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Bloemendaal

Raadsvergadering op donderdag 24 maart 2022

Concept Besluitenlijst

Aanwezig: de heer Burger (CDA), de heer Van der Veldt (CDA), de heer Bruggeman 
(CDA), mevrouw Schep (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 VVD, 
mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Brussaard (WD), de heer Harder (WD), de heer 
Van Rij (VVD), de heer Doorn (VDB), de heer Slewe (ZB).

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

Afwezig: de heer Heukels (LB), wethouder Wijkhuisen.

1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering.

2. Berichten van verhindering
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Heukels.

3. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen
De voorzitter meldt dat volgende week woensdag om 20.00 uur een fysieke 
raadsvergadering zal plaatsvinden, gevolgd door een digitale vergadering om 21.00 uur 
voor hen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Beide vergaderingen staan in het teken 
van de installatie van de nieuwe raadsleden.

De voorzitter verzoekt een ieder om uiterlijk dinsdagochtend aan de griffie te laten 
weten naar welke functies (zoals commissievoorzitter, werkgeverscommissie etc.) hun 
interesse uitgaat.

5. Afscheidswoord voorzitter gemeenteraad
De voorzitter richt het woord tot een ieder die niet zal terugkeren in de nieuwe 
gemeenteraad. Allen ontvangen een geschenk in de vorm van manchetknopen voor de 
heren en een hangertje voor de dames. De heren Burger, Kruijswijk, Schell en 
Brussaard ontvangen een Koninklijke Onderscheiding.

6. Afscheidswoord raadsleden
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De fractievoorzitters en vertrekkende raadsleden krijgen de gelegenheid om een paar 
woorden van afscheid uit te spreken.

7. Onderzoek geloofsbrieven
Het onderzoek naar de geloofsbrieven moet plaatsvinden door de raad in oude 
samenstelling, zodat de nieuwe raadsleden volgende week kunnen worden 
geïnstalleerd. Bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag op 21 maart 2022 is reeds 
door het hoofdstembureau geconstateerd dat de heer Le Poole nog niet de vereiste 
leeftijd heeft om te mogen toetreden tot de raad. Als het goed is, zal dit straks ook één 
van de constateringen van de commissie geloofsbrieven zijn. Om die reden is de 
opvolger van de heer Le Poole, de heer Kramer, aanwezig om de zetel te kunnen 
aanvaarden zodat aansluitend onderzoek naar zijn geloofsbrieven kan plaatsvinden.

7a. Vaststellen commissie geloofsbrieven
Zoals afgesproken in het presidium is dit de keuze van de burgemeester. De 
burgemeester wijst de heren Burger, Faber en Van Rij aan om plaats te nemen in de 
commissie geloofsbrieven.

7b. Feitelijk onderzoek
De commissie geloofsbrieven verlaat de zaal en voert onderzoek uit naar de 19 
geloofsbrieven.

7c. Rapportage van bevindingen aan de raad
De voorzitter van de commissie, de heer Burger, deelt de constateringen van de 
commissie met de raad. De commissie heeft 18 geloofsbrieven akkoord bevonden. De 
geloofsbrieven van de heer Le Poole (D66) zijn inderdaad niet akkoord bevonden 
omdat gebleken is dat de heer Le Poole nog niet de vereiste leeftijd heeft om toe te 
mogen treden tot de gemeenteraad.

De raad besluit bij acclamatie om de heer Le Poole niet toe te laten tot de raad.

7d. Feitelijk onderzoek
De commissie geloofsbrieven verlaat de zaal en voert onderzoek uit naar de 
geloofsbrieven van de heer Kramer.

7e. Rapportage van bevindingen aan de raad
De voorzitter van de commissie, de heer Burger, deelt de constateringen van de 
commissie met de raad. De commissie heeft de geloofsbrieven van de heer Kramer 
akkoord bevonden.

De raad besluit bij acclamatie om de heer E. van Tienhoven, de heer R.R. Harder, 
mevrouw A.J. Zoetmulder-Sanders, de heer A.C. van Rij , de heer A.H. Werners, de 
heer H.P. Faber, de heer A. van de Rest, mevrouw A.E.C. van der Veldt, de heer 
M.Q.R.V. Verheij, de heer J.J. Kramer, de heer B.J.M. Vernooij, mevrouw A.M. Jeltes, 
de heer R.T.G. van der Veldt, mevrouw M. Roos, de heer G.C. Metselaar, mevrouw M. 
Driessen, de H.R. Koster, de heer L.J.L. Heukels en de heer R.M. Slewe toe te laten 
treden tot de raad.



8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare 
Bloemendaal op 21 april 2022,

Voorzitter


