ingelicht en de rest van de raad met het griffiebericht wordt 

meegenomen, de toezegging wordt aangehouden.  

TR114 (agenda Welstandscommissie), wethouder Heijink geeft aan dat het 

volgende week wordt verwerkt, de toezegging wordt aangehouden. 

TR115 (proces Zuid-Kennemer Agenda), burgemeester Roest geeft aan hier druk 

mee bezig te zijn, de toezegging wordt aangehouden.  

 

De lijst van toezeggingen wordt bijgewerkt met inachtneming van bovenstaande.  

 

11. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad 

 

Er worden geen stukken geagendeerd voor commissies door de raad. De voorzitter 

geeft aan dat de lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.   

 

12. Vragenhalfuur 

 

Er zijn 3 vragen ingediend. Ze zijn in volgorde van binnenkomst meegenomen.  

 

De heer Doorn heeft vragen gesteld over Boekpresentatie ‘Verzet in Bloemendaal’.  
 Burgemeester Roest zegt toe om begin volgende week de vragen van de heer 

Doorn schriftelijk te beantwoorden.                                                 TR 116 

 

De heer Brussaard stelt vragen over de muur Kennemerbeekweg. Wethouder 

Heijink reageert en beantwoordt de vragen.  

 

Mevrouw Roos is niet meer aanwezig, haar vragen worden niet behandeld.  

 

13.  Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

Dit agendapunt vervalt aangezien de indienende fracties niet meer aanwezig zijn.  
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14.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering.  


