Raadsvergadering op donderdag 3/10 juni 2021
Concept Besluitenlijst
Aanwezig: de heer Burger, de heer Bruggeman (CDA), de heer Van der Veldt (CDA),
mevrouw Kuijs (D66), de heer Oude Weernink (D66), mevrouw Voorham (D66) ,de
heer Faber (GrL), de heer Kruijswijk (GrL), mevrouw Van Vliet (GrL), mevrouw Roos
(HvB), de heer Heukels (LB), de heer Schell (PvdA), de heer Brussaard (VVD), mevrouw
Meijer-Wortelboer (VVD), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Harder (VVD),
mevrouw Robbers (VVD), dhr. Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), de heer Doorn (VDB).
Afwezig: College: Burgemeester Roest, wethouder Heijink, wethouder Wijkhuisen, wethouder de
Roy van Zuidewijn
Voorzitter: Burgemeester Roest
Griffie: mevrouw Witte
1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Berichten van verhindering
Er zijn geen berichten van verhindering.
3. Vaststellen van de agenda
Agendapunt 8 Verkoop grond Thijsses Hof wordt van de agenda afgevoerd na een
ordevoorstel van het CDA.
Het raadsvoorstel benoemen leden regionale agendacommissie wordt toegevoegd als
agendapunt 3a.
Er is een nieuw amendement vanuit GroenLinks over de APV, dat krijgt kenmerk H.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
3A. Raadsvoorstel benoemen twee leden regionale agendacommissie
Er vindt een schriftelijke stemronde plaats. De heer Kruijswijk, mevrouw Zoetmulder en
de heer Doorn hebben zitting in de stemcommissie. De voorzitter geeft aan dat de
uiterste stemtermijn volgende week vrijdag is.
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Op 8 juni 2021 is om 14.30 uur de stemcommissie bijeengekomen in aanwezigheid van de
griffier. De stemcommissie (bestaande uit dhr. Doorn, dhr. Kruijswijk en mevr.
Zoetmulder) heeft ten aanzien van het raadsvoorstel ‘Benoemen twee leden regionale
agendacommissie’ (raad 3 juni, 2021001854) het volgende vastgesteld:
Er zijn 19 stemmen uitgebracht.
Beslispunt: Voorgesteld wordt om mevrouw Meyer en de heer Oude Weernink te
benoemen als afgevaardigden namens de Bloemendaalse gemeenteraad in de regionale
agendacommissie.
-mevrouw Meyer: 16 voor, 3 tegen.
-de heer Oude Weernink: 16 voor, 3 tegen.
Hiermee is het beslispunt aangenomen en zijn mevrouw Meyer en de heer Oude Weernink
benoemd als afgevaardigden namens de Bloemendaalse gemeenteraad in de regionale
agendacommissie.
4. Kadernota
Enkele fracties voeren woord en stellen vragen. Wethouder Heijink reageert en
beantwoordt de vragen.
De voorzitter brengt Amendement A Graaf Willemlaan, ingediend door het CDA en Hart
voor Bloemendaal in stemming, met als dictum:
Besluit aan het raadsvoorstel het volgende punt toe te voegen
4. een bedrag van € 100.00,= toe te voegen voor het asfalteren van de Graaf
Willemlaan in Vogelenzang.
Met 6 stemmen voor (CDA, HvB, LB, ZB) en 13 stemmen tegen (VVD, GL, D66, PvdA,
VDB) is het voorstel Verworpen.
De voorzitter brengt Amendement B Meerlanden Holding, ingediend door het Liberaal
Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal in stemming, met als
dictum:
Besluit:
De kadernota 2022 als volgt te wijzigen:


De paragraaf op pagina 15, Herschikking aandelen de Meerlanden Holding N.V. uit
de Kadernota 2022 wordt gehaald.
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Met 3 stemmen voor (HvB, LB, ZB) en 16 stemmen tegen (CDA, VVD, GL, D66, PvdA,
VDB) is het voorstel Verworpen.
