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Bloemendaal

Raadsvergadering op donderdag 4 november 2021

Concept Besluitenlijst

Aanwezig: de heer Burger (CDA), de heer Van der Veldt (CDA), de heer Bruggeman 
(CDA), mevrouw Kuijs (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, mevrouw 
Zoetmulder (VVD), de heer Brussaard (WD), de heer Harder (WD), dhr. Van Rij, dhr. 
Doorn (VDB) dhr. Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), de heer Heukels (LB)
Afwezig: n.v.t.
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. Mevrouw Roos, de heer Faber zijn iets later 
aanwezig.

3. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.

4. Mededelingen
Er is 1 mededeling van de voorzitter: het is verheugend dat de heer Van der Veldt weer 
aanwezig is in de raadsvergadering.

5. A. Programmabegroting 2022, Algemene beschouwingen, eerste termijn 
raad

De fractievoorzitters spreken de Algemene beschouwingen uit. Amendementen en 
moties worden ingediend.

De voorzitter schorst de vergadering tot 20:00 uur.
De voorzitter heropent de vergadering.

B. Eerste termijn college
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Het college reageert op de algemene beschouwingen van de fracties en geeft 
antwoord op de gestelde vragen. De amendementen en moties worden van advies 
voorzien.

B. Tweede termijn raad
De fracties reageren op de algemene beschouwingen en de amendementen en 
moties.

C. Tweede termijn college
Het college beantwoordt de laatste vragen.

D. Stemmingen
De voorzitter brengt de amendementen in stemming:

Amendement A accent (GrL, PvdA, D66, HvB) Schrappen resterende taakstelling 
bibliotheek met als dictum:

Besluit:

De in de meerjarenbegroting opgenomen taakstelling Bibliotheek na 2022 te schrappen en 
dus een bedrag van C 80.000 structureel te laten doorwerken vanaf 2022.

wordt met 9 stemmen voor (GrL, PvdA, D66, HvB, LB) en 10 stemmen tegen (VVD, 
CDA, VDB, ZB) verworpen.

Amendement B (PvdA, GrL, HvB, ZB) Geen grote investering in herinrichting 
Strandplateau Bloemendaal aan Zee met als dictum:

Besluit
Voorstel nummer 7 uit de begroting 2022 te schrappen en de betreffende financiële 
middelen in betreffende voorziening en/of algemene middelen te behouden.

wordt met 7 stemmen voor (PvdA, GrL, HvB, ZB, LB) en 12 stemmen tegen (CDA, 
D66, WD, VDB) verworpen.

Amendement C (HvB, LB) Openbaar groen in Bennebroek en Vogelenzang 
met als dictum:

Besluit: de begroting aan te passen door hierin op te nemen dat het openbaar groen langs 
de doorgaande wegen in Bennebroek en Vogelenzang (de N208 en N206) voor zover 
gelegen binnen de bebouwde kom een hoger niveau van onderhoud krijgt, nl van Basis 
naar Goed en daarbij aansluiting wordt gezocht bij de buurgemeente Hillegom.

wordt met 2 stemmen voor (HvB, LB) en 17 stemmen tegen (VVD, D66, CDA, PvdA, 
ZB, VDB, GrL) verworpen.

Amendement C accent (HvB, LB) Openbaar groen in heel Bloemendaal met als dictum:

Besluit: de begroting aan te passen door hierin op te nemen dat het openbaar groen langs 
de doorgaande wegen in Bloemendaal voor zover gelegen binnen de bebouwde kom een 
hoger niveau van onderhoud krijgt, nl van Basis naar Goed en daarbij aansluiting wordt 
gezocht bij de buurgemeente Hillegom.
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wordt met 2 stemmen voor (HvB, LB) en 17 stemmen tegen (WD, D66, CDA, PvdA, 
ZB, VDB, GrL) verworpen.

Amendement D (HvB, LB) Bladkorven met als dictum:
Besluit:

De begroting 2022 aan te passen door hierin op te nemen dat de bladkorven in 2022 weer 
in de dorpen zullen worden geplaatst zodat inwoners hiervan gebruik kunnen maken, 

wordt met 6 stemmen voor (HvB, LB, CDA, ZB) en 13 stemmen tegen (WD, D66, 
PvdA, VDB, GrL) verworpen.

