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Aanwezig dhr Bruggeman (CDA), dhr Brussaard (VVD), dhr Burger (CDA), dhr Doorn (VDB), dhr 

Faber (GrL), dhr Harder (VVD), dhr Heukels (LB), dhr Kruijswijk (GrL), mw Kuijs (D66), 

mw Meijer (VVD), dhr Oude Weernink (D66), mw Robbers (VVD), mw Roos (Hart 

voor Bloemendaal), dhr Schell (PvdA), dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), dhr van 

der Veldt (CDA), mw van Vliet (GrL), mw Voorham (D66), mw Zoetmulder (VVD) 

Afwezig n.v.t. 

Collegeleden Wethouder Heijink, Wethouder de Roy van Zuidewijn, Wethouder Wijkhuisen 

Voorzitter Burgemeester Roest / de heer Burger (punt 8 t/m 11) 

Griffier mevrouw Witte 

 

1. Opening en welkom 
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. 

 Bij uitzondering neemt mw Faas (duo-commissielid Zelfstandig Bloemendaal) plaats op de publieke tribune, 

afspraak blijft dat duo-commissieleden niet bij de raadsvergadering aanwezig zijn. 

 In verband met de ontwikkelingen rond corona vindt geen borrel na de vergadering plaats. 

 

2. Berichten van verhindering 
 De heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) meldt als punt van orde, dat een advies van de huisadvocaat 

m.b.t. Blekersveld aan mevrouw Roos (HvB) is toegestuurd, waarvan naar zijn mening door alle raadsleden 

kennis genomen moet kunnen worden. Hij zou graag zien dat dit stuk wordt gekopieerd en rondgedeeld. 

Aanvullend wil de heer Slewe een agendapunt toevoegen (bespreekpunt), om goed te kunnen bepalen 

waar de statushouders moeten worden gehuisvest. Tevens kondigt hij een motie aan op dit punt. 

 

Voorzitter: 

 Onder het agendapunt 2 ‘berichten van verhindering’, moet nog vermeld worden dat die er niet zijn. 

 Hetgeen de heer Slewe inbrengt heeft te maken met agendapunt 3 (zie verder onder dat punt). 

 

3. Vaststellen van de agenda 
 

De voorzitter meldt dat het Presidium wenst een voorstel tot benoeming van een lid auditcommissie toe te 

voegen aan de agenda. 

 BESLUIT: Met algemene stemmen wordt ingestemd met het toevoegen van agendapunt 3A) Raadsvoorstel 

benoeming lid auditcommissie 

 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) brengt een initiatiefvoorstel in m.b.t. het inspreken tijdens 

commissievergaderingen, en licht dit toe. 

Het agenderen van het initiatiefvoorstel van mw Roos onder agendapunt 12A wordt in stemming gebracht. 
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 Stemverklaringen van: mw Roos (HvB), dhr Heukels (LB), dhr Slewe (ZB), dhr Kruijswijk (GrL), dhr Burger 

(CDA), dhr Schell (PvdA), mw Zoetmulder (VVD), mw Kuijs (D66), mw van Vliet (GrL), dhr Faber (GrL), dhr 

van der Veldt (CDA) 

 

BETREFT STEMMING: Toevoegen agendapunt 12A (HvB) 
Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Burger (CDA)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB)  TEGEN 

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL)  TEGEN 

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weernink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) VOOR  

Dhr Schell (PvdA)  TEGEN 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 

Mw van Vliet (GrL)  TEGEN 

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

BESLUIT: VERWORPEN 4 VOOR 15 TEGEN 

 

De heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) komt met een initiatiefvoorstel m.b.t. een verordening op de 

auditcommissie, maar geeft aan dat dit voorstel de normale procedure zal volgen. 

 

De heer Slewe (ZB) heeft onder agendapunt 2 aangegeven een agendapunt te willen toevoegen m.b.t. het 

advies van de advocaat over Blekersveld, en dat toegelicht. 

Het agenderen van het initiatiefvoorstel van dhr Slewe onder agendapunt 14A, wordt in stemming gebracht. 

 Stemverklaringen van: mw Kuijs (D66), mw Roos (HvB), dhr Doorn (VDB), dhr Heukels (LB), dhr Slewe (ZB), 

dhr Kruijswijk (GrL), dhr Burger (CDA), dhr Brussaard (VVD), dhr van der Veldt (CDA), dhr Harder (VVD) 

 

BETREFT STEMMING: TOEVOEGEN AGENDAPUNT 14A (ZB) 
Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Burger (CDA)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB)  TEGEN 

Dhr Faber (GrL)  TEGEN 

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB)  TEGEN 

Dhr Kruijswijk (GrL)  TEGEN 

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weernink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) VOOR  

Dhr Schell (PvdA)  TEGEN 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 

Mw van Vliet (GrL)  TEGEN 

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 
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BESLUIT: VERWORPEN 2 VOOR 17 TEGEN 

 

De voorzitter meldt dat agendapunt 7 m.b.t. ‘Lokale steun Kenter Jeugdhulp’ een hamerpunt betreft, maar 

dat mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) heeft aangegeven dat zij toch een stemverklaring wil afgeven. 

 

De voorzitter meldt dat het amendement ‘Vitaal Vogelenzang’ m.b.t. afkoop van sociale woningbouw 
(agendapunt 4), mede wordt ingediend door GroenLinks. 

 

Met inachtneming van bovenstaande wordt de agenda vastgesteld. 

 

3a Raadsvoorstel benoeming lid auditcommissie 
* Dit betreft een toegevoegd agendapunt (zie agendapunt 3). 