De voorzitter brengt Amendement I Kosten Zeeweg, ingediend door het Liberaal
Bloemendaal in stemming, met als dictum:
Besluit:
Het punt te schrappen
Met 3 stemmen voor (HvB, LB, ZB) en 16 stemmen tegen (CDA, VVD, GL, D66, PvdA,
VDB) is het voorstel Verworpen.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Dhr. Heukels legt een stemverklaring af.
Met 16 stemmen voor (VVD, CDA, GrL, D66, PvdA, VDB) en 3 stemmen tegen (HvB,
ZB, LB) is het voorstel Aangenomen.
De voorzitter brengt Motie 1 Onderbouwing personele kwaliteiten en kwantiteiten
ingediend door het VVD, CDA en Zelfstandig Bloemendaal in stemming, met als dictum:
Verzoekt het college
Een onderzoek te doen zoals beschreven in de overwegingen, en hierover te
rapporteren voorafgaand of uiterlijk bij de begroting 2022.
Dhr. Heukels en dhr. Slewe leggen een stemverklaring af. Met 11 stemmen voor (VVD,
CDA, HvB, LB, ZB) en 8 stemmen tegen (GL, D66, PvdA, VDB) is de motie
Aangenomen.
5. Regionale Energie Strategie
Enkele fracties voeren woord en stellen vragen. Wethouder Wijkhuisen reageert en
beantwoordt de vragen.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Met 16 stemmen voor (VVD, CDA, GrL,
D66, PvdA, VDB) en 3 stemmen tegen (HvB, ZB, LB) is het voorstel Aangenomen.
De voorzitter brengt Motie 2 Lokaal eigenaarschap ingediend door het D66, GrL en CDA
in stemming, met als dictum:
Verzoekt het college
Om beleid op te stellen waarmee in het kader van het Klimaatakkoord
procesparticipatie – en minimaal 50% financiële participatie geregeld kunnen worden
bij het opwekken van grootschalige hernieuwbare energie, waarbij zoveel mogelijk
aansluiting en afstemming met partners in de regio gezocht moet worden en geleerd
kan worden van “best practices” elders.
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Dhr. Brussaard legt een stemverklaring af. Met 11 stemmen voor (D66, GrL, CDA,
PvdA, VDB) en 8 stemmen tegen (VVD, HvB, LB, ZB) is het voorstel Aangenomen.
6. Jaarrekening en begroting leerplicht – GR Voortijdig School Verlaten
Het raadsvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen.
7. Integrale aanpassing APV
Enkele fracties voeren woord en stellen vragen. Burgemeester Roest reageert en
beantwoordt de vragen.
De voorzitter brengt Amendement C Artikel over Betoging ingediend door het CDA en
GrL in stemming, met als dictum:
Besluit in afwijking en ter aanvulling van het raadsvoorstel
1. dat artikel 2:3 lid 4 van het tekstvoorstel komt te vervallen en artikellid 5
vernummerd wordt naar artikellid 4. Hiermee komt het gehele artikel 2:3 van de
nieuwe APV als volgt te luiden:
Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen
1. Degen die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden,
waaronder begrepen een samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet
openbare manifestaties, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste
72 uren voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester.
2. De kennisgeving bevat:
a. naam en adres van degene die de betoging houdt;
b. het doel van de betoging;
c. de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van
beëindiging;
d. de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;
e. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;
f. maatregelen die degen die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop
te bevorderen.
3. Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip
van de kennisgeving is vermeld.
4. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden op verzoek ee kennisgeving in
behandeling nemen buiten deze termijn.
Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.
De voorzitter brengt Amendement D Eenvoudiger regels filmopnamen ingediend door
GrL en D66 in stemming, met als dictum:
Besluit
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Aan het voorgelegde besluit toe te voegen:
“met dien verstande dat:


Artikel 2.10 lid 3 punt i luidt:
(semi-) professionele foto- of filmopnames, mits:
a. Deze ten minste vier weken van te voren aan de gemeente zijn gemeld en
b. de opnamen plaatsvinden tussen 08:00 uur en 20:00 uur en
c. niet of nauwelijks hinder ontstaat voor gebruikers van de openbare ruimte en
d. hinder voor omwonenden wordt beperkt;



De tekst in artikel 2:25 lid 3.i wordt verplaatst naar art. 2:25 lid 3.h en daar als
laatste zin opgenomen; (het punt i. kan dan worden geschrapt).”

