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Besluitenlijst

Aanwezig: de heer Burger (CDA), de heer Van der Veldt (CDA), mevrouw Schep (D66), 
de heer Oude Weernink (D66), de heer Kempenaar (D66), de heer Faber (GrL), de 
heer KruijswdJjk^GrL), mevrouw Van Vliet (GrL), mevrouw Roos (HvB), de heer Schell 
(PvdA), mevrouw Meijer-Wortelboer VVD, mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer 
Brussaard (VVD), de heer Harder (VVD), dhr. Van Rij (VVD), dhr. Doorn (VDB), dhr. 
Slewe (Zelfstandig Bloemendaal).

Afwezig: de heer Heukels (LB), de heer Bruggeman (CDA)

College: Burgemeester Roest, wethouder Heijink, wethouder Wijkhuisen, 
wethouder de Roy van Zuidewijn
Voorzitter: Burgemeester Roest, plv. vz. de heer Brussaard 
Griffie: mevrouw Witte

1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur en heet de aanwezigen welkom. 
De voorzitter condoleert de heer Doorn met het overlijden van zijn moeder en is 
verheugd dat de heer Doorn toch aanwezig is bij de raadsvergadering.

2. Berichten van verhindering
De heer Bruggeman en de heer Heukels hebben zich afgemeld.

3. Vaststellen van de agenda
Mevrouw Kuijs heeft een brief gestuurd waarmee zij afscheid neemt van de 
gemeenteraad. Zij kan vanavond helaas niet aanwezig zijn.

De voorzitter benoemt het agendapunt 12 het initiatiefvoorstel "Minder mitsen voor 
splitsen". Er heeft enige discussie plaatsgevonden vandaag over het al dan niet 
agenderen van dit punt. De conclusie is volgens de voorzitter dat het initiatiefvoorstel 
in behandeling dient te worden genomen.
)e heer Burger doet een dringend verzoek om het voorstel nu terug te trekken omdat 

er onvoldoende aandacht is geweest voor de participatie van inwoners in het traject. 
De CDA fractie zal tegen stemmen. De heer Slewe merkt op dat dit bij hem tot 
verbazing leidt. De heer Kruijswijk stelt voor om het voorstel tot 3 februari 2022 uit te 
stellen. Mevrouw Roos vindt dat het voorstel goed voorbereid is en geen uitstel kan 
hebben. De heer Schell en de heer Doorn delen dit.
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De voorzitter geeft aan dat agendapunten 11, 14, 20, 22 en 23 als hamerpunten zijn 
voorgedragen door de commissies. Met instemming van de raad worden deze 
raadsvorstellen bij hamerslag vastgesteld.
De heer Brussaard zit agendapunten 5 en 19 voor omdat deze behoren tot de 
portefeuille van de burgemeester.
De agenda wordt vastgesteld door de raad.

4. Afscheid van mevrouw Kuijs/ benoeming nieuw raadslid D66 mevrouw 
Schep

Mevrouw Kuijs is helaas afwezig. De burgemeester en de heer Oude Weernink wijden 
enkele worden aan haar afscheid.
Het voorstel om mevrouw Schep toe te laten tot de raad wordt bij acclamatie 
aangenomen. Mevrouw Schep doet de belofte. De voorzitter wenst mevrouw Schep 
namens de raad veel succes en werkplezier.

5. Bespreken afhandeling integriteitsmeldingen (in ieder geval in eerste 
instantie besloten)

Conform artikel 23 Gemeentewet bepaalt de raad dat er (in ieder geval in eerste 
instantie) achter gesloten deuren wordt vergaderd. Van dat besloten deel wordt een 
aparte besluitenlijst gemaakt.
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De openbare vergadering wordt om 19.44 uur heropend. In het besloten deel is 
besloten dat het raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen openbaar kunnen zijn en 
openbaar kunnen worden besproken. Ze worden door de griffie openbaar op het Raads 
Informatie Systeem bij het agendapunt gezet.
De heren Slewe, Schell, Burger, Doorn, Kruijswijk, Faber en mevrouw Roos nemen 
geen deel aan de beraadslaging. De heer Slewe omdat hij het Protocol niet erkent en 
de overige raadsleden omdat zij zelf onderwerp kunnen zijn van de bespreking.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Met algemene stemmen (10 voor en 0 
tegen) is het voorstel aangenomen.