Amendement E (WD, D66, CDA) kostenraming herinrichting Kop Zeeweg met als 
dictum:

Herinrichting van de Kop Zeeweg kapitaallasten
oud nieuw 2023 2024 2025 2026

Budget rioleringswerken -30.000 0
Investering herinrichting -1.200.000 -1.376.000 0 -68.800 -68.250 -67.699
Investering lichtmasten -50.000 -79.000 0 -2.765 -2.745 -2.726
Investering armaturen 0 -30.000 0 -1.800 -1.785 -1.770
Engineeringskosten (Ind.voorbereiding+toezicht) 0 -195.000

-1.280.000 -1.680.000 0 -73.365 -72.780 -72.195

Voorgenomen kapitaallasten MJB 2022-2025 conform voorstel 7 -61.750 -61.258 -60.765 -60.273
61.750 -11.615 -11.522 -11.430

voordeel nadeel nadeel nadeel

Besluit:
De begroting 2022 aan te passen conform de bedragen volgens de kostenraming van het 
hierboven geactualiseerde overzicht en de kredieten en budgetten ter beschikking te stellen, 

wordt met 13 stemmen voor (WD, D66, CDA, VDB, GrLl) en 6 stemmen tegen 
(PvdA, ZB, GrL2, LB, HvB) aangenomen.

De heer Heukels en mevrouw Roos leggen een stemverklaring af.

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming met inachtneming van het 
aangenomen amendement E.
Het voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen voor (WD, GrL, D66, CDA, PvdA, 
VDB) en 3 tegen (ZB, LB, HvB).

De voorzitter brengt de moties in stemming:

Motie 1 Duurzaam Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (D66, GrL) met als dictum: 
Verzoekt het college:
Om in 2023 bij het opstellen van de jaarrekening 2022 een bestemmingsreserve 
'Duurzaam IHP' op te nemen en daar 500.000 euro in te storten, mits het gerealiseerde 
resultaat over 2022 dat mogelijk maakt.

wordt met 8 stemmen voor (GrL, D66, PvdA, LB) en 11 stemmen tegen (VVD, CDA, 
HvB, VDB, ZB) verworpen.

Motie 2 Geen onteigening van (agrarische en groene recreatieve) bedrijven en 
alternatief voor uitbreiding natuurnetwerk Nederland (CDA, WD) met als dictum:

Spreekt het volgende uit
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roept het provinciaal bestuur op om het instrument van onteigening van 
(agrarische) percelen in de gemeente Bloemendaal niet in te zetten in het kader 
van de uitbreiding van het NNN;
roept het provinciaal bestuur op om de begrenzing(en) van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN) (opnieuw) te bekijken en ter compensatie alternatieve gebieden 
hieraan toe te voegen (bijvoorbeeld Park 21 in de Haarlemmermeer) om zo de 
diversiteit van landschappen in de binnenduinrand te behouden; 
hierbij ook in overleg te treden met de provincie(s) Zuid-Holland en Utrecht; 
verzoekt het college van burgemeester en wethouders om binnen de 
interbestuurlijke verhoudingen alles op alles te zetten om de inzet van het 
instrument van onteigening van (agrarische) percelen in de gemeente Bloemendaal 
in het kader van het NNN door de provincie te voorkomen;
verzoekt het college van burgemeester en wethouders ook deze motie ter kennis te 
brengen van zowel provinciale als gedeputeerde staten van de provincie Noord- 
Holland;

wordt met 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen. De heer Brussaard 
en mevrouw Kuijs zijn afwezig tijdens deze stemming.

Motie 3 Hartenlust veilig (ingediend door de hele raad) met als dictum:
Verzoekt het college
Een plan te maken voor herinrichting van de Hartenlustlaan volgens het principe van 
Duurzaam Veilig, daarbij de relatie te leggen met de Iepenlaan, Voorbuurt en 
Kennemerweg, inclusief financiële consequenties, 

wordt unaniem aangenomen.

Motie 4 accent Onteigening agrarische en recreatieve bedrijven ten behoeve van 
natuur (ZB) met als dictum:

Roept het provinciaal bestuur op om op voorhand onteigening van agrarische en agrarisch/ 
recreatieve percelen in Bloemendaal expliciet uit te sluiten.
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders binnen de interbestuurlijke 
verhoudingen alles op alles te zetten om een eventuele onteigening van agrarische 
percelen in Bloemendaal door de provincie te voorkomen en voorst deze motie ter kennis 
te brengen van zowel provinciale als gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland. 

wordt met 15 stemmen voor (VVD, CDA, GrL, HvB, ZB, LB, VDB, PvdA) en 2 
stemmen tegen (D66) aangenomen. De heer Brussaard en mevrouw Kuijs zijn 
afwezig tijdens deze stemming.

6. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23:08 uur.
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