Mw. Roos, dhr. Heukels en dhr. Doorn leggen een stemverklaring af. Met 18 stemmen
voor (D66, GrL, CDA, PvdA, VDB, VVD, LB, ZB) en 1 stem tegen (HvB) is het voorstel
Aangenomen.
De voorzitter brengt Amendement E Waardevolle bomen ingediend door HvB in
stemming, met als dictum:
Besluit




Het huidige artikel 4:10 onderdelen m en n blijft in stand en de nieuwe letters m en
n worden gewijzigd in o en p;
Het huidige artikel 4:13-3 blijft in stand en het nieuwe onderdeel 3 wordt
vernummerd in 4;
Het huidige artikel 4:14 komt niet te vervallen maar blijft in stand.

Mw. Roos, dhr. Schell, dhr. Heukels en dhr. Slewe leggen een stemverklaring af. Met 3
stemmen voor (HvB, LB, ZB) en 16 stemmen tegen (D66, GrL, CDA, PvdA, VDB, VVD)
is het amendement verworpen.
De voorzitter brengt Amendement H Geluid en Drankgebruik door GrL in stemming,
met als dictum:
Besluit in afwijking en ter aanvulling van het raadsvoorstel
Ad A) In het hoofdstuk Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu, naar
Afdeling 1 Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden te verplaatsen Artikel 2:2 en
als volgt te laten luiden:
Artikel 2:2
1. Het is verboden geluidsapparatuur, inclusief muziekinstrumenten met
geluidsversterking aanwezig te hebben in de door de burgemeester aangewezen
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gebieden en locaties, met uitzondering van inrichtingen in de zin van de Wet of het
Besluit milieubeheer of woningen en bijbehorende erven.
2. De burgemeester kan de werking van het in het eerste lid gestelde verbod beperken
naar tijd, plaats en soort apparatuur en instrumenten.
3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op evenementen als bedoeld in
hoofdstuk 2 afdeling 7.
Ad B) dat artikel 2:48 lid 1 van het tekstvoorstel wordt gewijzigd en als volgt komt te
luiden
Artikel 2:48 Verboden drankgebruik
1. Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op
een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied,
alcoholhoudende drank te gebruiken of flessen, blikjes en dergelijke met
alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
Mw. Roos, dhr. Heukels en dhr. Doorn leggen een stemverklaring af. Met 16 stemmen
voor (VVD, CDA, GrL, D66, PvdA, VDB) en 3 stemmen tegen (HvB, ZB, LB) is het
voorstel Aangenomen.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Mw. Roos, dhr. Heukels, dhr. Doorn en
dhr. Slewe leggen een stemverklaring af. Met 16 stemmen voor (VVD, CDA, GrL, D66,
PvdA, VDB) en 3 stemmen tegen (HvB, ZB, LB) is het voorstel Aangenomen.
8. Verkoop grond Thijsses Hof
Dit punt is van de agenda afgehaald onder agendapunt 2.
9. Kapitaal lange termijn financiering LTF Stedin
Enkele fracties voeren woord en stellen vragen. Wethouder Heijink reageert en
beantwoordt de vragen.
GroenLinks en D66 dienen Amendement F Aanpassen beslispunten Stedin in, met als
dictum:
Besluit
1. Kennis te nemen van de inschrijfopties voor het verkrijgen van cumulatief preferente
aandelen en ervoor te kiezen om geen aandelen te kopen;
2. Een mail te sturen naar fm_bestuurlijkezaken@stedingroep.nl om kenbaar te maken
dat Bloemendaal geen aandelen koopt;
3. Via het College er bij de Rijksoverheid op aan te dringen om meer duidelijkheid te
geven over de verantwoordelijkheid van het Rijk en lageren overheden om te voldoen
aan kapitaalbehoeften van Stedin (en vergelijkbare infrastructuurbedrijven) in relatie
tot de energietransitie.