6. Programma Water
Het voorstel wordt met 14 stemmen voor (PvdA, D66, CDA, VVD, GrL) en 2 stemmen 
tegen (HvB, ZB) aangenomen. De heer Doorn (VDB) is afwezig.

7. Vaststelling transitievisie warmte
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het voorstel wordt unaniem (met 16 
stemmen voor) aangenomen. De heer Doorn (VDB) is afwezig.

8. Klimaatadaptatiestrategie gemeente
De heer Doorn is weer aanwezig. De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Met 17 
stemmen voor wordt het voorstel unaniem aangenomen.

9. Bouwrijp maken Blekersveld



-3-
Er is een technisch amendement (A) bij dit agendapunt ingediend door D66, GrL, CDA 
met als dictum:
"Besluit: Het beslispunt als volgt te wijzigen:
een budget van C 300.000 ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van het 
gebied Blekersveld via een wijziging van de exploitatiebegroting 2022 beschikbaar te 
stellen."
Het amendement wordt met 10 stemmen voor (PvdA, CDA, GrL, VDB, D66) en 7 
stemmen tegen (VVD, HvB, ZB) aangenomen.

Het geamendeerde voorstel wordt met 10 stemmen voor (PvdA, D66, CDA, GrL, VDB) 
en 7 stemmen tegen (VVD, HvB, ZB) aangenomen.

Er is een motie (1) ingediend door de VVD, HvB, ZB met als dictum:
"Een nieuw besluit te nemen dat inhoudt dat het college:
« het huidige plan voor de bouw van flexwoningen op Blekersveld intrekt;
« een nieuw participatietraject start met omwonenden over de toekomst van 
Blekersveld;
« het ontwerpbestemmingsplan Blekersveld Overveen niet ter visie legt;
« het resultaat van het nieuw op te starten participatietraject na afronding voorlegt aan 
de raad;
« en in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en de installatie 
van een nieuw college ten aanzien van Blekersveld geen investeringen doet (zoals 
sanering van het perceel) en/of stappen zet die onomkeerbaar zijn."
De motie wordt met 7 stemmen voor (ZB, VVD, HvB) en 10 stemmen tegen (PvdA, 
CDA, VDB, D66, GrL) verworpen.

Er is een motie (2) ingediend door HvB met als dictum:
"Een nieuw besluit te nemen dat inhoudt dat het college:
* het huidige plan voor de bouw van flexwoningen op Blekersveld intrekt;
» een voorstel maakt voor een aangepast stedenbouwkundig plan dat voorziet in een 
mix van een bescheiden aantal permanente woningen op Blekersveld mede n.a.v. en 
gebaseerd op de uitkomst van een nieuw te starten participatietraject met 
omwonenden;
» gedurende het nieuw op te starten participatietraject geen ontwerp bestemmingsplan 
Blekersveld Overveen ter visie legt;
« het resultaat van het nieuw op te starten participatietraject na afronding voorlegt aan 
de raad;
» en in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en de installatie 
van een nieuw college geen stappen zet die onomkeerbaar zijn.

De heer Slewe en mevrouw Roos leggen een stemverklaring af.
De motie wordt 2 stemmen voor (HvB, ZB) en met 15 stemmen tegen (PvdA, CDA, 
VDB, D66, VVD, GrL) verworpen.

lO.Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland
Er is een amendement (B) ingediend door D66 met als dictum:



"Besluit: De gemeente Bloemendaal acht een nieuw onderzoek naar een nieuwe 
verbinding voor het wegverkeer tussen Zeeweg en Randweg niet zinvol."
Het amendement wordt ingetrokken.

Er is een amendement (C) ingediend door HvB met als dictum:
"Besluit: De zin uit het raadsvoorstel m.b.t. de Bereikbaarheidsvisie, zie blz. 3 van het 
voorstel: Dit geldt voor alle vervoersmodaliteiten die belangrijk zijn voor 
bereikbaarheid van de kust, dus auto, fiets en bus/trein.
Te wijzigen in: Dit geldt voor alle vervoersmodaliteiten die belangrijk zijn voor 
bereikbaarheid van de kust, dus auto, fiets en bus/trein, echter met uitzondering van 
verkenning naar een autoverbinding Zeeweg-Randweg."
Het amendement wordt ingetrokken.

