
Bloemendaal 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 
26 iuni 2014 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Bennebroek 

AGENDA 
Aanwezig: dhr Brussaard (VVD), dhr Boeijink (VVD), mw Hendricks (VVD), mw Zoetmulder 

(VVD), dhr Bolkestein (VVD), dhr Westphal (D66), mw Kamps (D66), dhr Metselaar 
(D66), dhr Kruiswijk (GrL), mw Koningsveld (GrL), mw Vd Burgt (GrL), dhr 
Wehrmeijer (LB), dhr Barendregt (LB), dhr Burger (CDA), dhr Schnackers (CDA), mw 
Roos (HvB). 

Wethouders: dhr Botter, mw de Rooij en dhr Kokke. 
Ambtelijke ondersteuning: dhr Dubbe, dhr Van Hooft, dhr vd Wees, mw Kensen. 
Voorzitter: burgemeester Nederveen 
Griffier: mw Van der Pas 

Opening en welkom 

Berichten van verhindering 
Bericht van verhindering ontvangen van de heer Heukels mw Wolf en mw Van Stralen 

Vaststel len van de agenda 
De Raad stemt in met voorliggende agenda. 

Mededelingen 
In het stembureau worden benoemd: dhr Schnackers (VZ), mw Hendricks en dhr 
Wehrmeijer. 

Wethouder Botter - toelichting positie en handelen ten aanzien van Oldenhove. 
Wethouder Kokke - bezoek bouwplaats gemeentehuis morgen om 17:00 uur. 
Burgemeester Nederveen - toelichting stand van zaken en acties naar aanleiding van de 
brand in het hoofdgebouw van Park Brederode. 

Vaststel len van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 mei 2014 
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 
TR 44 - (18102012) Burgemeester Nederveen zegt toe de Raad te informeren over de 
oplossing van het meningsverschil tussen de PWN en de Gemeente inzake de 
beschikbaarstelling en tarieven voor waterputten. De burgemeester heeft hierin geen actieve 
rol (PWN, Gedeputeerde en burgemeester Haarlem) maar zal het belang van constructief 
overleg benadrukken. Toezegging blijft staan. 

TR 54 (26092013) - Wethouder Schep zegt toe contact op te nemen met de Rabobank 
Bollenstreek inzake de geldautomaat in Vogelenzang en zal de Raad daarover schriftelijk 
informeren. Eerste gesprek met Rabobank heeft plaatsgevonden, nog geen brief naar de 
Raad. Toezegging blijft staan, wordt wethouder Botter. 

TR 01 (27062014) Wethouder Kokke zegt toe de Raad in de Commissie Grondgebied van juni 
te informeren over de kaders en toets van het principeverzoek van Leyduin over natuur 



-2 -
begraven en over de wijze waarop de Raad hierbij in een vroeg stadium kan worden 
betrokken. Is bij brief door wethouder De Rooij beantwoord, kan van de lijst af. 

7. Li jst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 26 juni 2014 
Akkoord met voorgestelde wijze van afhandeling. 

8. Vragenhalfuur 
CDA - over Oldenhove 
Hart voor Bloemendaal - naar aanleiding van de informatiebijeenkomst Haringbuys 
van 24 juni j l . 
GroenLinks - over de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen in per 1 januari 2015. 

HAMERPUNTEN 

9. Zienswijze op Jaarrekening Paswerk 2013 
Akkoord 

10. Goedkeuring jaarrekening 2013 STOPOZ 
Akkoord 

11. Verlenging contract accountant tot en met de controle boekjaar 2014 
Akkoord 

BESPREEKPUNTEN 

12. Benoeming leden van de Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal 
De heer J. Ouderkerken en de heer E. Kuchlein worden (unaniem) benoemd. 

13. Vaststel len nota Beleidskader Participatiewet 2015 
De Raad stemt (unaniem) in met het beleidskader Participatiewet. 

14. Benoeming voorzitter commissie Grondgebied 
De heer Brussaard (VVD) wordt (met 11 stemmen voor) gekozen tot voorzitter van de 
Commissie Grondgebied. 

15. Ontwerp Jaarverslag 2013 en ontwerp Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio 
Kennemerland 

De raad stemt met inachtneming van het technisch amendement A, in met de voordracht. 

