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Bloemendaal

Raadsvergadering op donderdag 29 september 2022

Besluitenlijst

Aanwezig: de heer Van Tienhoven (WD), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Harder 
(WD), 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 Faber (GrL), de 
heer Van der Rest (GrL), mevrouw Van der Veldt (GrL), mevrouw Driessen (HvB), de 
heer Metselaar (HvB), de heer Koster (PvdA), de heer Van der Veldt (CDA), mevrouw 
Roos (HvB), de heer Slewe (ZB).
Afwezig: de heer Heukels (LB).

College: wethouder Heijink, wethouder Wijkhuisen, wethouder Gamri.

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 de heer Heukels.

3. Vaststellen van de agenda
Agendapunt 5 'Benoeming Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit' wordt van de agenda 
geschrapt.

Voorts staat er een hamerpunt op de agenda, dit betreft agendapunt 6 
(Subsidieverordening algemene voorzieningen specifieke doelgroepen). De voorzitter 
stelt verder voor om agendapunt 12 (Wisselingen commissieleden HvB) eveneens als 
hamerpunt te behandelen. De voorzitter vraagt of de raad akkoord is met het bij 
hamerslag afdoen van deze punten. De raad gaat daarmee akkoord.

De voorzitter stelt voor om de agendapunten 9 en 10 (Potgieterweg) gezamenlijk te 
behandelen. Dit punt zal in eerste instantie in beslotenheid worden behandeld.

Voorts zijn er twee raadsvoorstellen die nog dienen te worden toegevoegd aan de 
agenda, voortkomende uit de commissie Integriteit. De voorzitter stelt voor deze 
punten toe te voegen als agendapunten 14A (afdoen twee integriteitsmeldingen) en 
14B (onderzoek Deken). De bijbehorende (geheime) stukken zijn via een envelop 
verspreid onder de raadsleden. Deze punten zullen in eerste instantie besloten worden 
behandeld.
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De agenda wordt vastgesteld.
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4. Weigering VVGB Binnenweg 27 Bennebroek
Een groot deel van de Raad is van mening dat dit punt als hamerpunt had kunnen 
worden afgedaan. GrL is van mening dat er een goed gesprek zou moeten plaatsvinden 
met de ontwikkelaar. De wethouder geeft aan dat dit voorstel in lijn is met de 
aangenomen motie over dit onderwerp. Gesprekken met de ontwikkelaar hebben 
plaatsgevonden en hebben niets anders opgeleverd.

Er wordt overgegaan tot stemming over het raadsvoorstel.

Stemmen voor: 15 (VVD, D66, HvB, CDA, ZB, PvdA)
Stemmen tegen: 3 (GrL)
Afwezig: 1 (LB)

Met 15 stemmen voor en 3 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.

5. Benoeming adviescommissie ruimtelijke kwaliteit
Dit agendapunt is komen te vervallen.

6. Subsidieverordening algemene voorzieningen specifieke doelgroepen
Dit agendapunt is bij hamerslag afgedaan.

7. Rapport van de rekenkamercommissie: 'De praktijk van de Wob'
Er vindt in de raad een discussie plaats over de wijze waarop in Bloemendaal wordt 
omgegaan met Wob/Woo-verzoeken. De Raad wordt graag op regelmatige basis op de 
hoogte gehouden van de stand van zaken van Wob/Woo-verzoeken binnen de 
gemeente. De hoeveelheid ingediende verzoeken is een zorgpunt. Ook speelt de vraag 
waar de verzoeken vandaag komen, vanuit de raad of vanuit de inwoners van 
Bloemendaal.

Mevrouw Jeltes neemt het voorzitterschap over zodat de burgemeester een korte 
toelichting kan geven op het onderwerp. HvB wil graag weten waarom een Wob- 
verzoek niet per email mag worden ingediend. GrL wil graag weten hoe Bloemendaal 
het doet in vergelijking met vergelijkbare gemeentes. ZB geeft aan van mening te zijn 
dat als raadsleden de informatie zouden krijgen waar ze recht op hebben er een stuk 
minder verzoeken zouden worden ingediend.

