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Bloemendaal
Raadsvergadering op donderdag 2 juni 2022
Besluitenlijst

Aanwezig: mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Harder (VVD), de heer Van Rij (VVD),
de heer Werners (WD), de heer Verheij (D66), de heer Vernooij (D66), mevrouw
Jeltes (D66), de heer Kramer (D66), de heer Faber (GrL), de heer Van der Rest (GrL),
mevrouw Van der Veldt (GrL), mevrouw Roos (HvB) , mevrouw Driessen (HvB), de heer
Metselaar (HvB), de heer Koster (PvdA), de heer Heukels (LB), de heer Slewe (ZB).
College: wethouder Heijink, wethouder De Roy van Zuidewijn.
Voorzitter: Burgemeester Roest.
Griffier: mevrouw Witte.
Afwezig: de heer Van Tienhoven (VVD), de heer Van der Veldt (CDA), wethouder
Wijkhuisen.
1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering.
2. Berichten van verhindering
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Van Tienhoven, de heer Van der
Veldt en wethouder Wijkhuisen.
3. Vaststellen van de agenda
Er zijn drie amendementen en één motie ontvangen met betrekking tot agendapunt 6
Kadernota 2023.

Er is een aantal hamerpunten geagendeerd: agendapunt 8 (Verordening
onderwijshuisvesting), agendapunt 9 (Conceptbegroting 2023 Gemeenschappelijke
Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten), agendapunt 10
Ontwerpbegroting 2023-2025 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen),
agendapunt 12 (Verordening uitvoering en handhaving), agendapunt 13 (Aanwijzen
WOO-contactpersonen). De voorzitter stelt voor deze met het vaststellen van de
agenda direct als afgehamerd te beschouwen. De raad is daarmee akkoord.
LB geeft aan dat een raadsbesluit m.b.t. een bezwaar tegen een WOB-verzoek op de
agenda had moeten staan. Het voorstel van LB is om dit alsnog toe te voegen aan de
agenda. De voorzitter geeft aan dat in het presidium besproken is om dit mee te
nemen in de komende raadscyclus. De voorzitter brengt het ordevoorstel van LB in
stemming.
Stemmen voor: 4 (HvB, LB)
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Stemmen tegen: 13 (VVD, D66, GrL, PvdA, ZB)
Afwezig: 2
De agenda wordt vastgesteld.
4. Ontheffing ingezetenschap wethouders
Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.
5. Behandeling integriteitsmeldingen (besloten)
De vergadering wordt kort geschorst en de deuren worden gesloten. De heer Heukels,
mevrouw Roos, mevrouw Driessen en de heer Slewe verlaten de vergadering.

Mevrouw Jeltes neemt het voorzitterschap over van de burgemeester.
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. De openbare vergadering wordt geschorst.

De openbare vergadering wordt 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.
VVD en D66 zijn geschrokken van de conclusies van de commissie. HvB spreekt zijn
afkeuring uit over de gang van zaken. GrL hoopt dat dit de start kan zijn van een
nieuwe bestuurscultuur. De heer Metselaar verlaat de vergadering.
De burgemeester geeft aan dat de commissie Integriteit haar werkwijze een keer wil
toelichten aan de raad.
De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming.
Stemmen voor: 12
Stemmen tegen: 0
Afwezig: 7
Het voorstel wordt aangenomen.
6. Kadernota 2023
D66 en GrL geven een toelichting op het door hun ingediende amendement C. HvB en
LB lichten toe waarom zij Amendement A hebben ingediend. VVD geeft een toelichting
op hun motie. HvB geeft een toelichting op Amendement B.

De wethouder geeft een toelichting op de kadernota.