 

Enkele raadsleden wensen hoofdelijke stemming. 

Aangezien dit een stemming over personen betreft, zal stemming plaatsvinden via stembriefjes. 

Dhr van der Veldt (CDA), dhr Doorn (VDB) en mw Zoetmulder (VVD) vormen de stemcommissie.  

 

Er wordt een kort moment geschorst. 

 BESLUIT: met 17 stemmen vóór en 2 stemmen tegen, stemt de raad in met het raadsvoorstel en wordt de 

heer Oude Weernink (D66) benoemd als lid van de auditcommissie. 

 

4. Vitaal Vogelenzang ruimtelijk programma van eisen (Bespreekpunt) 
 

Er zijn op dit punt amendementen (A, B, C) ingediend, de indieners daarvan lichten de amendementen toe. 

Vervolgens geven alle fracties hun reactie op het raadsvoorstel. 

 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal): na het doornemen van de geheime stukken, constateert zij een 

verschil van iets meer dan 1,6 miljoen euro. Zij zou dit graag in een besloten gedeelte willen bespreken. 

 

De voorzitter brengt dit ordevoorstel van mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) om de deuren te sluiten 

zodat de geheime stukken kunnen worden besproken, in stemming. 

 De voorzitter meldt dat o.g.v. de gemeentewet de deuren worden gesloten, als minimaal 1/5 deel van de 

aanwezige raadsleden hierom verzoekt. Dit betekent dat 4 stemmen vóór nodig zijn om de deuren te 

sluiten. Mócht dit besloten worden, vraagt de voorzitter alvast om instemming van de raad met 

aanwezigheid van personen buiten de directe vergaderkring (bode, griffie, college etc). 

 

BETREFT STEMMING: DEUREN SLUITEN / BESLOTEN VERGADEREN 
Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Burger (CDA)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL)  TEGEN 

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB)  TEGEN 

Dhr Kruijswijk (GrL)  TEGEN 

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weernink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) VOOR  

Dhr Schell (PvdA)  TEGEN 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  
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Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 

Mw van Vliet (GrL)  TEGEN 

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

BESLUIT: VERWORPEN 3 VOOR 16 TEGEN 

 

Wethouder Wijkhuisen (termijn 1 en 2) 

 De wethouder hoopt de doelgroepenverordening begin volgend jaar te kunnen aanbieden aan de raad. 

 Er is niet expliciet om een anti-speculatiebeding gevraagd bij motie, maar er leek brede consensus te 

bestaan om dit te gaan doen, dus daar wil het collega graag aan gaan werken. 

 Advies ten aanzien van de amendementen: 

A) Over het halve kunstgrasveld: er wordt niet duidelijk vermeld of het vitaliteitsfonds intact blijft, dit heeft 

een behoorlijke financiële consequentie, het heeft een beperkte toegevoegde waarde voor de 

voetbalclub en Vitaal Vogelenzang. Dit amendement wordt daarom ontraden. 

B) Over afkoop sociale woningbouw: de wethouder ziet hier het probleem dat de ruim 7,5 ton die dit 

betreft, nu een soort open cheque wordt. Het college staat bij een positief saldo zeer achter het storten 

in het vereveningsfonds, maar alleen als dat mogelijk is. Dit amendement wordt daarom ontraden. 

C) Het is goed om dat plangebied te specificeren, hierop adviseert het college positief. 

 Wat betreft de Europese aanbesteding: dit is al in de commissie besproken, hierop is al geantwoord. 

 Wat betreft de vraag of Vogelenzangers nu wel of niet in aanmerking voor de woningen (LB): dat hangt 

samen met doelgroepenverordening, anti-speculatiebeding en sociale koop, zoals te lezen is in het 

schrijven dat het college de raad heeft doen toekomen. Het college werkt dit uit. 

 

Amendementen A, B, C en het Raadsvoorstel Vitaal Vogelenzang worden in stemming gebracht. 

 

Dictum amendement A / CDA 

Punt 3 van het voorgestelde besluit als volg te wijzigen:  

"de Vitale Variant” te vervangen door "de variant met één natuurgrasveld en één half kunstgrasveld" 

Bij punt 9 tussen "exploitatiebegroting" EN “vast” het woord "gewijzigd" toe te voegen 

 

BETREFT STEMMING: AMENDEMENT A 
Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Burger (CDA) VOOR  

Dhr Doorn (VDB)  TEGEN 

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weernink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA) VOOR  

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

BESLUIT: VERWORPEN 9 VOOR 10 TEGEN 

 

Dictum amendement B / PvdA, CDA, Zelfstandig Bloemendaal, VDB, GroenLinks 
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door de toevoeging 'voor zover de grondexploitatie dat toelaat’ te schrappen uit besluitpunt 7. 

 

Stemverklaring: dhr Heukels (LB) 

 

BETREFT STEMMING: AMENDEMENT B 
Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Burger (CDA) VOOR  

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weernink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA) VOOR  

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

BESLUIT: AANGENOMEN 10 VOOR 9 TEGEN 

 

Dictum amendement C / CDA, GroenLinks 

Aan punt 3 van het voorgestelde besluit het volgende toe te voegen: 

"volgens scenario 3" tussen de woorden "plangebied” en “en”. 