De burgemeester geeft aan dat er in Bloemendaal in vergelijking met andere 
gemeentes meer Wob-verzoeken worden gedaan. Wellicht zou de RKC nog kunnen 
onderzoeken hoe dit zit in vergelijking met gemeentes zoals bijvoorbeeld Laren, 
Wassenaar en Bergen. De burgemeester geeft aan dat de RKC in zijn rapport aandacht 
vraagt voor het feit dat er meer formatie zal moeten worden vrijgemaakt zodat het 
grote aantal verzoeken (tijdig) kan worden afgehandeld. Met de huidige capaciteit is 
dat niet haalbaar.
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GrL geeft aan het een goed idee te vinden om hier eens met elkaar over te praten en 
dat idee wordt gesteund door de VVD, die aangeeft dat het niet de bedoeling kan zijn 
dat een middel als de Woo wordt gebruikt als uiting van ontevredenheid. Dit is voor de 
gemeente een zeer tijdrovende en kostbare aangelegenheid.

CDA vraagt zich af of het stellen van raadsvragen goedkoper is dan het doen van een 
Woo-verzoek. De burgemeester geeft aan dat dit door de specifieke afhandeling die 
nodig is voor de afhandeling van Woo-verzoeken inderdaad het geval is.

Er wordt overgegaan tot stemming over het raadsvoorstel.

Stemmen voor: 17 (VVD, CDA, PvdA, HvB, GrL, D66)
Stemmen tegen: 1 (ZB)

Met 17 stemmen voor en 1 stem tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.

8. Wijzigen APV 2022
HvB krijgt als eerste het woord om het ingediende amendement toe te lichten. Een 
aantal andere fracties reageert hierop. Een gedeelde zorg van de raad is de overlast 
van de deelscooters op de stoep.

Amendement A 'Free Floating Deelscooters' van HvB met als dictum:
"Besluit
De Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2022 te wijzigen, conform bijlage 1 van dit 
raadsvoorstel:

« onder toevoeging van de definitie van deelvoertuigen onder artikel 1:1 lid 1 letter o: 
'deelvoertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 1.1. van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, die op een openbare plaats ter beschikking worden gesteld om, al dan 
niet tegen betaling of anderszins met commerciële doeleinden, herhaald en opeenvolgend 
gezamenlijk gebruikt te worden op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke en 
rechtspersonen en/of een of meerdere aanbieder(s). '
» en met een gewijzigd artikel 5:2 lid 8 dat luidt als volgt: 'Het college zal bij de verlening 
van de vergunning aan de vergunninghouder die deelvoertuigen aanbiedt verplicht vaste 
parkeervakken aanwijzen waar deelvoertuigen mogen worden geparkeerd.

Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat het aanwijzen van dergelijke vakken mogelijk de 
doodsteek zou kunnen zijn voor het hele idee van de deelscooters. Het idee is juist dat 
je ermee kan rijden van en tot waar je wilt, zolang je hem maar parkeert in een 
servicegebied. De wethouder ontraadt dit amendement, maar geeft aan dat het zijn 
advies is om eerst de APV nu vast te stellen en dan later te evalueren.

Op verzoek van de fractie van VVD vindt een schorsing plaats voor overleg. In die tijd 
heeft het College een voorstel voorbereid.

Het voorstel van het College is dat nu de APV door wordt gezet met een proef van 6 
maanden voor vakken voor de deelscooters. Dit wordt daarna geëvalueerd en dan 
wordt er gekeken of er mee verder wordt gegaan. Dit is een toezegging van de 
wethouder. TR004
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GrL vraagt aan de wethouder of hij kan bevestigen dat in de vergunningvoorwaarden 
wordt opgenomen dat het bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemer is. De 
wethouder geeft aan dat hij dit mee zal nemen bij de contractvoorwaarden.

Er wordt overgegaan tot stemming over het amendement.
Stemmen voor: 7 (GrL, HvB, ZB)
Stemmen tegen: 11 (VVD, CDA, PvdA, D66)

Met 7 stemmen voor en 11 stemmen tegen wordt het amendement verworpen.

Er wordt overgegaan tot stemming over het raadsvoorstel.

Stemmen voor: 14 (VVD, D66, GrL, PvdA, CDA)
Stemmen tegen: 4 (ZB, HvB)

Met 14 stemmen voor en 4 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.

De burgemeester neemt het voorzitterschap weer over.

