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Bloemendaal
Raadsvergadering op donderdag 24 mei 2022
Besluitenlijst

Aanwezig: de heer Van Tienhoven (VVD), de heer Harder (VVD), mevrouw Zoetmulder
(VVD), de heer Van Rij (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 Slewe (ZB).
College: wethouder Heijink, wethouder De Roy van Zuidewijn, wethouder Wijkhuisen.
Voorzitter: Burgemeester Roest.
Griffier: mevrouw Witte.
Afwezig: de heer Werners (VVD), de heer Heukels (LB).
1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering.
2. Berichten van verhindering
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Werners en de heer Heukels.
3. Vaststellen van de agenda
De voorzitter geeft aan de aanwezigen mee dat er een aangepaste motie is ontvangen
van HvB en VVD met betrekking tot het inloophuis. Deze is inmiddels opgenomen op
het RIS.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Herstemming over Voortgang statushouders Oldenhove
De voorzitter geeft aan dat dit geen bespreekpunt is maar geeft de fracties de
gelegenheid voor een uitgebreide stemverklaring.

Na het afleggen van de stemverklaringen wordt overgegaan tot stemming over
amendement A met als dictum:
"Het voorgestelde besluit te vervangen door: 1. een budget van 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 woonunits en voor
begeleidings- en advieskosten incl. 1007o onvoorzien; 2. het budget voor een bedrag
van 450.000 te dekken uit de ontvangen rijksbijdrage beschikking regeling huisvesting
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aandachtsgroepen en het overige deel ad 1.420.000 te onttrekken uit de flexibele
algemene reserve."
Stemmen voor: 10 (D66, GrL, PvdA, CDA, ZB)
Stemmen tegen: 7 (VVD, HvB)
Afwezig: 2
Met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen wordt het amendement aangenomen.
Hierna wordt het raadsvoorstel in stemming gebracht.
Stemmen voor: 10 (D66, GrL, PvdA, CDA, ZB)
Stemmen tegen: 7 (VVD, HvB)
Afwezig: 2
Met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.
5. Aangekondigde motie
Omdat dit onderwerp de portefeuille van de burgemeester betreft, neemt mevrouw
Jeltes het voorzitterschap over.

Motie 1, ingediend door HvB en VVD, met als dictum:
"Een nieuw besluit te nemen dat inhoudt dat het college:
» Zo snel mogelijk onderzoekt hoe het te realiseren is dat het Praktijkhuis Inspiration
de gevraagde periode op de huidige locatie kan blijven met zo min mogelijk impact om
Oekraïners op te vangen in hetzelfde gebouw;
» Tijdens dit onderzoek het Praktijkhuis Inspiration te laten blijven in de huidige
ruimtes;
« Mocht bovenstaande onuitvoerbaar blijken: te besluiten dat Praktijkhuis Inspiration in
Eikendonck nog even mag blijven zitten (een periode van enkele maanden tot een half
jaar) maar dan in ander gedeelte, namelijk een zijvleugel in hetzelfde gebouw dat een
andere ingang heeft en waar het Praktijkhuis niemand in de weg zit, ook de Oekraïners
niet, e.e.a. tot daadwerkelijk een alternatieve locatie is gevonden waar ook
verantwoord cliënten van deze ingewikkelde en zeer kwetsbare doelgroep kunnen
worden begeleid."
De voorzitter brengt de motie in stemming.
Stemmen voor: 9 (VVD, HvB, GrL (lx), ZB)
Tegen: 8 (D66, GrL (2x), CDA, PvdA)
Afwezig: 2
Met 9 stemmen voor en 8 stemmen tegen wordt de motie aangenomen.
6. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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