 

BETREFT STEMMING: AMENDEMENT C 
Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD) VOOR  

Dhr Burger (CDA) VOOR  

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD) VOOR  

Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD) VOOR  

Dhr Oude Weernink (D66) VOOR  

Mw Robbers (VVD) VOOR  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA) VOOR  

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD) VOOR  

BESLUIT: AANGENOMEN 18 VOOR 1 TEGEN 

 

BETREFT STEMMING: RAADSVOORSTEL VITAAL VOGELENZANG 
Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD) VOOR  
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Dhr Burger (CDA) VOOR  

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD) VOOR  

Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD) VOOR  

Dhr Oude Weernink (D66) VOOR  

Mw Robbers (VVD) VOOR  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr van der Veldt (CDA) VOOR  

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD) VOOR  

BESLUIT: AANGENOMEN 17 VOOR 2 TEGEN 

 

 Besluit: het met amendementen B en C geamendeerde Raadsvoorstel Vitaal Vogelenzang is 

aangenomen. 

 

De voorzitter noteert twee opmerkingen uit de bespreking: 

 De heer Burger (CDA) gaf het advies om het in de raad bekrachtigen van een collegebesluit tot 

geheimhouding, in de toekomst via een apart raadsvoorstel te doen. Dit dus niet op te nemen als 

besluitpunt in het totaalbesluit (zoals bij Vitaal Vogelenzang onder punt 10), aangezien de commissie altijd 

kan besluiten een beleidsstuk níet door te laten gaan naar de raad. 

 Mevrouw Kuijs (D66) deed de oproep aan het college om nu toch eens te gaan voldoen aan de uitvoering 

van de al in 2019 aangenomen motie, om te komen met een doelgroepenverordening. 

 

5. Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid (Bespreekpunt) 
 

Er zijn twee moties (1, 2) ingediend, de indieners daarvan lichten deze toe. 

Vervolgens geven alle fracties hun reactie op het raadsvoorstel. 

 

Wethouder Wijkhuisen (termijn 1 en 2) 

 Motie Liberaal Bloemendaal: wat we nu hebben voorgelegd is een RES op basis van een RO zoektocht. Dat 

zal op den duur concreter worden, maar dat is op dit moment nog stap 2. De inhoud van de motie ziet de 

wethouder niet echt als sturen op hoofdlijnen. Dit amendement wordt daarom ontraden. 

 Motie PvdA, D66, GroenLinks, CDA: hier kan het college zeker wat mee. De wethouder ziet echter één 

probleem: het met voorrang voorzien van grote gebouwen zoals NS-station van zonnecollectoren, kan de 

wethouder niet ‘realiseren’. Dat kan alleen voor gemeentelijke gebouwen. De gemeente gaat niet over 

particulier bezit. Hij doet de suggestie dit voor wat betreft particulier bezit, te wijzigen in ‘stimuleren’. 
 

Er wordt kort geschorst om te kijken naar de suggestie om de tekst van motie 2 te wijzigen.  

 De voorzitter meldt, dat in de tekst van motie 2 onder ‘verzoek aan het college’, eerste bullit, het woord 

‘realiseren’ is vervangen door ‘bevorderen’. De gewijzigde motie wordt ingediend als motie 2’. 
 

Het raadsvoorstel Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid en de moties 1 en 2’ worden in stemming 

gebracht. 

 Stemverklaring: dhr Heukels (LB), dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), mw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

 

BETREFT STEMMING: RAADSVOORSTEL RES NOORD-HOLLAND ZUID 
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Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD) VOOR  

Dhr Burger (CDA) VOOR  

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD) VOOR  

Dhr Heukels (LB)  TEGEN 

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD) VOOR  

Dhr Oude Weernink (D66) VOOR  

Mw Robbers (VVD) VOOR  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr van der Veldt (CDA) VOOR  

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD) VOOR  

BESLUIT: AANGENOMEN 16 VOOR 3 TEGEN 

 

Dictum motie 1 / Liberaal Bloemendaal 

De bovenstaande reacties en bedenkingen over te nemen in haar strategie/visie en over te brengen bij het 

vervolgproces vaststellen RES. 

 

BETREFT STEMMING: MOTIE 1 
Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Burger (CDA)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB)  TEGEN 

Dhr Faber (GrL)  TEGEN 

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL)  TEGEN 

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weernink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA)  TEGEN 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 

Mw van Vliet (GrL)  TEGEN 

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

BESLUIT: VERWORPEN 2 VOOR 17 TEGEN 

 

Dictum motie 2’ / PvdA, D66, GroenLinks, CDA 

 Met voorrang zonnecollectoren op daken van scholen in de gemeente en andere grote gebouwen die 

daarvoor geschikt zijn, zoals mogelijk NS-station Bloemendaal, te bevorderen; 

 Het stimuleren van energiebesparíng van particuliere woningen middels zonnepanelen en 

isolatievoorzieningen voort te zetten met de huidige middelen (Zonneatlas, Energiecoaches) 

 De afstemming tussen de RES en de landelijke initiatieven op het gebied van energie uit water binnen de 

RES onder de aandacht te brengen 
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Stemverklaring: dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), mw Roos (Hart voor Bloemendaal), mw Kuijs (D66), dhr 

Heukels (LB) 

 

BETREFT STEMMING: MOTIE 2’ 
Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Burger (CDA) VOOR  

Dhr Doorn (VDB)  TEGEN 

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB)  TEGEN 

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weernink (D66) VOOR  

Mw Robbers (VVD) VOOR  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr van der Veldt (CDA) VOOR  

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

BESLUIT: AANGENOMEN 11 VOOR 8 TEGEN 

 

 Besluit: het Raadsvoorstel Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid en de motie 2’ zijn 

aangenomen. 