9. Bekrachtigen geheimhouding Potgieterweg (bespreekpunt) en
10. Resultaten mediation Potgieterweg
De heer Van der Veldt geeft aan zich om persoonlijke redenen terug te trekken uit de 
beraadslaging en hij verlaat de vergadering.

De voorzitter vraagt de raad of dit onderwerp al dan niet in beslotenheid besproken 
dient te worden. De heer Slewe vraagt om hoofdelijke stemming. GrL en HvB geven 
aan te zijn voor openbare bespreking. PvdA geeft aan juist wel iets te zien in 
geheimhouding.

Er vindt hoofdelijke stemming plaats. Met 10 stemmen voor en 7 tegen wordt besloten 
de vergadering in beslotenheid te laten plaatsvinden.

De burgemeester verzoekt het publiek om de zaal te verlaten en om de deuren te 
sluiten.

De heer Slewe verlaat de vergadering.

De vergadering wordt heropend. De voorzitter geeft aan dat besloten is dat de ínhoud 
van de beraadslaging geheim zal blijven.

De wethouder geeft een korte samenvatting van het voorstel dat voorligt.

Daarna wordt overgegaan tot stemming.
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Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding Potaieterweq:

Stemmen voor: 13 (VVD, PvdA, GrL, D66)
Stemmen tegen: 3 (HvB)
Afwezig: 3 (LB, ZB, CDA)

Met 13 stemmen voor en 3 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.

Raadsvoorstel Resultaten mediation Potaieterweq:

Stemmen voor: 13 (VVD, D66, PvdA, GrL)
Stemmen tegen: 3 (HvB)
Afwezig: 3 (LB, ZB, CDA)

Met 13 stemmen voor en 3 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.

11. Vaststellen vergaderschema 2023
Er liggen twee schema's voor. De voorzitter stelt voor in de eerste termijn te 
inventariseren welke versie de voorkeur heeft en dan de versie met de meeste 
voorkeur in stemming te brengen. De meeste stemmen gaan voor versie 2.

Er wordt overgegaan tot stemming over versie 2 van het vergaderschema.

Stemmen voor: 13 (VVD, D66, GrL, PvdA)
Stemmen tegen: 5 (CDA, ZB, HvB)
Afwezig: 1 (LB)

Met 13 stemmen voor en 5 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel met versie 2 
aangenomen.

12. Wissel commissieleden Hart voor Bloemendaal
Dit agendapunt is als hamerstuk aangenomen.

De burgemeester verlaat de zaal omdat het volgende agendapunt betrekking heeft op 
zijn functioneringsgesprek. Mevrouw Jeltes neemt het voorzitterschap over.

13.Initiatiefvoorstel HvB wijziging verordening functioneringsgesprekken 
burgemeester Bloemendaal

HvB geeft een korte toelichting op het initiatiefvoorstel. Hierbij geeft HvB aan dat zij 
het van belang acht dat alle fracties betrokken worden bij het functioneringsgesprek, 
en dat dit bovendien niet geanonimiseerd gebeurt zoals eerder.

Een groot deel van de fracties geeft aan niet te voelen voor wijziging omdat het in het 
verleden altijd goed is gegaan. Enkele fracties geven aan achter het initiatiefvoorstel te 
staan.

Er wordt overgegaan tot stemming over het initiatiefvoorstel.
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Stemmen voor: 7 (GrL, HvB, ZB)
Stemmen tegen: 11 (VVD, PvdA, CDA, D66)
Afwezig: 1 (LB)

Met 7 stemmen voor en 11 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel verworpen.

14.Initiatiefvoorstel ZB aanpassing verordening functioneringsgesprekken 
burgemeester Bloemendaal (bespreekpunt)

ZB geeft een korte toelichting op het door hen ingediende initiatiefvoorstel. Dit voorstel 
heeft zijns inziens meer eerlijkheid dan de oude situatie.

Er wordt overgegaan tot stemming over het initiatiefvoorstel.

Stemmen voor: 4 (HvB, ZB)
Stemmen tegen: 14 (VVD, PvdA, CDA, D66)
Afwezig: 1 (LB)

Met 4 stemmen voor en 14 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel verworpen.

De burgemeester neemt het voorzitterschap weer over.