-3Amendement A ingediend door HvB, LB, met als dictum:
"Besluit het voorgesteld besluit te wijzigen in:
1. De uitgangspunten voor de begroting 2023 (hoofdstuk 2 en 3) vast te stellen:
a. rekenrente op l,250Zo te bepalen;
b. een loonontwikkeling van 3,70Zo;
c. indexering materiële- en subsidiebudgetten van 2,30Zo;
d. de overige inkomsten, heffingen ( voor zover de wet dat toelaat), huren en
belastingen worden verhoogd met 3,00Zo (zie voor huren gemeentewoningen de
tabel in de kadernota);
e. de parkeertarieven stijgen met C 0,10;
f. de opbrengsten verkoop eigendommen (en andere activa) worden toegevoegd
aan de bestemmingsreserve 'afbouw schulden' voorzover de Flexibele Algemene
Reserve hoger is dan 30Zo van het begrotingstotaal;
2. De overige ontwikkelingen en investeringsplannen opgenomen in hoofdstuk 4, 5 en 6
van de kadernota eerst nader financieel uit te laten werken door het college alvorens
daarvoor budget beschikbaar te stellen en daarin de financiële consequenties van:
kosten direct en indirect ( w.o. verleende extra bijstand) Olden hove, benoeming van
extra wethouders, meer kosten VRK (GGZ), meerkosten brandweerkazerne, meer
kosten jeugdzorg, korting gemeentefonds, mei/juni circulaire 2022 te verdisconteren.
Deze uitwerking resulteert in een voorstel voor een sluitende begroting 2023;
3. Bij de onder punt tweede genoemde uitwerking tevens in acht te nemen:
* Concretisering van het gevraagde budget door het overleggen van een voorstel voor
wat betreft Klimaatakkoord/energietransitie/verduurzaming maatschappelijk
vastgoed/ biodiversiteitsplan zodanig dat de C 250.000 die structureel wordt
gevraagd miv 2023 ook concreet is ingevuld/onderbouwd;
* Concretisering van het gevraagde budget uitvoering woononderzoek en uitvoeren
woonbeleid (uitbreiding formatie) zodanig dat een concreet voorstel wordt gedaan
ter onderbouwing van de C 87.000 die structureel wordt gevraagd;
* Uitvoeren opkoopbescherming (vergunning- en handhaving proces) dat wordt
geschat op 0,5 fte ad C 27.000, eerst nader uit te werken in een voorstel waaruit de
extra werkzaamheden blijken."
Stemmen voor: 4 (HvB, LB)
Stemmen tegen: 13 (VVD, D66, GrL, PvdA, ZB)
Afwezig: 2
Het amendement is verworpen.
Amendement B ingediend door HvB, D66, met als dictum:
"Besluit: De in de begroting 2022 opgenomen taakstelling van C 135.000 (2022 t/m 2024) voor de
Bibliotheek te verlagen met C 55.000 en dus deze taakstelling te beperken tot č 80.000."
Stemmen voor: 13 (HvB, D66, LB, GrL, D66, PvdA)
Stemmen tegen: 4 (WD)
Afwezig: 2
Met 13 stemmen voor en 4 stemmen tegen is het amendement aangenomen.
Amendement C ingediend door GrL, D66 met als dictum:
"Besluit Punt l.e in het voorstel te schrappen.
Het beleidsmatige kader voor de parkeertarieven in Bloemendaal aan Zee nader
financieel uit te laten werken door het College in samenhang met aspecten als
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seizoenen, tijdvakken en toeristenbelasting. Om zo met een doordacht integraal
voorstel te komen dat mede bijdraagt aan een sluitende begroting."
Stemmen voor: 12 (D66, GrL, HvB, PvdA, ZB)
Stemmen tegen: 5 (VVD, LB)
Afwezig: 2
Met 12 stemmen voor en 5 stemmen tegen is het amendement aangenomen.
De voorzitter brengt het raadsvoorstel omtrent de kadernota in stemming.
Stemmen voor: 13 (VVD, D66, GrL, PvdA, ZB)
Stemmen tegen: 4 (HvB, LB)
Met 13 stemmen voor en 4 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.
Motie 1 ingediend door VVD wordt ingetrokken.
7. Addendum nota bodembeheer
De raad wenst geen stemming. Het voorstel wordt conform aangenomen.
8. Verordening onderwijshuisvesting
Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.
9. Conceptbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en
Voortijdig Schoolverlaten
Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.
10.Ontwerpbegroting 2023-2025 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd
Wonen
Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.
11.Vaststellen Winkeltijdenverordening Bloemendaal
HvB geeft een toelichting op het ingediende amendement.