 

6. Voorbereidingsbesluit Hoge Duin en Daalseweg (Bespreekpunt) 
 

Alle fracties geven hun reactie op het raadsvoorstel. 

 

Wethouder Wijkhuisen (termijn 1 en 2) 

 De bedoeling met dit voorbereidingsbesluit is om de bestemming naar ‘wonen buiten bouwvlak’ te 
brengen, omdat de bestemming ‘maatschappelijk’ daar niet meer van toepassing is en het college het niet 

verstandig acht de bestemming ‘maatschappelijk’ hier te handhaven. 
 Er komt geen zendmast, zoals ook in de commissie besproken. Waar een mast komt, bepaalt KPN samen 

met de eigenaar. Wij zijn destijds uitgekomen bij het restaurant aan de Hoge Duin en Daalseweg. Daar 

staat nu een tijdelijke mast en zal de nieuwe mast in principe ook komen. 

 Er is een taxatie op basis van de bestemming ‘maatschappelijk’, maar we moeten straks een taxatie hebben 

op basis van bestemming ‘wonen buiten bouwvlak’. Dan kan het verkocht worden aan de hoogste bieder. 

 

Het Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Hoge Duin en Daalseweg wordt in stemming gebracht. 

 Stemverklaring: mw Roos (Hart voor Bloemendaal), Heukels (LB), dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) 

 

BETREFT STEMMING: RAADSVOORSTEL VB HOGE DUIN EN DAALSEWEG 
Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD) VOOR  

Dhr Burger (CDA) VOOR  

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD) VOOR  

Dhr Heukels (LB)  TEGEN 

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  
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Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD) VOOR  

Dhr Oude Weernink (D66) VOOR  

Mw Robbers (VVD) VOOR  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr van der Veldt (CDA) VOOR  

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD) VOOR  

BESLUIT: AANGENOMEN 16 VOOR 3 TEGEN 

 

 Besluit: het Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Hoge Duin en Daalseweg is aangenomen. 

 

7. Lokale steun Kenter Jeugdhulp (Hamerpunt) 
 

Dit punt staat op de agenda als hamerpunt, maar mevrouw Roos wenst alsnog een stemverklaring af te 

geven en dit raadsvoorstel in stemming te brengen. 

 

Het Raadsvoorstel Lokale steun Kenter Jeugdhulp wordt in stemming gebracht. 

 Stemverklaringen van: mw Roos (Hart voor Bloemendaal), dhr Heukels (LB) 

 

BETREFT STEMMING: RAADSVOORSTEL STEUN KENTER JEUGDHULP 
Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD) VOOR  

Dhr Burger (CDA) VOOR  

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD) VOOR  

Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD) VOOR  

Dhr Oude Weernink (D66) VOOR  

Mw Robbers (VVD) VOOR  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA) VOOR  

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD) VOOR  

BESLUIT: AANGENOMEN 18 VOOR 1 TEGEN 

 

 Besluit: het Raadsvoorstel Lokale steun Kenter Jeugdhulp is aangenomen. 

 

8. Vuurwerk jaarwisseling 2020-2021 (Bespreekpunt) 
* De heer Burger neemt het voorzitterschap vanaf dit punt voor de vier komende agendapunten over van de 

burgemeester, aangezien de burgemeester betrokkenheid heeft bij de betreffende onderwerpen. 

 

Er is een amendement (D) ingediend door Liberaal Bloemendaal over het gratis verstrekken van 

vuurwerkbrillen aan alle scholieren, om oogletsel te voorkomen. De burgemeester heeft in de commissie 

aangegeven nog met o.a. de VRK en GGD te bespreken en hun advies te vragen, maar dit is er nog niet. 
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 De heer Heukels (LB) doet het ordevoorstel om dit agendapunt uit te stellen, zodat éérst dat advies 

verkregen kan worden, en vervolgens raadsvoorstel en amendement in bespreking genomen worden. 

 Voorzitter: dit is te zien als twee trajecten. Het raadsvoorstel kan nu in bespreking worden genomen, en LB 

kan het amendement omvormen tot een motie. Er is ruim de tijd om die motie alsnog in te dienen. 

 

Het ordevoorstel van de heer Heukels (LB) om dit agendapunt 8 uit te stellen, wordt in stemming gebracht. 

 

BETREFT STEMMING: Ordevoorstel agendapunt Vuurwerk afvoeren (LB) 
Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Burger (CDA)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB)  TEGEN 

Dhr Faber (GrL)  TEGEN 

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL)  TEGEN 

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weernink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA)  TEGEN 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 

Mw van Vliet (GrL)  TEGEN 

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

BESLUIT: VERWORPEN 2 VOOR 17 TEGEN 

 

De heer Heukels (LB) verzoekt om een korte schorsing, om te overleggen met zijn achterban. 

 De heer Heukels laat na de schorsing weten het amendement D voor nu in te trekken. 

Hij zal het amendement ná ontvangst van het advies van de VRK (hiertoe verzoekt hij de burgemeester om 

een toezegging te doen) omvormen tot een motie, en die dan alsnog indienen. 

 De burgemeester doet de toezegging te bevorderen dat de VRK komt met een advies over het gratis 

verstrekken van vuurwerkbrillen aan alle scholieren, om oogletsel te voorkomen. (LB) TR 122 

 

Vervolgens geven alle fracties hun reactie op het raadsvoorstel. 

 

Burgemeester: 

 In het voorstel is een communicatiecampagne opgenomen, zo wordt de bevolking hierover geïnformeerd. 

Verder is dit staand beleid, dat al een paar jaar redelijk succesvol is. Tot het moment dat er daadwerkelijk 

een vuurwerkverbod komt, waar de burgemeester voorstander van is, is dit een effectieve methode. 