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GroenLinks trekt het amendement in.
De voorzitter brengt Amendement G Technisch aanpassen beslispunt Stedin ingediend
door de VVD in stemming, met als dictum:
Besluit:
-

het gehele raadsbesluit te vervangen door de volgende tekst:

Besluit:
1. Kennis te nemen van de inschrijfopties voor het verkrggen van cumulatief preferente
aandelen en ervoor te kíezen om geen aandelen te kopen;
2. Een mail te sturen naar fm bestuurliikezaken@stedinqroeo.nl om kenbaar te maken
dat Bloemendaal geen aandelen koopt.
dhr. Doorn legt een stemverklaring af. Met 18 stemmen voor (VVD, CDA, GrL, D66,
PvdA, HvB, ZB, LB ) en 1 stemmen tegen (VDB) is het voorstel Aangenomen.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het voorstel is met algemene stemmen
aangenomen.
De voorzitter brengt Motie 3 Kapitaalvraag lange termijn financiering LTF Stedin
ingediend door de D66, VVD, CDA en ZB in stemming, met als dictum:
Verzoekt het College
Het huidige aandelenpakket Stedin te verkopen.
Mw. Roos, dhr. Heukels en dhr. Doorn leggen een stemverklaring af. Met 15 stemmen
voor (VVD, CDA, D66, VDB, HvB, ZB, LB) en 4 stemmen tegen (PvdA, GrL) is het
voorstel Aangenomen.
10. Verlengen woonplaatsvereiste wethouders
Het raadsvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen.
11. Beslissing op bezwaar Caprera
Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen. Dhr. Heukels legt een
stemverklaring af.
12. Mededelingen
Burgemeester Roest doet een aantal mededelingen.
Burgemeester Roest biedt zijn verontschuldigingen aan voor een ongelukkige uitspraak
na de sluiting van de raadsvergadering van 27 mei.
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Burgemeester Roest deelt de raad mede dat het een intensieve dag is geweest waarop
het stand ontruimd is, er een afschuwelijk ongeluk gebeurd is op de Zeeweg en om
4.15 vannacht een explosief is afgegaan bij een pand in Bennebroek. Het OM
onderzoekt de situatie bij de Zeeweg en het pand in Bennebroek.
Burgemeester Roest doet de mededeling dat vanuit de agendacommissie is besloten de
raadsvergaderingen in tweeën te splitsen in verband met de omvangrijke agenda. De
raadsvergadering zal dan plaatsvinden op 7 en 8 juli.
Burgemeester Roest doet de mededeling dat ook de commissie Bestuur en Middelen in
twee delen zal plaatsvinden. De commissie zal plaatsvinden op 24 juni en 1 juli.
Burgemeester Roest doet de mededeling dat in verband met enige verwarring over het
bespreken van de kadernota in drie vergaderingen, de begroting in het najaar weer op
één avond plaats zal vinden.
Burgemeester Roest doet de mededeling dat er tot het reces digitaal vergaderd wordt.
Vermoedelijk kan er na het reces weer fysiek vergaderd worden.
Mw. Roos doet de mededeling over het vervolg rondom haar strafzaak.
13. Vaststellen van de besluitenlijst van 15 april 2021
De raad stelt de besluitenlijst van 15 april 2021 vast.
14. Lijst van toezeggingen van het College
TR125 (kosten verbeteringen Korte Kleverlaan) is afgedaan.
TR128 (stukken wet open overheid) wordt aangehouden.
De vergadering wordt voortgezet op 10 juni 2021.
1. Opening en welkom
Het ordevoorstel om drie kwartier langer door te vergaderen wordt verworpen met 6
stemmen voor (GrL, HvB, PvdA, VDB, ZB) en 11 stemmen tegen (VVD, D66, CDA, LB).
De heer Faber en mevrouw Voorham hebben de vergadering verlaten.
