
Bloemendaal

Raadsvergadering op donderdag 21 april 2022

Besluitenlijst

Aanwezig: de heer Van Tienhoven (VVD), de heer Harder (VVD), de heer Van Rij 
(VVD), de heer Werners (VVD), de heer Verheij (D66), de heer Vernooij (D66), 
mevrouw Jeltes (D66), de heer Kramer (D66), de heer Van der Veldt (CDA), 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).
Afwezig: mevrouw Zoetmulder (VVD)

College: wethouder Heijink, wethouder De Roy van Zuidewijn, wethouder Wijkhuisen. 
Voorzitter: Burgemeester Roest.
Griffier: mevrouw Witte.

1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering.

2. Berichten van verhindering
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Zoetmulder.

3. Vaststellen van de agenda
Ten aanzien van agendapunt 6 is een amendement ingediend door CDA, PvdA, 
GroenLinks en D66.

Hart voor Bloemendaal heeft een initiatiefvoorstel opgesteld voor het aanpassen van 
het Reglement van Orde en verzoekt dit aan de agenda toe te voegen. Een 
meerderheid van de raad is daarmee akkoord. Dit voorstel zal worden opgenomen als 
agendapunt 6A.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

4. Stand van Zaken Informateur
De heer Schneiders, informateur, geeft een toelichting op het door hem opgestelde 
advies.

De fracties reageren op de conclusies uit het rapport. De vier partijen die genoemd 
worden als mogelijke coalitie geven aan zo snel mogelijk van start te willen gaan met 
verdere verkenningen.

De voorzitter bedankt de heer Schneiders hartelijk voor zijn inzet.
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5. Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Mevrouw Jeltes neemt het voorzitterschap van dit agendapunt over als 
plaatsvervangend voorzitter van de raad aangezien het de portefeuille van de 
burgemeester betreft.

De burgemeester geeft een toelichting op de inspanningen die door de gemeente 
Bloemendaal zijn geleverd sinds de situatie in Oekraïne. Binnen de gemeente hebben 
veel inwoners zich opgeworpen voor de opvang van vluchtelingen.

De voorzitter vraagt of de raad unaniem akkoord kan gaan met dit voorstel. Dat is het 
geval. Het voorstel wordt aangenomen.

6. Voortgang huisvesting Oldenhove

De burgemeester neemt het voorzitterschap weer over.

De wethouder geeft een toelichting op het raadsvoorstel waarbij zij de hoop uitspreekt 
dat de Raad akkoord gaat met het voorstel, zodat er voort kan worden gegaan met de 
opvang van statushouders.

Amendement A ingediend door CDA, PvdA, GroenLinks en D66:

Dictum: "Het voorgestelde besluit te vervangen door:
1. een budget van C 1.870.000 ten behoeve van de aanvangsinvestering project 
Oldenhove beschikbaar te stellen, waarbij het budget wordt aangewend voor het 
uitvoeren van achterstallig onderhoud, voor de inrichting van de buitenruimte, voor de 
afwerking van 90 woon units en voor begeleidings- en advieskosten incl. 100Zo 
onvoorzien;
2. het budget voor een bedrag van C 450.000 te dekken uit de ontvangen rijksbijdrage 
beschikking regeling huisvesting aandachtsgroepen en het overige deel ad C 1.420.000 
te onttrekken uit de flexibele algemene reserve."

CDA, D66, PvdA en GroenLinks geven een toelichting op het ingediende amendement.

Binnen de Raad wordt een discussie gevoerd over de financiële haalbaarheid van het 
plan en over het aantal statushouders dat zou moeten worden gehuisvest. Een aantal 
partijen twijfelt over de onderbouwing van het plan.

De wethouder geeft aan dat er een dringende urgentie is voor het huisvesten van de 
statushouders en dat dit een kans is om het probleem op te lossen.

Stemmen voor: 9 (CDA, D66, PvdA, GrL)
Stemmen tegen: 9 (HvB, ZB, LB, VVD)

Met 9 stemmen voor en 9 stemmen tegen staken de stemmen. Het onderwerp wordt 
doorgeleid naar de eerstvolgende commissie en raadsvergadering.
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6A. Initiatiefvoorstel HvB Aanpassing Reglement van Orde

Hart voor Bloemendaal krijgt de gelegenheid om het voorstel toe te lichten.

Stemmen voor: 3 (HvB)
Stemmen tegen: 15 (VVD, ZB, LB, D66, GrL, CDA, PvdA)

Het voorstel is verworpen.

7. Mededelingen

De voorzitter geeft aan dat morgen om 16.00 uur in de Koepel in Haarlem een 
kennismakingsbijeenkomst gehouden wordt voor de raden en besturen in Zuid- 
Kennemerland. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de griffie.

8. Vaststellen besluitenlijsten van 10, 24 en 30 maart 2022

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

9. Lijst van Toezeggingen door het College

TR130 (grootte appartementen Oldenhove) is tijdens de vorige vergadering afgedaan. 
Deze zal worden afgevoerd.

De openstaande toezegging TR131 is beantwoord via een brief op 20 april 2022. Deze 
is daarmee afgedaan. De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt.

10. Ingekomen stukken aan de gemeenteraad

HvB vraagt stuk A5 te agenderen. Hiervoor is voldoende steun.
HvB vraagt stuk A6 en A6a te agenderen. Hiervoor is voldoende steun.
HvB vraagt stuk BI te agenderen. Hiervoor is voldoende steun.
HvB vraagt stukken C5 en C5a te agenderen. Hiervoor is voldoende steun.

Omdat er in de komende vergadercyclus nog ruimte is op de agenda van de Commissie 
Grondgebied, geeft de voorzitter aan dat de stukken zullen worden geagendeerd in de 
aankomende Commissie Grondgebied.

11. Vragenhalfuur

Door: de heer Slewe (ZB)
Over: Uitbreidingsplannen Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Door: de heer Slewe (ZB)
Over: communicatie omtrent gemeentesecretaris
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Door: mevrouw Roos (HvB)
Over: Regiorijder

Door: mevrouw Roos 
Over: Kappen bomen Zeeweg

Door: de heer Faber (GroenLinks)
Over: Tetterodehal

De vragen worden schríftelijk beantwoord omdat het college geen spreektijd meer 
heeft.

12. Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag.

13. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering va 
op 2 juni 2022,

emeenteraad van Bloemendaal