 De burgemeester wacht de motie van Liberaal Bloemendaal af. 

 

Het Raadsvoorstel vuurwerk jaarwisseling 2020-2021 wordt in stemming gebracht. 

 Stemverklaring van: mw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

 

BETREFT STEMMING: RAADSVOORSTEL VUURWERK JAARWISSELING 
Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD) VOOR  

Dhr Burger (CDA) VOOR  

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD) VOOR  
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Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD) VOOR  

Dhr Oude Weernink (D66) VOOR  

Mw Robbers (VVD) VOOR  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr van der Veldt (CDA) VOOR  

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD) VOOR  

BESLUIT: AANGENOMEN 17 VOOR 2 TEGEN 

 

 Besluit: het Raadsvoorstel Vuurwerk Jaarwisseling 2020-2021 is aangenomen. 

 

9. Communicatie Uitvoeringsplan (Bespreekpunt) 
 

Er is een motie ingediend, de indieners worden in de gelegenheid gesteld deze toe te lichten. 

Vervolgens krijgen alle fracties de gelegenheid hun reactie te geven op raadsvoorstel en motie. 

 

Burgemeester (termijn 1 en 2): 

 De burgemeester is verheugd over de brede steun voor het raadsvoorstel. 

 Wat betreft de motie: hierdoor kan juridische onduidelijkheid ontstaan voor burgers. De krant komt soms 

niet of later uit. Dan zouden mensen aanspraak kunnen menen te maken op een langere termijnduur, 

terwijl we de snelheid van procedures juist zo kort mogelijk willen houden i.v.m. klantvriendelijkheid. 

Bovendien moet hoe iets in de krant staat, 1-op-1 overeenkomen met hoe het op overheid.nl staat – wat 

een hogere foutgevoeligheid geeft. En het is weer extra werk voor onze communicatieafdeling. 

 In steeds minder gemeenten wordt om deze redenen gepubliceerd in kranten. 

 Wij hebben voorheen gepubliceerd in kranten, maar nagenoeg niemand maakte hiervan gebruik. 

 De WMO-raad heeft kritisch meegekeken of kwetsbare groepen niet worden gedupeerd, maar deze heeft 

geconstateerd dat er geen enkele reden is om ook in de krant te moeten publiceren. 

 

Het Raadsvoorstel Communicatie Uitvoeringsplan wordt in stemming gebracht. 

 Stemverklaringen van: mw Roos (Hart voor Bloemendaal), dhr Heukels (LB), dhr Slewe (Zelfstandig 

Bloemendaal) 

 

BETREFT STEMMING: RAADSVOORSTEL COMMUNICATIE UITV PLAN 
Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD) VOOR  

Dhr Burger (CDA)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD) VOOR  

Dhr Heukels (LB)  TEGEN 

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD) VOOR  

Dhr Oude Weernink (D66) VOOR  

Mw Robbers (VVD) VOOR  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  TEGEN 
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Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD) VOOR  

BESLUIT: AANGENOMEN 13 VOOR 6 TEGEN 

 

Dictum motie 3 / Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal 

De bekendmakingen voortaan ook in het Bloemendaals Nieuwsblad te publiceren. 

 

BETREFT STEMMING: MOTIE 3 
Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Burger (CDA) VOOR  

Dhr Doorn (VDB)  TEGEN 

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weernink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) VOOR  

Dhr Schell (PvdA)  TEGEN 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA) VOOR  

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

BESLUIT: VERWORPEN 9 VOOR 10 TEGEN 

 

 Besluit: het Raadsvoorstel Communicatie Uitvoeringsplan is aangenomen. 

 

10. MRA Werkplan en Begroting 2021 (Bespreekpunt) 
 

Alle fracties krijgen de gelegenheid hun reactie te geven op het raadsvoorstel. 

De burgemeester krijgt de gelegenheid hierop te reageren. 

 

Het Raadsvoorstel MRA Werkplan en Begroting 2021 wordt in stemming gebracht. 

 Stemverklaringen van: dhr Heukels (LB), mw Roos (Hart voor Bloemendaal), dhr Slewe (Zelfstandig 

Bloemendaal) 

 

BETREFT STEMMING: RAADSVOORSTEL MRA WERKPLAN / BEGROTING 
Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD) VOOR  

Dhr Burger (CDA) VOOR  

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD) VOOR  

Dhr Heukels (LB)  TEGEN 

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD) VOOR  

Dhr Oude Weernink (D66) VOOR  
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Mw Robbers (VVD) VOOR  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr van der Veldt (CDA) VOOR  

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD) VOOR  

BESLUIT: AANGENOMEN 16 VOOR 3 TEGEN 

 

 Besluit: het Raadsvoorstel MRA Werkplan en Begroting 2021 is aangenomen. 

 

Het is op dit punt bijna 23:00, de voorzitter peilt of de agenda afgemaakt - of geschorst moet gaan worden. 

Hij constateert dat een ruime meerderheid van de raadsleden de agenda wil afmaken. De spreektijden 

worden aangepast, op basis van een uur extra vergadertijd. 

 

11. Aanpassing APV t.b.v. openluchttheater Caprera (Bespreekpunt) 
 

Er is een amendement (E) ingediend, de indieners daarvan lichten de amendementen toe. 

Vervolgens geven alle fracties hun reactie op het raadsvoorstel. 

 

Wethouder Heijink: 

 Het college denkt dat het een zeer gedegen amendement is en adviseert positief op amendement E. 