Amendement A 
Van: Voorzitter commissie Bestuur en Middelen 
Raadsvergadering: datum 26 juni 2014 
Raadsvoorstel: VRK ontwerpjaarverslag 2013; en ontwerpprogrammabegroting 2015; 
Corsa nummer: 2014021109 

De Raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 26 juni 2014 

Kennis genomen hebbende van: Het ontwerp jaarverslag 2013 en de ontwerp 
programmabegroting 2015 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 

Constaterende: 
Dat de in het raadsvoorstel genoemde voorstellen niet overeenkomen met het geformuleerde 
raadsbesluit. 

Besluit: 
De tekst van het raadsbesluit te wijzigen 

2014051791 
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Oude tekst raadsbesluit 

1. in te stemmen met het ontwerpjaarverslag 2013; 
2. in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2015; 
3. het college de schriftelijke zienswijze te laten versturen aan het DB VRK. 

Wordt gewijzigd in nieuwe tekst raadsbesluit 

1. in te stemmen met het ontwerpjaarverslag 2013 
2. in te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2015, behoudens de 

prijscompensatie van 0,54o7o en de daarmee verband houdende zaken; 
3. de VRK voor te stellen een principiële discussie te laten voeren over het 'samen de 

trap op, trap af' principe; 
4. namens de raad de schriftelijke reactie van de zienswijze aan het DB VRK kenbaar te 

maken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Amendement: Aangenomen 
Stemmen voor: 16 
Stemmen tegen: O 
Afwezig: 3 D66, PvdA, LB 

Besluit: Aangenomen 
Stemverklaring: HvB 
Stemmen voor: 15 
Stemmen tegen: 1 HvB 
Afwezig: 3 D66, PvdA, LB 

16. Voorjaarsnota 2014 
De voorjaarsnota wordt vastgesteld met inachtneming van amendement B accent. 

Amendement B accent 
"CSP budget toewijzing" 

Van: 
Raadsvergadering: 
Raadsvoorstel: 
Corsanummer 
Raadsvoorstel: 

VVD 
26 juni 2014 
VJN 2014. 

2014013949 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 26 juni 2014 

kennis genomen hebbende van: 

» De Voorjaarsnota 2014, voorstel 2, blz. 47/48, Realiseren Centraal Service Punt 
Bennebroek (het CSP); 

constaterende dat: 
» Er geen uitgewerkt CSP realisatieplan ligt waaraan het budget kan worden 
toegewezen; 
« Het coalitieakkoord 2014-2018 de wens uitspreekt dat op zeer korte termijn een 
potentieel alternatief wordt onderzocht, n.l. de onderbrenging van de CSP in het 't Trefpunt 
(met het oog op eventuele functionele, operationele/financiële voordelen); 
» Het coalitieakkoord 2014-2018 de wens uitspreekt dat er geen vertraging mag 
ontstaan in de realisatie van het CSP; 

2014051791 
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overwegende dat: 
« Het dienstverleningsniveau in Bennebroek in stand moet worden gehouden; 
» Het beschikbaar stellen van een budget wel onderbouwd moeten worden met een 
concreet CSP realisatieplan; 
» Het inhoudelijk goedkeuren van het CSP realisatieplan nog moet gebeuren en dat 
daarbij ook het budget kan worden toegekend; 

Besluit: het voorstelblad getiteld "Realiseren CSP Bennebroek, voorstel nr. 2, blz. 47 in zijn 
geheel te schrappen en toe te voegen: het vaststellen van een budget van C 100.000 voor 
een voorbereidingskrediet. 

Amendement: Aangenomen 
Stemverklaring: HvB 
Stemmen voor: 10 
Stemmen tegen: 3 Liberaal Bloemendaal, 2 CDA, 1 HvB 
Afwezig: 3 D66, PvdA, LB 

Besluit: aangenomen 
Stemverklaring: CDA, HvB 
Stemmen voor: Unaniem 
Stemmen tegen: -
Afwezig: 3 D66, PvdA, LB 

17. Motie PvdA en CDA: Schrappen mogelijkheid van realisering l ichtmasten bij 
tennisclubs middenin woonwijken 
De motie wordt ingetrokken onder toezegging van de wethouder dat zij de aandacht heeft 
voor de daarin gevraagde zaken. In het reparatieplan Bestemmingsplan Bloemendaal, dat 
voor het najaar gepland staat, zal opgenomen worden dat er geen lichtmasten bij LTC 
mogelijk zullen zijn. De commissie grondgebied zal hierover in september nader 
geïnformeerd worden. 

18. Sluiting 

Overveen, 26 juni 2014 

f 
De burgemeester van Bloemendaal, 
de heer R.Th.M. Nederveen. 
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