Amendement D, ingediend door HvB, met als dictum:
''Besluit het voorgesteld besluit te wijzigen als volgt:
besluit:

1. vast te stellen de Winkeltijdenverordening Bloemendaal 2022 met dien verstande
dat artikel 4, eerste lid als volgt komt te luiden: 'Het college van burgemeester en
wethouders beslist op een aanvraag om ontheffing binnen vier weken nadat participatie
met omwonenden en winkeliers heeft plaatsgevonden.'
2. in te trekken de Winkeltijdenverordening Bloemendaal 2015."
Stemmen voor: 17 (VVD, D66, GrL, HvB, PvdA, ZB, LB)
Stemmen tegen: 0
Afwezig: 2
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Met 17 stemmen voor wordt het amendement unaniem aangenomen.
De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming.
Stemmen voor: 17 (VVD, GrL, D66, HvB, LB, PvdA, ZB)
Stemmen tegen: 0
Afwezig: 2
Met 17 stemmen voor wordt het raadsvoorstel unaniem aangenomen.
12. Verordening uitvoering en handhaving
Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.
13. Aanwijzen WOO-contactpersoon
Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.
14. Mededelingen
De burgemeester vraagt aandacht voor de regionale bijeenkomst die plaatsvindt in
Velsen volgende week woensdagavond. Raadsleden kunnen zich hier nog voor
aanmelden bij de griffie.

De burgemeester geeft aan dat op donderdagavond 9 juni een debattraining
plaatsvindt waarvoor iedereen zich eveneens kan aanmelden.
15. Vaststellen van de besluitenlijst van 21 april 2022
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld met dankzegging aan de griffie voor de
verslaglegging.
16. Lijst van Toezeggingen door het College
TR131 (tegemoetkoming energiekosten) is afgedaan per brief. Deze zal worden
afgevoerd.

Er zijn verder geen openstaande toezeggingen.
17. Ingekomen stukken aan de gemeenteraad
HvB vraagt stuk C6 en A20 te agenderen. Hiervoor is voldoende steun.
HvB vraagt stuk A8 te agenderen. Hiervoor is voldoende steun.
HvB vraagt stuk A19 te agenderen. Hiervoor is voldoende steun.
18. Vragenhalfuur
Door: mevrouw Jeltes (D66)
Over: Fietspad duinen
In 2012 werden in het NPZK tussen Bloemendaal en IJmuiden vijf sleuven in de
zeereep gemaakt om de wind vrij spel te geven en de duinen te laten stuiven en
wandelen.
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Daarbij is in bestuurlijk overleg overeengekomen om het fietspad vanaf Parnassia langs
de "kerf van kattende!" te handhaven. PWN heeft de afgelopen járen dit fietspad
redelijk begaanbaar gehouden. Hoewel fietsers regelmatig met "overstekend duin"
werden geconfronteerd. Maar sinds de laatste winterstormen ligt er nu een muur van
zand en is het pad afgesloten.
* Weet de wethouder wanneer het PWN dit gaat aanpakken zodat het fietspad weer
begaanbaar wordt
* Wanneer het PWN nalatig is in het weer begaanbaar maken van dit fietspad heeft
de gemeente Bloemendaal dan middelen om dit af te dwingen?
Antwoord van wethouder Heiiink in afwezigheid van wethouder Wiikhuisen:
De gemeente is al langere tijd in gesprek met PWN over het gezag over de fietspaden.
Vervolgvragen worden doorgeleid naar wethouder Wijkhuisen.
TROOl Toezegging door de wethouder: Desgevraagd geeft de wethouder
aan te zullen uitzoeken wat de duinrepen de gemeente hebben gekost.
Door: de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal)
Over: Participatie Hart van Bloemendaal