 Verder heeft hij geen vragen gehoord die beantwoord moeten worden. 

 

Amendement E en Raadsvoorstel Aanpassing APV t.b.v. openluchttheater Caprera worden in stemming 

gebracht. 

 Stemverklaringen van: mw Roos (Hart voor Bloemendaal), dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) 

 

Dictum amendement E / D66, GroenLinks, VVD 

B. Aan artikel 4:3 een lid 14 toe te voegen dat luidt: 'Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de 

inrichting bedraagt tijdens incidentele festiviteiten niet meer dan 80 dB(c), gemeten op de gevel van 

gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.' 

C. Aan artikel 4:3, lid 8, een lid d toe te voegen dat luidt: 'tot 23.00 uur in het geval van het 

Openluchttheater' 

 

BETREFT STEMMING: AMENDEMENT E 
Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD) VOOR  

Dhr Burger (CDA)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB)  TEGEN 

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD) VOOR  

Dhr Heukels (LB)  TEGEN 

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD) VOOR  

Dhr Oude Weernink (D66) VOOR  

Mw Robbers (VVD) VOOR  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 
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Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD) VOOR  

BESLUIT: AANGENOMEN 13 VOOR 6 TEGEN 

 

BETREFT STEMMING: RAADSVOORSTEL AANPASSING APV CAPRERA 
Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD) VOOR  

Dhr Burger (CDA)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB)  TEGEN 

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD) VOOR  

Dhr Heukels (LB)  TEGEN 

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD) VOOR  

Dhr Oude Weernink (D66) VOOR  

Mw Robbers (VVD) VOOR  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD) VOOR  

BESLUIT: AANGENOMEN 13 VOOR 6 TEGEN 

 

 Besluit: het met amendement E geamendeerde Raadsvoorstel Aanpassing APV t.b.v. 

openluchttheater Caprera is aangenomen. 

 

12. Spreektijden in de commissievergaderingen (Bespreekpunt) 
* De burgemeester neemt vanaf dit punt het voorzitterschap weer terug van de heer Burger, onder dank. 

 

Alle fracties krijgen de gelegenheid hun reactie te geven op het raadsvoorstel. 

 

Het Raadsvoorstel Spreektijden in de commissievergaderingen wordt in stemming gebracht. 

 Stemverklaringen door: dhr Heukels (LB), dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), mw Roos (Hart voor 

Bloemendaal) 

 

BETREFT STEMMING: RAADSVOORSTEL SPREEKTIJDEN COMMISSIES 
Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD) VOOR  

Dhr Burger (CDA)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD) VOOR  

Dhr Heukels (LB)  TEGEN 

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD) VOOR  

Dhr Oude Weernink (D66) VOOR  

Mw Robbers (VVD) VOOR  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) VOOR  

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  TEGEN 
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Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD) VOOR  

BESLUIT: AANGENOMEN 15 VOOR 4 TEGEN 

 

 Besluit: het Raadsvoorstel Spreektijden in de commissievergaderingen is aangenomen. 

 

13. Vergaderschema 2021 (Bespreekpunt) 
 

Alle fracties krijgen de gelegenheid hun reactie te geven op het raadsvoorstel. 

 

Het Raadsvoorstel vergaderschema 2021 wordt in stemming gebracht. 

 Stemverklaringen door: dhr Faber (GrL), dhr Burger (CDA), dhr Heukels (LB) 

 

BETREFT STEMMING: RAADSVOORSTEL VERGADERSCHEMA 2021 
Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD) VOOR  

Dhr Burger (CDA) VOOR  

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD) VOOR  

Dhr Heukels (LB)  TEGEN 

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD) VOOR  

Dhr Oude Weernink (D66) VOOR  

Mw Robbers (VVD) VOOR  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr van der Veldt (CDA) VOOR  

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD) VOOR  

BESLUIT: AANGENOMEN 16 VOOR 3 TEGEN 

 

 Besluit: het Raadsvoorstel vergaderschema 2021 is aangenomen. 

 

14. Benoeming commissielid D66 in Commissie Bestuur en Middelen (Bespreekpunt) 
 

De voorzitter vraagt de raadsleden of als hamerpunt / bij acclamatie besloten kan worden tot benoeming 

van een commissielid van D66 in de commissie Bestuur en Middelen, dit blijkt het geval. 

 Besluit: het commissielid van D66 wordt bij acclamatie benoemd in de Commissie Bestuur en Middelen. 

 

15. Mededelingen 
 

Voorzitter: 

 In het Presidium en de agendacommissie is gesproken over het punt ‘mededelingen’, en dat zich op dit 
punt soms onduidelijkheden voordoen. Als voorzitters kwam men tot drie criteria waaraan een mededeling 

zou moeten voldoen: 1) van huishoudelijke aard, 2) informatief, 3) neutraal. Zo zullen de voorzitters de 

mededeling hanteren in de vergaderingen. 
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 Woensdag 23 september aanstaande is een digitale raadsbijeenkomst, de uitnodiging is door de 

raadsleden ontvangen, het gewenste e-mail adres kan doorgestuurd worden aan de griffie voor 

aanmelding voor die bijeenkomst. 

 Vrijdag 18 september om 16:30 is er weer een persconferentie van de minister-president over de corona-

crisis. Het is duidelijk dat het een ingrijpende verklaring wordt. Het college zal zo snel mogelijk de 

consequenties voor onze regio en Bloemendaal met de raadsleden in een raadsbrief delen. 

