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Bloemendaal
Raadsvergadering op donderdag 16 september 2021
Concept Besluitenlijst

Aanwezig: de heer Burger (CDA), de heer Van der Veldt (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 (WD), de heer Brussaard
(WD), de heer Harder (VVD), mevrouw Robbers (VVD)/ dhr. Van Rij, 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. de heer Brussaard
Griffie: mevrouw Witte
1. Opening en welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Berichten van verhindering

Dhr. Heukels en dhr. Bruggeman zijn afwezig.
3. Vaststellen van de agenda

De voorzitter stelt voor het raadsvoorstel voor het benoemen van een afgevaardigde en
diens vervanger voor de MRA raadtafel toe te voegen aan de agenda als agendapunt
7a. De raad stemt hiermee in.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
De raad gaat akkoord met het voorzitterschap van de heer Brussaard bij de punten 7
tot en met 12 aangezien dit onderwerpen zijn die de portefeuille van de burgemeester
betreffen.
4. Afscheid van mevrouw Robbers/ benoemen nieuw raadslid de heer van Rij

Diverse personen voeren het woord over het vertrek van mevrouw Robbers en danken
haar voor haar inzet de afgelopen járen.
Voor het toelaten van de heer van Rij wordt een Commissie op de Geloofsbrieven
gevormd, bestaande uit dhr. Slewe, mevr. Van Vliet en dhr. van der Veldt, bijgestaan
door de griffier. Na een positieve terugkoppeling wordt dhr. van Rij toegelaten tot de
raad en legt hij de belofte af.
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5. Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond

De raadsfracties voeren het woord. Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert.
Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe binnen twee weken de raad op de hoogte te
zullen stellen van haar reactie op 'Brief Kleine Maatjes gespecialiseerde kindzorg inzake
zorgen aanbestedingstraject' (A22 op de LIS 2021002655/ 2021002656).
TR130
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Met 16 stemmen voor (GrL, PvdA, VVD,
D66, CDA, VDB, ZB) en 1 stem tegen (HvB) is het voorstel aangenomen.
6. Beëindigen preventieve schoollogopedie

De raadsfracties voeren het woord. Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert.
De voorzitter brengt Amendement A Preventieve schoollogopedie, ingediend door de
GrL, PvdA, VVD, in stemming, met als dictum:
Besluit: conform het collegevoorstel 2021001429 ("de gemeentelijke inzet van
preventieve schoollogopedie per 1 april 2025 te beëindigen"), ervan uitgaande dat de
preventieve schoollogopedie ook na 2024 zal worden voortgezet en hierover een
voorstel (uitwerking, incl. financiële consequenties) volgt.
Met 10 stemmen voor (GrL, PvdA, VVD, VDB) en 7 stemmen tegen (D66, HvB, ZB,
CDA) is het amendement aangenomen.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Met 10 stemmen voor (GrL, PvdA, VVD,
VDB) en 7 stemmen tegen (D66, HvB, ZB, CDA) is het voorstel aangenomen.
7. Voorstel samenwerkingsafspraken MRA

De raadsfracties voeren het woord. Burgemeester Roest reageert.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Mw. Roos en dhr. Slewe leggen een
stemverklaring af. Met 15 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB) en 2
stemmen tegen (HvB, ZB) is het voorstel aangenomen.
7a. Benoemen afgevaardigde MRA raadtafel en diens vervanger

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Dhr. Slewe (ZB) vraagt een schríftelijke
stemming.
Punt 1 van het voorstel wordt met 15 stemmen voor en 2 stemmen tegen
aangenomen.
Punt 2 van het voorstel wordt met 16 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen
8. Vuurwerkmaatregelen jaarwisseling 2021-2022

Het raadsvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen.

-39. Initiatiefvoorstel Verordening Rekenkamercommissie (Groen Links en
VVD)
De indieners beantwoorden de vragen.
De voorzitter brengt Amendement B Verordening rekenkamercommissie, ingediend
door de D66 en CDA, in stemming, met als dictum:
Besluit Artikel 4.L,lid I, te veranderen in: 'De commissie krijgt jaarlijks een budget
voor het betalen van de vergoedingen aan de commissieleden, zoals vermeld in artikel
4.2, vermeerderd met 10.000 euro (prijspeil 2022) voor het voldoen van overige
kosten' ; Artikel 4.1,lid 5, toe te voegen: 'De 10.000 euro genoemd in lid 1 wordt vanaf
2023 jaarlijks geïndexeerd zoals raadsledenvergoedingen worden geïndexeerd.'
Met 6 stemmen voor (D66, PvdA, CDA) en 11 stemmen tegen (WD, GrL, VDB, HvB,
ZB) is het amendement verworpen.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Het voorstel wordt met 10 stemmen voor (WD, GrL, PvdA, VDB) en 7 stemmen tegen
(D66, CDA, ZB, HvB) aangenomen.
10. Raadsbesluit ten aanzien van twee Wob-verzoeken