De amendementen worden samengevoegd tot B' (ingediend door D66 en HvB) met als 
dictum:
"Besluit: het raadsvoorstel aan te vullen met punt 3:
De gemeente Bloemendaal acht een nieuw onderzoek naar een nieuwe verbinding voor 
het wegverkeer van de Randweg naar de Zeeweg niet wenselijk."
Het aangepaste amendement B' wordt aangenomen met 16 stemmen voor en 1 tegen 
(VDB).

Mevrouw Roos en de heer Slewe leggen een stemverklaring af.
De voorzitter brengt het geamendeerde voorstel in stemming. Het voorstel wordt met 
16 stemmen voor (VVD, VDB, PvdA, GrL, D66, CDA, HvB) en 1 stem tegen (ZB) 
aangenomen.

11.Eerste begrotingswijziging OmgevingsDienst ĪJmond
De raad gaat bij hamerslag akkoord, daarmee is het voorstel aangenomen

12.Initiatiefvoorstel 'Minder mitsen voor het splitsen' (GrL, PvdA, HvB, D66, 
CDA, ZB)

De indieners van het voorstel beantwoorden de vragen. Er ontstaat een levendig debat.

De heren van der Veldt, Schell en mevrouw Roos leggen een stemverklaring af.
De voorzitter brengt het initiatiefvoorstel in stemming.
Het initiatiefvoorstel wordt met 7 stemmen voor (GrL, PvdA, VDB, ZB, HvB) en 10 
stemmen tegen (VVD, CDA, D66) verworpen.

13. Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland IJmond
Er is een amendement (D) ingediend door HvB. Dictum:
"Besluit: De volgende wijzigingen aan te brengen aan de Huisvestingsverordening 
2022.

a. Onder de begripsbepalingen in te voegen: Bennebroek: De kern Bennebroek 
bestaande uit alle adressen met de plaatsaanduiding Bennebroek in de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen.
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b. Aan artikel 2.3.2. aan lid 2 na de laatste zin toe te voegen: Als uitgangspunt geldt 
dat deze 25 procent van de woonruimten in Bennebroek bij voorrang worden 
toegewezen aan woningzoekenden uit Bennebroek.
c. De toelichting van de Huisvestingsverordening 2022 hierop aan te passen."

Het amendement wordt met 2 stemmen voor (HvB, ZB) en 15 stemmen tegen (CDA, 
VVD, VDB, D66. GrL, PvdA) verworpen.

Het voorstel wordt met 16 stemmen voor (CDA, VVD, GrL, D66, PvdA, VDB ZB) en 1 
stem tegen (HvB) aangenomen.

14. Verordening leerlingenvervoer 2022
De raad gaat bij hamerslag akkoord, daarmee is het voorstel aangenomen

15. Voorbereidingskrediet SAB
CDA en PvdA hebben een amendement (E) ingediend met als dictum:
"Besluit:
De gemeenteraad spreekt in deze zienswijze uit vanuit genoemde overwegingen af te 
zien van verdere planvorming van het College om op het terrein van de Tijo van 
Eeghenschool beide scholen te realiseren in gezamenlijke huisvesting.
Een voorbereiding krediet aan het bestuur van de Schoolvereniging Aerdenhout 
Bentveld beschikbaar te stellen voor renovatie/algehele nieuwbouw van de school op 
het huidige terrein van de school."

De voorzitter brengt het amendement in stemming.
Het amendement wordt met 15 stemmen voor (D66, VVD, PvdA, CDA, GrL, HvB) en 2 
stemmen tegen (ZB, VDB) aangenomen.

Mevrouw Roos heeft een stemverklaring afgelegd.
Het geamendeerde voorstel wordt met 16 stemmen voor (VVD, D66, GrL 2x, PvdA, 
CDA, VDB, HvB, ZB) en 1 stem tegen (Grl lx) aangenomen.