Wij werden benaderd door inwoners ivm een brief die zij kregen van Cobraspen over
een participatiemogelijkheid voor hun plannen m.b.t. AH in Bloemendaal dorp.
In die brief wordt gesteld dat de inwoners maximaal 2 weken de gelegenheid krijgen
om hun ideeën of bedenkingen etc. in het kader van de participatie in te brengen en als
zij dat niet doen dan worden ideeën I bedenkingen buiten beschouwing gelaten. Dat
zou in overleg en instemming van de gemeente afgesproken zijn.
Kent het College de tekst van die brief?
Heeft zij daar mee ingestemd?
Vind het College dit een juiste start een betrokkenheid van inwoners bij de plannen van
Cobraspen?
Vind het College dit een juiste termijn van 2 weken voor de inwoners (en daarna niet
meer, je zal maar met vakantie zijn!!) voor het starten van een participatie traject?
Is het College met ons van mening dat dit soort mededelingen in deze brief alleen maar
averechts werken en procedures in de hand werken?
Wat gaat het College eraan doen om allereerst inwoners gerust te stellen en hen op
een vriendelijke wijze en met een redelijke termijn uit te nodigen voor het
participatietraject?
De brief waaraan in de vraag gerefereerd wordt vindt u HIER
Antwoord van wethouder Heiiink in afwezigheid van wethouder Wiikhuisen:
Het college vindt het spijtig dat deze druk door belanghebbenden wordt ervaren en zal
de ontwikkelaar vragen langer de tijd te nemen voor deze eerste ronde van
participatie.
Vervolgvragen worden doorgeleid naar wethouder Wijkhuisen.
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gemeente heeft ingestemd met deze wijze van participatie (dat m.b.t. de
plannen van de Albert Heijn in Bloemendaal Dorp bewoners binnen twee
weken moeten reageren en anders niet meer kunnen meepraten)
Door: mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Over: Bouwplan Plantage
Hebt u kennisgenomen van het artikel in het Haarlems Dagblad vandaag 'Buurt tegen
bouwplan van 65 woningen bij Plantage'? Heeft over de invulling van dit gebied, dwz
het te ontwikkelen bouwplan, vooroverleg of overleg plaatsgevonden met de wethouder
en het ambtelijk apparaat?
Wat is daarin meegegeven?
Bent u van plan hiermee in te stemmen?
Hoe gaat u om met de reactie van de omwonenden?
Hoe is participatie hier georganiseerd? En: wat vindt de Provincie NH van dit plan?
Het ligt tegen Natura 2000 gebied aan. Waarom zo'n enorm parkeerterrein en waarom
zo weinig groen?
De ontsluiting op de N206: het is bekend een gevaarlijke bocht. Hoe denkt het college
dit veilig te kunnen organiseren? Sociale huur: weer kleine units bij elkaar gepropt?
Hoe groot zijn deze wooneenheden?

Antwoord van wethouder Heiiink in afwezigheid van wethouder Wiikhuisen:
Er zijn door de gemeente of het college geen toezeggingen gedaan. De ontwikkelaar
heeft op eigen risico plannen gepresenteerd. De enquête van de omwonenden wordt
door hem meegenomen.
Vervolgvragen worden doorgeleid naar wethouder Wijkhuisen.
19. Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie 2, ingediend door HvB, wordt ingetrokken en vervangen door motie 2', ingediend
door HvB, VVD, GrL, ZB en D66 met als dictum:
"Verzoekt het college op:
* Voorafgaand aan het nemen van een verkeersbesluit tot het aan wijzen van een
locatie voor het opladen van elektrische voertuigen op de openbare weg, ook rekening
te houden met belangen van de buurt, door eerst met de buurt overleg te voeren en
alternatieve locaties die door de buurt worden aangereikt, te bestuderen en daar
welwillend mee om te gaan.
* De verkeersbesluiten voor Wilhelminalaan 10 en Schoollaan 113 in Bennebroek te
heroverwegen zodat alsnog participatie kan plaatsvinden."

Stemmen voor: 17 (WD, D66, GrL, HvB, ZB, LB, PvdA)
Stemmen tegen: 0
Afwezig: 2
Met 17 stemmen voor wordt de motie unaniem aangenomen.
Motie 3, ingediend door LB, met als dictum:
"Verzoekt het College van B&W
- De huidige ingezette bestemmingsplanprocedure Blekersveld geen verdere doorgang
te laten geven en deze op korte termijn te beëindigen."
Stemmen voor: 14 (LB, ZB, VVD, GrL, ZB, PvdA, D66 (lx))
Stemmen tegen: 3 (D66 (3x))
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Afwezig: 2
Met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen wordt de motie aangenomen.
TR003 Wethouder Heijink zegt toe te zullen onderzoeken of het mogelijk is
om na 7 juni 2022 het besluit m.b.t. Blekersveld naar voren te halen, en de
raad hiervan op de hoogte te brengen.
20. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadert;

Vastqesteld in de openbare raadsvergaderįŗ
op 12.juli 2022,

gemeenteraad van Bloemendaal

Voorzitter,

Griffie#