Mevr. Roos en dhr. Slewe verlaten de vergadering.
De voorzitter brengt het amendement C, ingediend door de VVD, in stemming met als
dictum:
Besluit: Het volgende beslispunt toe te voegen aan het raadsvoorstel: de op 16 juli
2021 ontvangen Wob-verzoeken tot openbaarmaking van het verslag van de besloten
raadsvergadering op 27 mei 2021 te weigeren.
Met 15 stemmen voor (VVD, D66, PvdA, CDA, GrL, VDB) en 0 stemmen tegen is het
amendement aangenomen.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het voorstel wordt met 15 stemmen
voor (VVD, D66, PvdA, CDA, GrL, VDB) en 0 stemmen tegen aangenomen.
11. Herbenoemen lid rekenkamercommissie

Mevr. Roos en dhr. Slewe zijn weer aanwezig in de vergadering.
De raad gaat bij acclamatie akkoord met het herbenoemen van de heer J.J. Bakker
voor een termijn van drie jaar.
12. Vaststellen vergaderschema 2022

De voorzitter brengt het amendement D Vaststellen vergaderschema 2022, ingediend
door D66, in stemming met als dictum:
Besluit:
-voor zowel de Kadernota als de Begroting een aparte avond op te nemen voor een
algemene commissievergadering,

-4-daartoe het vergaderschema vast te stellen met kenmerk 2021002704 (in plaats
van 2021002587)
Met 11 stemmen voor (D66, PvdA, CDA, GrL (2), VDB, HvB, ZB) en 6 stemmen
tegen (VVD, GrL (1)) is het amendement aangenomen,
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het voorstel wordt met 16 stemmen
voor (VVD, D66, GrL, CDA, PvdA, HvB, VDB) en 1 stem tegen (ZB) aangenomen.
13. Mededelingen

Wethouder Wijkhuisen deelt mede dat het Reinwaterpark nog even zal moeten
wachten omdat er beroep is aangetekend. De andere mededeling gaat over
Blekersveld.
De heer Schell heeft een mededeling over een initiatiefvoorstel van GrL en PvdA
over de splitsing landhuizen dat er aankomt.
De voorzitter, burgemeester Roest wijst op de komende operatie van de heer van
de Veldt en wenst hem alle goeds.
De voorzitter geeft aan dat hij op vakantie gaat.
De datum van de commissie B&M van 14 oktober a.s. is beschikbaar voor de
commissiebehandeling van de begroting.
Er is een bijeenkomst geweest in de regio Zuid Kennemerland. Mevr. Meijer en de
heer Oude Weernink geven een toelichting op de bijeenkomst.
14. Vaststellen besluitenlijst raad 7/8 juli 2021, 22 juli 2021 en de geheime
besluitenlijst van het besloten deel op 7 juli 2021.

De besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 7/8 juli 2021, 22 juli 2021 en de
geheime besluitenlijst van het besloten deel op 7 juli 2021 worden vastgesteld.
15. Lijst van toezeggingen van het College

Wethouder Heijink geeft ten aanzien van TR129 aan dat het uitzoeken van de kosten
van het gemeentehuis een complexe zaak is die veel tijd kost. De wethouder kan niet
aangeven wanneer het overzicht er komt.
16. Lijst met Ingekomen Stukken

De heer Slewe wil graag gecombineerd de stukken A23, A24, A25 agenderen.
Mevrouw Roos wil graag A24 agenderen. Er zijn voldoende ondersteuners om dit te
agenderen in de volgende commissiecyclus.
De stukken gaan naar de agendacommissie.
17. Vragenhalfuur

Mevr. Roos stelt een vraag over de ontvangen studiekosten. Wethouder Heijink
reageert.
Mevr. Roos stelt een vraag over de Wob-verzoeken. De burgemeester reageert.

-5Mevr. Roos stelt een vraag over Blekersveld: Nota Grondbeleid een Grexwet.
Wethouder Wijkhuisen reageert.
Dhr. Slewe stelt een vraag over de Vogelenzangse weg. Wethouder Wijkhuisen
reageert.
Dhr. Slewe stelt een vraag over de stichting HOED. Wethouder Heijnk reageert.
Dhr. Schell en mevr. Van Vliet stellen vragen over de verwervingsstrategie Jeugdzorg.
Wethouder de Roy van Zuidewijn reageert.
18. Moties vreemd aan de orde van de dag

Er zijn geen moties vreemd aan de dag ingediend.
19. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22:50 uur.