De noemt nog eens de overgebleven spreektijden.
De raad is bericht over het voornemen om de heer Metselaar te benoemen als duocommissielid. Het raadsvoorstel zal worden toegevoegd als agendapunt 1a.
1A. Benoemen duo-commissielid dhr. G Metselaar voor Hart voor Bloemendaal
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De voorzitter van de commissie op de geloofsbrieven, de heer Heukels, geeft namens
de commissie aan dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden.
De raad gaat bij acclamatie akkoord.
De heer Metselaar legt de eed af. De voorzitter feliciteert de heer Metselaar en heet
hem van harte welkom.
15. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad
Dhr. Slewe verzoekt namens Zelfstandig Bloemendaal om ingekomen stuk C2 Aantal
raadsvragen- inlichtingenverzoeken integriteitsmeldingen en Wob-verzoeken 2020
(2021000766) te agenderen. Dit agenderingsverzoek wordt niet door voldoende
raadsleden gesteund.
Dhr. Slewe verzoekt namens Zelfstandig Bloemendaal om ingekomen stuk A2 Flitspalen
voor geluidshinder te agenderen. Dit agenderingsverzoek wordt niet door voldoende
raadsleden gesteund.
16. Vragenhalfuur
Dhr. Slewe stelt een vraag over flitspalen. Burgemeester Roest reageert en geeft
antwoord.
Dhr. Slewe stelt een vraag inzake het ongeluk op de Zeeweg. Burgemeester Roest
reageert en geeft antwoord.
Mevrouw Roos had een vraag ingediend. De burgemeester geeft aan dat hij daar een
verklaring over heeft afgelegd op 3 juni en het daar graag bij wil laten.
17. Moties vreemd aan de orde van de dag
Mw. Roos heeft een motie 4 vreemd aan de orde van de dag ‘Motie van afkeuring’
ingediend, met als dictum:
Spreekt uit:
Onze afkeuring voer de uitspraken van wethouder Wijkhuisen in strijd met de waarheid
en veroordeelt de gang van zaken (zoals bovenstaand uiteengezet) waarvoor de
wethouder de volle verantwoordelijkheid draagt.
Met 16 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, VDB, PvdA, GrL, LB) en 2 stemmen tegen
(HvB, ZB) is het voorstel Verworpen.
Dhr. Heukels dient motie 5 ‘Hondenlosloopbeleid – aanhouden beleid en besluitvorming’
in, met als dictum:
Verzoekt het college:
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-

De unaniem aangenomen motie hondenlosloopbeleid onverkort uit te voeren en
voorgesteld gewijzigd beleid en besluitvorming aan te houden tot dat het weer
mogelijk is om een fysieke beeldvormende avond hierover te kunnen laten
plaatsvinden.

Met 7 stemmen voor (VDB, GrL, LB, HvB, ZB) en 11 stemmen tegen (VVD, CDA, D66,
PvdA) is het voorstel verworpen.
Motie 6 ‘Hondenlosloopbeleid – Wethouder van Gelukpark’ ingediend door HvB, LB en
ZB, met als dictum:
Verzoekt het college:
- Het Wethouder van Gelukpark open te stellen zonder aanlijnplicht voor
hondenbezitters met uitzondering van het broedseizoen waarin een aanlijnplicht
geldt waarop de hondenbezitters worden geattendeerd door een duidelijk
zichtbaar bord met toelichting bij de ingang.
wordt in stemming gebracht. Met 3 stemmen voor (VDB, HvB, ZB) en 15 stemmen
tegen (VVD, CDA, D66, PvdA, LB, GrL) is het voorstel verworpen.
Motie 7 ‘Hondenlosloopbeleid – Park Brederode’ ingediend door HvB, LB en ZB met als
dictum:
Verzoekt het college:
- Park Brederode te voorzien van borden waaruit blijkt dat sprake is van een
aanlijnplicht voor honden;
- In het nieuwsblad Bloemendaal een bekendmaking te publiceren waarin dit
wordt bevestigd;
- Te zorgen voor handhaving opdat het gebod wordt nageleefd.
wordt in stemming gebracht. Met 4 stemmen voor (VDB, HvB, ZB, LB) en 14 stemmen
tegen (VVD, CDA, D66, PvdA, GrL) is het voorstel verworpen.