 

Er ontstaat discussie over het eerstgenoemde punt. De heer Slewe heeft bezwaar tegen deze gang van 

zaken. Mevrouw Roos doet het ordevoorstel, om met een raadsvoorstel hierover te komen en hier een 

democratisch debat over te voeren. De voorzitter ziet hierin geen ordevoorstel, maar doet de suggestie aan 

mevrouw Roos om voor de volgende vergadering een motie op dit punt in te dienen. 

 

16. Vaststellen van de besluitenlijst van 30 juni/2 juli en 2 juli 2020 en verslag 

besloten gedeelte vergadering 30 juni 
 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) verlaat de vergadering en trekt de door haar fractie ingediende 

moties en vragen in, deze zullen volgende maand aan de orde komen. 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

17. Lijst van toezeggingen van het College 
 

Nummer Besluit 

TR100 Afvoeren: deze vergadering afgedaan met raadsvoorstel RES (agendapunt 5) 

TR110 Afvoeren: er is geen sprake meer van meerdere scenario’s, er is nog 1 scenario over 

TR111 Verwijderen van de lijst 

TR119 Aanhouden: deze vergadering deels afgedaan met raadsvoorstel Caprera (agendapunt 11), 

overige vragen staan nog open 

TR120 Afvoeren: stond in het bezuinigingsvoorstel, maar is eruit gehaald – niet meer van toepassing 

TR121 Aanhouden: wordt morgen toegestuurd met het griffiebericht, daarmee zal het zijn afgedaan 

 

18. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad 
 

De heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) doet het verzoek tot agendering van A13: brief van mevrouw Faas 

(Zelfstandig Bloemendaal), met het doel te bespreken wat te doen nu er geen accountant meer is. 

 De heer Harder (VVD) denkt niet dat dit nodig is, omdat de auditcommissie in de commissie Bestuur en 

Middelen altijd reflectie geeft en er dan ook over gesproken kan worden. 

 De heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) wil hier i.v.m. het belang toch een agendapunt van maken. 

 

De voorzitter brengt het verzoek van dhr Slewe in stemming. 

 De heer Burger (CDA) meldt dat zijn fractie het verzoek ondersteunt, en stelt voor dit al in de komende 

commissievergadering Bestuur en Middelen op de agenda te zetten. 

 Besluit: agenderen brief A13 wordt meegenomen door de agendacommissie. 

 

19. Vragenhalfuur 
* Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) heeft bij het verlaten van de vergadering aangegeven haar vragen 

in te trekken en deze opnieuw in te dienen voor de volgende vergadering. 

 

De heer Doorn (VDB) had een vraag aangekondigd over Kweekduin, maar stelt in verband met het late 

tijdstip voor dat deze vragen door het college schriftelijk beantwoord kunnen worden. 



17 / 19 

 

 Het college zegt toe de vraag van de heer Doorn (VDB) over Kweekduin voor het vragenhalfuur, schriftelijk 

te zullen beantwoorden. TR 123 

 

20. Moties vreemd aan de orde van de dag 
* Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) heeft bij het verlaten van de vergadering aangegeven de door haar 

ingediende moties te laten vervallen en in te dienen in de volgende vergadering. 

 

MOTIE 4 

De ingediende motie 4 over Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen wordt toegelicht door mw Kuijs (D66). 

Wethouder Wijkhuisen: het college adviseert positief. 

 

Dictum motie 4 / D66, GroenLinks, PvdA, CDA, VVD 

om een Nota Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen op te stellen als onderdeel van het traject voor de 

omgevingsvisie 

 

BETREFT STEMMING: MOTIE 4 
Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD) VOOR  

Dhr Burger (CDA) VOOR  

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD) VOOR  

Dhr Heukels (LB) *  

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD) VOOR  

Dhr Oude Weernink (D66) VOOR  

Mw Robbers (VVD) VOOR  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) *  

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA) VOOR  

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD) VOOR  

BESLUIT: AANGENOMEN 17 VOOR 0 TEGEN 

 

* Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) en de heer Heukels (LB) hebben de vergadering inmiddels verlaten, 

stemmen derhalve niet mee. 

 

MOTIE 5 en 6 

De ingediende motie 5 m.b.t. geluidshinder door motorvoertuigen wordt toegelicht door de heer Slewe 

(Zelfstandig Bloemendaal) en de heer Burger (CDA). 

Alle fracties krijgen de gelegenheid op deze motie te reageren. 

 

Mevrouw Zoetmulder (VVD) stelt als ordevoorstel voor, dat moties 5 en 6 wellicht in elkaar te schuiven zijn. 

 De heer Kruijswijk (GrL) meldt dat de door zijn fractie ingediende motie ongeveer dezelfde strekking heeft, 

maar bondiger is. Hij steunt de motie van Zelfstandig Bloemendaal en CDA, maar benadrukt nog eens het 

belang van de snelheid waarmee hij deze situatie nu graag aangepakt ziet. Wat de heer Kruijswijk betreft, 

kan motie 6 eventueel ingetrokken worden. 

 

Burgemeester: 



18 / 19 

 

 Dit is een thema waar in de driehoek, dus ook in Zandvoort en Heemstede, aandacht voor is. Er wordt 

hierop wel degelijk gehandhaafd, er wordt een behoorlijk aantal bekeuringen uitgedeeld. Er wordt 

gehandhaafd op geluid en ook bekeurd op asociaal gedrag. 

 De burgemeester ziet de moties als extra steun in de rug om hiermee gemotiveerd aan de slag te gaan en 

stelt voor beide moties 5 en 6 nu bij acclamatie aan te nemen. 