16. Bouwbudget Tijo van Eeghenschool
CDA en PvdA dienen een amendement (F) in met als dictum:
"De raad besluit:
1. De gemeenteraad spreekt in deze zienswijze uit vanuit genoemde overwegingen af 

te zien van verdere planvorming van het College om op het terrein van de Tijo van 
Eeghenschool beide scholen te realiseren in gezamenlijke huisvesting.

2. Een voorbereiding krediet aan het bestuur van de Schoolvereniging Aerdenhout 
Bentveld beschikbaar te stellen voor renovatie/algehele nieuwbouw van de school 
op het huidige terrein van de school."

De voorzitter brengt het amendement in stemming.
Het amendement wordt met 16 stemmen voor (VVD, GrL, PvdA, D66, CDA, HvB, VDB) 
en 1 stem tegen (ZB) aangenomen.

Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen.
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17. Eindejaarsvoorstel 2021
De fractie LB die dit agendapunt als bespreekpunt heeft geadviseerd in de commissie, 
is afwezig. Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.

18. Vaststelling belastingverordeningen 2022
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Het voorstel wordt met 15 stemmen voor (VVD, CDA, D66, GrL, VDB, PvdA) en 2 tegen 
(HvB, ZB) aangenomen.

19. Werkplan Zuid-Kennemerland
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Mevrouw Roos, mevrouw Meijer, de heer Slewe en de heer Kruijswijk leggen een 
stemverklaring af.
Het voorstel wordt met 13 stemmen voor (VVD, VDB, GrL, PvdA, D66) en 4 stemmen 
tegen (CDA, ZB, HvB) aangenomen.

20. Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor 
omgevingskwaliteit

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

21. Protocol accountantscontrole 2021
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het voorstel wordt unaniem 
aangenomen.

22. Rechtspositie raads- en commissieleden 2021
De raad gaat bij hamerslag akkoord, daarmee is het voorstel aangenomen.

23. Vaststellen fractiebudgetten 2022
De raad gaat bij hamerslag akkoord, daarmee is het voorstel aangenomen.

24. Mededelingen
Burgemeester Roest: er is sprake van een kwetsbaarheidsprobleem in de ICT 
omgeving. Er is meteen een Heemstede/ Bloemendaal crisisteam gestart, de risico's 
zijn geanalyseerd. De conclusie is vooralsnog dat er op dit moment geen sprake van 
het hacken van het ICT-systeem. De burgemeester spreekt zijn grote waardering uit 
voor de extra werkzaamheden en inspanningen van de afdeling ICT, ook tijdens het 
weekeinde.

Wethouder Heijnk heeft een heugelijke mededeling dat de organisatie BDO, 
accountants en adviseurs, een benchmark heeft opgezet waaruit blijkt dat de gemeente 
Bloemendaal met een 10/10 beloond voor de financiële positie.

25. Vaststellen van de besluitenlijst van 16 september 2021
De besluitenlijst van 4 en 11 november 2021 worden vastgesteld.

26. Lijst van toezeggingen van het College
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TR130 is de vorige keer afgedaan en gaat van de lijst.
TR129 wethouder Heijink geeft aan dat het het streven is om het overzicht van de 
kosten van het gemeentehuis sinds de oplevering ervan, op verzoek van mevrouw 
Roos, nog voor het einde van dit jaar af te ronden.
TR128 de notitie over de open overheid wordt door de burgemeester aangeboden aan 
de nieuwe raad (2022-2026).

27. Lijst met Ingekomen Stukken
HvB wil graag A7, All, A12, A13 over de Binnenweg agenderen, er is voldoende 
ondersteuning. De heer Burger adviseert vanuit zijn rol van voorzitter van de 
Commissie Grondgebied deze stukken in de komende cyclus te agenderen en niet pas 
in de volgende cyclus. De raad gaat hiermee akkoord.
ZB wil graag A14 over het juryrapport Verbetering verkeersveiligheid Zeeweg 
agenderen. Er zijn voldoende ondersteuners om dit te agenderen in de volgende 
commissiecyclus.
De agendacommissie zal de te agenderen stukken ontvangen.

