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Bloemendaal

Raadsvergadering op donden 1 november 2021

Concept besluitenlijst

Aanwezig: de heer Burger (CDA), de heer Van der Veldt (CDA), de heer Bruggeman 
(CDA), mevrouw Kuijs (D66), de heer Oude Weernink (D66), de heer Kempenaar 
(D66), de heer Faber (GrL), de heer Kruijswijk (GrL), mevrouw Van Vliet (GrL), 
mevrouw Roos (HvB), de heer Schell (PvdA), mevrouw Meijer-Wortelboer, mevrouw 
Zoetmulder (VVD), de heer Brussaard (WD), de heer Harder (WD), mevrouw 
Robbers (VVD)/ dhr. Van Rij, dhr. Doorn (VDB), de heer Heukels (LB), dhr. Slewe 
(Zelfstandig Bloemendaal).
Afwezig: -
College: Burgemeester Roest, wethouder Heijink, wethouder Wijkhuisen, wethouder de
Roy van Zuidewijn
Voorzitter: Burgemeester Roest, plv. de heer Burger 
Griffie: mevrouw Witte

1. Opening en welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Berichten van verhindering

Er zijn geen berichten van afwezigheid.

3. Vaststellen van de agenda

Mevrouw Kuijs, heeft laten weten dat het initiatiefvoorstel over het aantal duo- 
commissieleden ingetrokken wordt.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

De raad gaat akkoord met het voorzitterschap van de heer Burger bij punt 8, 10, en 16 
aangezien deze onderwerpen de portefeuille van de burgemeester betreffen.

4. Aanwijzen commissiegriffier/plaatsvervangend griffier en afleggen belofte.

Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. Mevrouw Smit doet de belofte. De 
voorzitter wenst mevrouw Smit namens de raad veel succes en werkplezier.

5. Bestemmingsplan Blekersveld Overveen

De raadsfracties voeren het woord. Wethouder Wijkhuisen reageert.



-2-

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Met 11 stemmen voor (GrL, PvdA, D66, 
CDA, VDB) en 8 stemmen tegen (VVD, HvB, ZB, LB) is het voorstel aangenomen.

6. Rapport Rekenkamer Implementatie Omgevingswet

De raad gaat bij hamerslag akkoord, daarmee is het voorstel aangenomen.

7. Benoeming lid STOPOZ

De raadsfracties voeren het woord. Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De raad gaat unaniem akkoord en 
daarmee is het voorstel aangenomen.

8. Raadsbesluit ten aanzien van een WOB verzoek

De heren Heukels en Slewe en mevrouw Roos verlaten de vergadering. De heer 
Kempenaar is bij de stemming afwezig.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Met 15 stemmen voor (VVD, CDA, GrL, 
PvdA, D66 (2), VDB) en 0 stemmen tegen is het voorstel aangenomen.

9. Dit agendapunt is vervallen.

10.Initiatiefvoorstel HvB, GrL, LB gemeentelijk Vuurwerkverbod

Er vindt een levendig debat plaats.
De heer Kempenaar zal niet meestemmen met het voorstel.
De voorzitter brengt het initiatiefvoorstel in stemmen. Het initiatievoorstel wordt met 
10 stemmen voor (CDA, GrL, HvB, PvdA, LB, VDB) en 8 stemmen tegen (VVD, D66 (2), 
ZB) aangenomen.

11. Initiatiefvoorstel GrL, PvdA Verkoop Deken Zondaglaan 34

Mevrouw Roos dient een motie in.
De indieners van het voorstel beantwoorden de vragen.
De voorzitter brengt het initiatiefvoorstel in stemming.
Het voorstel wordt met 8 stemmen voor (GrL, PvdA, D66 (1), CDA) en 11 stemmen 
tegen (VVD, VDB, D66 (2), LB, ZB, HvB) verworpen.
Motie 1 met het dictum:
"Verzoekt het College:
Zo spoedig mogelijk de woning aan de Deken Zondaglaan 34 te Vogelenzang op de 
vrije markt te verkopen aan de hoogste bieder."
wordt met 10 stemmen voor (VVD, D66 (2) ZB, LB, HvB) en 9 tegen (GrL, CDA, PvdA, 
D66 (1), VDB) aangenomen

12. Mededelingen
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Wethouder De Roy van Zuidewijn heeft een mededeling over de avond voor raadsleden 
op 16 november over de decentralisatie beschermd wonen. De wethouder doet tevens 
een mededeling over de mogelijkheid om Oldenhove geschikt te maken voor 
woningzoekenden en statushouders.
Mevrouw Meijer brengt de raad op de hoogte van de voortgang MRA.

13. Vaststellen van de besluitenlijst van 16 september 2021

De besluitenlijst van 16 september 2021 wordt vastgesteld.

14. Lijst van toezeggingen van het College

TR 130 is inmiddels afgedaan.
TR 128 de burgemeester verwacht deze toezegging binnenkort af te ronden.
TR 129 kosten gemeentehuis Wethouder Heijink geeft aan dat het veel werk is om 
mevrouw Roos te beantwoorden en doet zijn best om nog dit jaar dit af te ronden.

15. Lijst met Ingekomen Stukken

HvB wil graag AIO agenderen, er is voldoende ondersteuning.
HvB wil graag C9 agenderen. Er zijn onvoldoende ondersteuners om dit te agenderen in 
de volgende commissiecyclus.
HvB, wenst Cll te agenderen, hiervoor is onvoldoende ondersteuning.
CDA wenst C3 te agenderen, dit wordt voldoende ondersteund.
CDA wenst Cl te agenderen, dit wordt voldoende ondersteund.

De agendacommissie zal de te agenderen stukken ontvangen.

16. Vragenhalfuur

De heer Kempenaar stelt een vraag over de handhaven van de QR-code bij sportclubs. 
Burgemeester Roest reageert.

17. Moties vreemd aan de orde van de dag

Er zijn drie moties vreemd aan de orde van de dag ingediend.

Motie 2 Nota Hondenlosloopbeleid Bloemendaal met als dictum 
"Verzoekt:
Het hondenlosloopgebied in Park Brederode in de Nota te schrappen.
Het Wethouder van Gelukpark toe te voegen aan de hondenlosloopgebieden in 
Bloemendaal.
Voor het hondenlosloopbeleid een notitie Hondenlosloopbeleid voor de Raad voor te 
bereiden en aan haar daarna voor te leggen"
ingediend door LB en VVD wordt met 16 stemmen voor (LB, VVD, D66, GrL, HvB, PvdA, 
ZB, VDB) en 3 stemmen tegen (CDA) aangenomen.
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Motie 3 van GrL en PvdA over de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland met als 
dictum:
"Besluit:
De bovengenoemde overwegingen (als zienswijze) in te brengen in het regionaal 
overleg; in het bijzonder:
- zinloosheid van een nieuw (vervolg)onderzoek naar een autoverbinding Randweg- 
Zeeweg;
- aandacht voor heropening station Vogelenzang-Bennebroek naast behoud 
Intercitystops in Heemstede Aerdenhouť' wordt met 17 stemmen voor (GrL, PvdA, 
WD, D66, CDA, LB, ZB) en 2 tegen (HvB en VDB) aangenomen.

Motie 4 van HvB, GrL, PvdA, LB over de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland met 
als dictum:
"Besluit:
Niet in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de brief van de GR 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland van 9 juli 2021 voor zover die zien op een 
aansluiting Zeeweg-Randweg" wordt met 10 stemmen voor (CDA, GrL, PvdA, LB, ZB, 
HvB) en 9 stemmen tegen (VVD, D66, VDB) aangenomen.

18. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23:20 uur.