Motie 8 ‘Geen voorrang voor statushouders sociale huurwoningen’ ingediend door HvB,
LB, en ZB met als dictum:
Verzoekt het college:
- Te stoppen met het met voorrang huisvesten van statushouders in sociale
huurwoningen en dit geldt voor zowel bestaande als de nieuw te bouwen sociale
huurwoningen.
wordt in stemming gebracht. Met 3 stemmen voor (LB, HvB, ZB) en 14 stemmen tegen
(VVD, CDA, D66, PvdA, GrL) is het voorstel verworpen.
Motie 9 ‘Stop de biosmassaverbranding’ ingediend door HvB met als dictum:
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Verzoekt het college:
a. zich uit te spreken tegen biomassaverbranding en dit kenbaar te maken binnen de
energieregio Noord-Holland Zuid
b. bij de verantwoordelijk Minister Van ’t Wout erop aan te dringen dat het van
doorslaggevend belang is het advies van de SER op te volgen en
c. bij de landelijke partijen het belang te onderstrepen van de aanpassing van de
Richtlijn Duurzame Energie 2.0 aangezien de Europese Commissie in juni de aangepast
richtlijn zal worden gepresenteerd en
d. de Tweede Kamer en de regering te verzoeken bij de heer Timmermans als
verantwoordelijk eurocommissaris en zijn rechterhand de heer Samson, er alls aan te
doen de fout in de Richtlijn te herstellen, nl dat biomassa niet meer wordt aangemerkt
als klimaatneutrale brandstrof.
wordt in stemming gebracht. Met 6 stemmen voor (GrL, HvB, ZB, LB) en 12 stemmen
tegen (VVD, CDA, D66, PvdA, VDB) is het voorstel verworpen.
Motie 10 ‘Leidsevaart Bekslaan’ ingediend door D66, GrL, CDA en VVD met als dictum:
Verzoekt het college:
Bij de voortzetting van de planontwikkeling van het kruispunt de volgende
aandachtspunten daarin als uitgangspunt te nemen:
1. Een herstart van het participatieproces, waarin zowel omwonenden als andere
gebruikers van het kruispunt worden meegenomen.
2. Meer aandacht voor parkeren in het ontwerp.
3. Aandacht voor veiligheid voetgangers en fietsers in het ontwerp.
4. Heroverweging van het verleggen van het fietspad naar de oever van de
Leidsevaart.
5. Heroverweging van de wegversmalling in relatie tot de beoogde veiligheid en
voorkoming van bijvoorbeeld filevorming.
6. Aanpassingen op de Bekslaan niet bij voorbaat uitsluiten.
7. Waar mogelijk het handhaven van de groene beeldkwaliteit van de Leidsevaart.
8. Verschillende varianten uit te werken, waaronder een basisvariant met betere
markering en varianten met en zonder fundamentele aanpassingen van de
spoorwegovergang.
9. De kosteneffectiviteit van de maatregelen en de subsidiemogelijkheden.
wordt in stemming gebracht. Met 16 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, LB, VDB,
ZB) en 2 stemmen tegen (HvB, PvdA) is het voorstel aangenomen.
Motie 11 ‘Fysiek vergaderen’ ingediend door D66, HvB en ZB met als dictum:
Verzoekt de raad
Om na 10 juni 2021 zowel raadsvergaderingen als commissievergaderingen als
vergaderingen van het Presidium weer fysiek in het gemeentehuis van Bloemendaal te
laten plaatsvinden met inachtneming van de van toepassing zijnde coronamaatregelen.
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Wordt in stemming gebracht. Met 8 stemmen voor (2x VVD, D66, 1x CDA, HvB, VDB,
ZB) en 10 stemmen tegen (3x VVD, GrL, 2x CDA, PvdA, LB) is het voorstel verworpen.
18. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