28. Vragenhalfuur
Er zijn geen vragen ingediend.

29. Moties vreemd aan de orde van de dag
Er 4 moties ingediend vreemd aan de orde van de dag:
Motie 3 D66, GrL, PvdA, ZB met als dictum:
"Verzoekt het college:
- de mogelijkheid te onderzoeken op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van de 
Wet Opkoopbescherming, om opkoopbescherming in te voeren voor bestaande en 
nieuwe woningen ^ C 0,6 mln., zoals uit de wet voortvloeit en daartoe in januari 2022 
een rapportage aan de gemeenteraad voor te leggen. Afhankelijk van deze rapportage 
zal dan in Q1 2022 een Raadsvoorstel moeten volgen;
- een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van een voortdurende 
zelfbewoningsplicht (via boete- en kettingbeding) bij de verkoop van huurwoningen van 
de woningcorporaties via een overeenkomst en de gemeenteraad hierover middels een 
raadsvoorstel te rapporteren in Q2 2022;
- een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van een voortdurende 
zelfbewoningsplicht (via boete- en kettingbeding) bij nieuwe koopwoningen en 
projecten op gemeentegrond. Voorts eenzelfde onderzoek te doen naar de voor- en 
nadelen van het opnemen van een voortdurende zelfbewoningsplicht (via boete- en 
kettingbeding) in een anterieure overeenkomst met beleggers t.b.v. nieuwe 
koopwoningen en projecten. Op basis van deze onderzoeken een raadsvoorstel in Q2 
2022 aan de gemeenteraad voor te leggen;
- Ook bij de drie laatstgenoemde onderzoeken rekening te houden met 
uitzonderingsmogelijkheden naar analogie van de Wet Opkoopbescherming."

Wethouder De Roy van Zuidewijn tekent aan dat deze rapportage vanwege ambtelijke 
capaciteit niet in Q1 2022 aangeleverd kan worden maar dat Q2 2022 tot de 
mogelijkheden behoort.
Stemverklaringen van de heer Slewe, Doorn, Harder en mevrouw Roos.
De motie wordt aangenomen met 9 stemmen voor (D66, GrL, PvdA, VDB, ZB) en 8 
stemmen tegen (VVD, CDA, HvB)

Er is een motie (4) ingediend door ZB over het inzetten van kantoor Pels Rijcken met 
als dictum:
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"Verzoekt het college:
» om per direct geen gebruik meer te maken van de diensten van Pels Rijcken met 
uitzondering van het afwikkelen- en overdragen van lopende zaken.
De heer van der Veldt neemt geen deel aan de beraadslaging en stemming.
De motie wordt met 4 stemmen voor (ZB, GrL lx, D66 2x) en 12 stemmen tegen 
(VVD, D66 lx, GrL 2x, CDA, VDB, PvdA, HvB) verworpen.

Er is een motie (5 accent) ingediend door de VVD, HvB, CDA over de Binnenweg 27 
met als dictum:
"Verzoekt het college:
- niet over te gaan tot verkoop van de gronden met de bestemming groen en er voor 

zorg te dragen dat bestemming groen en gebruik als zodanig blijven gecontinueerd;
- niet af te wijken van de in het bestemmingsplan aangegeven bouwhoogte van 4 

meter;
- voorts zorgvuldig om te gaan met de ruimtelijke inpassing van dit of eventuele 

andere toekomstige bouwplannen op bedoelde locatie.
- eenmalig de mandatering in te trekken en de verklaring van geen bedenkingen aan 

de Raad te houden."

De motie wordt met 16 stemmen voor en 1 stem tegen (GrL lx) aangenomen.

Er is een motie (6) ingediend door PvdA, CDA en GrL over het wandelpad aan de 
Bekslaan met als dictum:
"Verzoekt het College: - Alles in het werk te stellen om aanleg van een onverhard 
wandelpad tussen bomen en sloot aan de zuidzijde van de Bekslaan tussen rotonde 
met de Vogelenzangseweg en de Tweede Doodweg mogelijk te maken."

De motie wordt met 10 stemmen voor (CDA, PvdA, D66, HvB, VDB, GrL lx, ZB) en 7 
stemmen tegen (VVD, GrL 2x) aangenomen.

30. Toespraak van de nestor van de raad
De heer Burger houdt voor de laatste keer zijn toespraak als nestor van de raad. De 
nestor memoreert de afgelopen járen als raadslid en roept op vooral elkaar met respect 
tegemoet te treden.

31. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 00:44 uur.