14A. Bespreking integriteitsmelding (bespreekpunt)
14B. Bespreking brief onderzoek Deken van Advocaten (bespreekpunt)

De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp in eerste instantie in beslotenheid besproken 
zal worden. Hij verzoekt het publiek om de zaal te verlaten en om de deuren te sluiten. 
De heer Metselaar, mevrouw Roos, mevrouw Driessen en de heer Slewe verlaten de 
vergadering.

De vergadering wordt heropend. De voorzitter geeft aan dat in het besloten gedeelte is 
besloten om dit punt in openbaarheid te behandelen, dat de stukken openbaar op het 
Raads Informatie Systeem worden gezet en dat het verhandelde openbaar is. De 
stukken staan inmiddels op het Raads Informatie Systeem.

Er wordt overgegaan tot stemming over het raadsvoorstel ten aanzien van de 
integriteitsmeldingen jegens de burgemeester.

Stemmen voor: 14 (VVD, D66, GrL, PvdA, CDA)
Stemmen tegen: 0 
Afwezig: 5 (LB, ZB, HvB)

Met 14 stemmen voor en 0 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.



Er wordt overgegaan tot stemming over het raadsvoorstel ten aanzien van de brief van 
de Deken van de Orde van Advocaten.
Stemmen voor: 13 (WD, D66, GrL, PvdA)
Stemmen tegen: 0
Onthouding van stemming: 1 (CDA)
Afwezig: 5 (LB, ZB, HvB)

Met 14 stemmen voor en 0 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.

De heer Metselaar, mevrouw Roos, mevrouw Driessen en de heer Slewe nemen weer 
plaats in de vergadering.

15. Mededelingen
Mevrouw Gamri heeft twee mededelingen. Er is een stuk verspreid, dit gaat over de 
uitgaven binnen het sociaal domein. Op dit moment is meer dan 50o7o van de middelen 
uitgegeven.
De tweede mededeling is dat er C 90.000^ is ontvangen van de Provincie voor het 
saneren van Blekersveld.

De burgemeester geeft een update ten aanzien van de opvang van Oekraïners in de 
gemeente. De Veiligheidsregio Kennemerland behoort tot de top 3 regio's die voldoet 
aan de taakstelling hieromtrent.

De heer Slewe heeft een mededeling vanuit de werkgroep Geluidsoverlast. Er is een 
onderzoeksvraag geformuleerd die zal worden voorgelegd aan een deskundige op het 
gebied van milieuzones en bestuursrecht. Deze bijeenkomst zal binnenkort 
plaatsvinden, een ieder is van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten.

16. Vaststellen besluitenlijsten van 7 juli 2022, 7 juli 2022 - besloten gedeelte 
openbaar gemaakt en 12 juli 2022

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. De besluitenlijsten worden 
ongewijzigd vastgesteld, met dankzegging aan de griffie.

17. Lijst van toezeggingen door het College
Openstaande toezeggingen:
TR001 (2 juni): Desgevraagd geeft de wethouder aan te zullen uitzoeken wat de 
duinrepen de gemeente hebben gekost. De wethouder licht toe: dit heeft niets gekost 

hiermee is deze toezegging afgedaan.

18. Lijst Ingekomen Stukken aan de gemeenteraad

Agenderingsverzoeken n.a.v. de Lijst Ingekomen Stukken:

HvB: A22 steun ZB (voldoende)
HvB: A21 steun CDA (voldoende)
HvB: A9 steun ZB (voldoende)
HvB: C14 steun GrL (voldoende)
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HvB: All geen steun
HvB: C3 en A3 steun ZB (voldoende)
HvB: A5 en Dl steun ZB (voldoende)
GrL: C14 en C15 steun HvB (voldoende)

19.Vragenhalfuur

Door: Zelfstandig Bloemendaal 
Over: Opkoopbescherming
Vragen:
De zg opkoopbescherming is een halfjaar van kracht maar er wordt niet gehandhaafd 
vanwege het ontbreken van voldoende onderbouwing

-waarom is dat in al die maanden nog niet gebeurd ?
-wat is er gebeurd met de speciaal aangetrokken ambtenaar die voor de onderbouwing 
zou zorgen?
-is er al contact opgenomen met de Amsterdamse ambtenaar die voor de 
onderbouwing heeft gezorgd ? Het initiatiefvoorstel van Kempenaar is daar op 
gebaseerd
-er zijn berichten dat er nog steeds woningen worden opgekocht om voor de hoofdprijs 
te verhuren? Heeft U daar zicht op?
-Wanneer gaat u daadwerkelijk handhaven? Doet U dat ook met terugwerkende 
kracht?