 Daaraan verbindt hij het voorstel, om dit punt op korte termijn te agenderen in de commissie Bestuur en 

Middelen, om de politie zelf te laten uitleggen wat al gedaan wordt en hoe de handhaving moet worden 

gezien in de bredere context van alle handhavingstaken van de politie (ook t.a.v. COVID). 

 

Dictum motie 5 / Zelfstandig Bloemendaal, CDA 

a. De handhaving van regels voor de maximale geluidsproductie van motorvoertuigen en de maximum 

snelheid te prioriteren en zodoende te intensiveren, 

b. Te laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met technische apparatuur de regels voor 

motorvoertuigen voor maximale geluidsproductie en maximumsnelheid 24/7 te controleren en zo nodig te 

verbaliseren, 

c. In overleg te treden met de gemeenten in Zuid-Kennemerland over prioritering en intensivering van een 

gezamenlijke handhaving van verkeersregels t.a.v. maximumsnelheid en geluidshinder, 

d. In overleg met andere gemeenten, waar een overeenkomstige handhavingsurgentie bestaat, bij het Rijk 

de noodzaak te agenderen voor verbetering en harmonisatie van de landelijke - en zo nodig Europese – 

regelgeving t.a.v. de geluidsproductie van motorvoertuigen. 

 

Dictum motie 6 / Hart voor Bloemendaal, GroenLinks 

 In een integraal veiligheidsplan de aanpak van (geluidsoverlast door) motorrijders te benoemen en hieraan 

prioriteit te geven; 

 Een afspraak te maken met de politie dat op geluid en snelheid van motoren wordt gecontroleerd en dan 

vooral op die tijdstippen waarop de geluidsoverlast door inwoners als meest hinderlijk wordt ervaren; 

 Zowel het plan als de te maken afspraak met de Veiligheidsregio te bespreken. 

 

 Besluit: moties 5 en 6 worden bij acclamatie aangenomen. 

 

MOTIE 7 

Er is nog een extra motie 7 ingediend door Zelfstandig Bloemendaal, over het voornemen van het college om 

2 x 30 tijdelijke woningen te plaatsen op Blekersveld. Deze wordt door de heer Slewe toegelicht. 

De fracties krijgen de gelegenheid te reageren op de motie. 

 

De heer van der Veldt (CDA) en de heer Harder (VVD) verlaten de vergadering i.v.m. het late tijdstip. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn: 

 Het college ontraadt de motie. 

 Het college heeft de beslissing genomen voor die locatie, conform het aangenomen amendement waarin 

duidelijk is gezegd dat het college deze beslissing in zelfstandigheid zou nemen. 

 Ook volgens dat amendement zou het college zo spoedig mogelijk doorgaan met de voorbereidingen voor 

definitieve woningbouw op Blekersveld, waarop is begonnen met bodemonderzoeken t.b.v. sanering. 

 Zo is het college tot de keuze gekomen van Blekersveld voor het bouwen van tijdelijke woningen, en 

vervolgens ook het bouwen van definitieve woningen, waarop participatie zal plaatsvinden. 

 

Dictum motie 7 / Zelfstandig Bloemendaal 

Te komen met een voorstel naar de raad voor plaatsing tijdelijke woningen danwel een andere oplossing 

voor het vestigen van statushouders en overige woningzoekenden, rekening houdend met de totale kosten, 

op schrift gestelde toezeggingen en draagvlak van omwonenden door middel van participatie 
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BETREFT STEMMING: MOTIE 7 
Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Burger (CDA)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB)  TEGEN 

Dhr Faber (GrL)  TEGEN 

Dhr Harder (VVD) *  

Dhr Heukels (LB) *  

Dhr Kruijswijk (GrL)  TEGEN 

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weernink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) *  

Dhr Schell (PvdA)  TEGEN 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA) *  

Mw van Vliet (GrL)  TEGEN 

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

BESLUIT: VERWORPEN 1 VOOR 14 TEGEN 

 

* Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), de heer Heukels (LB), de heer van der Veldt (CDA) en de heer 

Harder (VVD) hebben de vergadering inmiddels verlaten, stemmen derhalve niet mee. 

 

MOTIE 8 

GroenLinks heeft motie 8 ingediend m.b.t. het landje van Van Riessen / Bispinckpark, de heer Kruijswijk (GrL) 

licht de motie toe. Deze motie is bedoeld om alvast enige kaders mee te geven om het proces te versnellen. 

 

De fracties worden in de gelegenheid gesteld om te reageren op de motie. 

 

Wethouder Wijkhuisen: 

 In de commissie is al gezegd dat dit is blijven liggen vanwege een capaciteitsprobleem, maar dat het college 

hiermee wel bezig is en verder aan de slag wil. 

 De motie is nu wat meer ingekaderd dan wellicht wenselijk is. 

 

De voorzitter stelt dat het signaal dat afgegeven wordt met deze motie, bij het college goed gehoord en 

begrepen is, en dat dit ook dinsdag in het college zo is besproken. 

 

Hierop meldt de heer Kruijswijk (GrL) dat zijn fractie motie 8 nu wil intrekken, maar onder de verwachting 

dat de tekst ervan gaan leven bij het college, en dat hij dat op niet al te lange termijn terug zal zien. 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe, dat de inhoud van motie 8 van GroenLinks over het landje van Van Riessen 

/ Bispinckpark ter harte is genomen, en dat de raad op niet al te lange termijn een voorstel hierover tegemoet 

kan zien. TR 124 

 

21. Sluiting 
De vergadering wordt iets na 00:15 gesloten. 
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