Antwoord: de wethouder geeft aan dat op dit moment passief wordt gehandhaafd 
omdat de actieve handhaving nog nader uitgewerkt moet worden. Het college heeft 
daarvoor nog wat tijd nodig. Verder geeft de wethouder aan dat voor dit onderwerp 
niet één ambtenaar speciaal is aangenomen, maar dat dit valt binnen een takenpakket 
waar ook andere onderwerpen in vallen.

Door: Zelfstandig Bloemendaal 
Over: Binnenduinrand
Vragen:
ook de binnenduinrand staat in het coalitieakkoord net als opkoopbescherming

-Kunt U ons laten weten waarom er in die 6 maanden na de verkiezingen nog steeds 
geen contact is opgenomen met de betrokken eigenaren om te gaan werken aan een 
gemeenschappelijk plan of iets dergelijks?
-Wat heeft de wethouder dan wel gedaan in deze periode ?
-Mw Esther Rommel gedeputeerde en verantwoordelijk heeft via de sociale media 
aangegeven in gesprek te willen met de fractievoorzitter van Zelfstandig Bloemendaal , 
weet U of dat loopt via de gemeente , misschien dat er dan wel wat gebeurt.

Antwoord: de wethouder geeft aan hier vandaag over in gesprek te zijn geweest met 
de provincie. Dit onderwerp wordt op dit moment opgepakt.

Door: Zelfstandig Bloemendaal 
Over: Binnenduinrand 
Vragen: Integrititeitsmelding
****** Į-,eeft boos Voor de deur gestaan van een inwoner en zelfs naar binnen is 
gelopen. De inwoner had een integriteitsmelding ingediend tegen ***. Burgemeester 
Roest was daar van op de hoogte.
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-De burgemeester heeft aangegeven dat hij dit helemaal geen probleem vindt en 
daarmee dus goedkeurt dat inwoners in hun thuissituatie worden lastig gevallen. Is 
dat een standpunt van het gehele college?

-Hoe is het mogelijk dat de naam en adres gegevens van de indieners bekend zijn bij 
degene waartegen de melding is gedaan?

Antwoord: de burgemeester geeft aan dat in het protocol Integriteit staat dat 
dergelijke kwesties niet in het openbaar besproken worden, en dat hij hier dan ook 
verder geen mededelingen over zal doen.

20.Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie 1 Omgaan met herbruikbare goederen, ingediend door D66, GrL, VVD, PvdA, HvB 
en CDA met als dictum:

" Verzoekt het college om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van een kringloop voorziening bij de milieustraat, waarbij de 
volgende zaken aan de orde zullen komen:

De bezoekers van de milieustraat de laatste mogelijkheid te geven om op een eenvoudige 
wijze hun goederen ten bate van bijvoorbeeld de kringloop in te leveren voor een 'tweede 
leven';
Bij de milieustraat bewoners actief te laten adviseren over waar ze hun goederen naartoe 
mogen brengen: de aangewezen plekken ter vernietiging of voor hergebruik;
Het punt voor hergebruik is op dezelfde locatie, namelijk bij de milieustraat. Dit ter 
voorkoming van onnodige reisbewegingen en het alsnog weggooien van deze goederen;
Bij het inleverpunt voor hergebruik een overzicht te geven van wat gaat komen wat wei en 
wat niet ingeleverd kan worden, dit ter voorkoming van teveel onbruikbare goederen of 
onnodige belasting van de milieustraat;
Afspraken te maken met (sociale) instellingen zoals een kringloopbedrijf om deze goederen 
op te halen bij de milieustraat zodat deze een nieuw leven gaan krijgen of dat de goederen 
alsnog worden weggegooid bij de milieustraat"

De motie wordt kort toegelicht door de indienende partijen. De wethouder geeft aan 
dat er ook al gesprekken hebben plaatsgevonden met een partij die hier ervaring mee 
heeft.

Er wordt overgegaan tot stemming over de motie.

Stemmen voor: 17 
Stemmen tegen: 0 
Afwezig: 2 (LB, lx WD)

Met 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen wordt motie aangenomen.

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

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 
op 17 november 2022,



GriffierVoorzitter,


