
Bloemendaal 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Dinsdag 27 mei 2014 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Bennebroek 

AGENDA 

1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering, verwelkomt de nieuwe fractie Hart voor Bloemendaal, de 
aanwezigen op de publieke tribune en in het bijzonder het nieuw te benoemen duo 
commissielid de heer Walter Dubach. 
De voorzitter meldt de uitslag van de Europese verkiezingen. 

2. Berichten van verhindering 
Er zijn geen berichten van verhindering van raadsleden. Van de zijde van het College is de 
heer Bruggeman verhinderd. 

3. Vaststel len van de agenda 
De Raad stelt de agenda vast met de volgende wijzigingen: 
Agendapunt 13, Bekrachtiging geheimhouding besloten Commissies 13 mei en 15 mei 2014 
wordt agendapunt 4. De agendapunten 20, Aanbieden coalitieakkoord en 21 Benoeming 
wethouders en verzoek ontheffing worden geagendeerd als agendapunten 15 en 16, de 
Motie(s) Kinderpardon als agendapunt 17. 

4. Bekrachtiging geheimhouding besloten agendapunten in de Commissies 
Grondgebied op 13 mei 2014 en Bestuur en Middelen op 15 mei 2014 over de 
Zienswi jze KRO MHT en de Actualisering grondexploitaties Haringbuys en 
Marinehospitaalterrein. 
De Raad bekrachtigt de geheimhouding met de stemmen van PvdA, LB en CDA daar tegen. 
Deze partijen zijn van mening dat alleen artikel 3.4 geheim zou moeten zijn. 

5. Besloten: Z ienswi jze KRO MHT 
De Raad besluit tot een besloten vergadering voor bespreking van de agendapunten 5 en 6. 
Liberaal Bloemendaal en PvdA zijn het niet eens met de beslotenheid en verlaten de 
vergadering. Van de besloten vergadering wordt een besloten besluitenlijst gemaakt. 

6. Besloten: Actualisering grondexploitaties Haringbuys en Marinehospitaalterrein 
Na afloop van de bespreking van agendapunten 5en 6 wordt geheimhouding opgelegd over 
het besprokene. 

De vergadering wordt in openbaarheid vervolgd. 

7. Mededelingen 
In het stembureau worden benoemd mevrouw Wolf (voorzitter, mevrouw Hendricks en de 
heer Metselaar). 

Registratienummer: 2014019381 
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De voorzitter meldt de spreektijden per fractie bij een vergadering van 3 uur. 

VVD: 20:38 min 
D66: 18:21 min 
LB: 16:05 min 
GroenLinks: 16:05 min 
CDA: 13:48 min 
PvdA: 11:32 min 
HvB: 11:32 min 

Raad: geen mededelingen. 
College: Wethouder Kokke meldt dat er een brief is ontvangen van Stichting Sint Jacob in de 
Hout met de mededeling dat Oldenhove zal worden afgebouwd. De Raad besluit de br ief te 
agenderen voor de commissie Grondgebied in jun i . 

8. Vaststel len van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 26 maart 2014, 
27 maart 2014 en 24 april 2014 
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld. 

9. 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 de burgemeester van Haarlem) maar zal het belang van 
constructief overleg benadrukken. In april zal de burgemeester, de Raad melden op welke 
termijn een en ander mogelijk kan worden afgerond. Aan deze sub toezegging is voldaan. 
De 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. De toezegging blijft staan. 

10. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 27 mei 2014 
Akkoord met de voorgestelde wijze van afhandeling. 

11. Vragenhalfuur 
CDA en GroenLinks over de principeverzoek Landgoed Leyduin over het natuurbegraven. 
TR 01 De Raad besluit in de volgende Commissie Grondgebied de kaders en toets van dit 
verzoek te bespreken en de wijze waarop de Raad hierbij in een vroeg stadium kan worden 
betrokken. 
Hart voor Bloemendaal over asbest Haringbuys. 
D66 over bereikbaarheid van het stemlokaal Aelbertsberg en over de subsidieaanvraag BVC 
Bloemendaal. 

HAMERPUNTEN 

12. Jaarverslag duurzaamheid en milieu 2013 
Akkoord 

13. Herbenoeming twee zittende commissieleden Bezwaarschri f tencommissie 
Akkoord (schriftelijke stemming unaniem) met de benoeming van de heer mr. MJ . Heule en 
mevrouw mr. H.C.A. Wintgens-van Geuns 
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BESPREEKPUNTEN 

14. Jaarverslag en jaarrekening 2013 
De Raad stemt in met de jaarrekening 2013 met inachtneming van amendement A en de 
stem van de PvdA en LB tegen. Stemverklaring van de fractie van de PvdA , tegen vanwege 
sociaal domein en afwijzen PvdA amendement. Stemverklaring van de fractie van LB, tegen 
de jaarrekening, is het niet eens met het financieel beleid. Stemverklaring CDA , stemt voor 
de jaarrekening maar wordt geacht tegen alle passages over centrale huisvesting te zijn. 
Amendementen B en C worden verworpen. 

Amendement A 
Jaarverslag en Jaarrekening 2013 
Van: VVD 
Raadsvergadering: 27 mei 2014 
Raadsvoorstel: onderwerp raadsvoorstel 
Corsanummer Raadsvoorstel: 2014013286 

De Raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 27 mei 2014: 

Kennis genomen hebbende van: 

Het raadsvoorstel waarin de Raad voorgesteld wordt het Jaarverslag en de Jaarrekening 2013 
ter kennis aan te nemen. 

Constaterende: 
Dat het wetteli jk verplicht is dat de gemeenteraad het Jaarverslag en de Jaarrekening 
vaststelt (gemeentewet Artikel 198). 

Overwegende: 

Dat dit raadsvoorstel aan de wettelijke bepalingen aangepast dient te worden. 

Besluit: 
Besluitpunt a te wijzigen van: 
a. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2013. In : 
a. Het jaarverslag en jaarrekening 2013 vast te stellen 

Waarbij de overige beslispunten gelijk blijven. 

Besluit: 
Stemmen voor: 
Stemmen tegen: 

aangenomen 
19 
O 

Amendement B 
WIJZ IG ING BESTEMMING RESULTAAT 2013 

Van 
Datum 
Datum raad 
Betreft 

Fracties PvdA en LB 
26 mei 2014 
27 mei 2014 
Agendapunt 14 "Jaarverslag en jaarrekening 2013 tt 



-4-
De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 27 mei 2014, 

Kennis genomen hebbend van het "Jaarverslag en de jaarrekening 2013", alsmede van het voorstel 
van het college om het positief resultaat op de in het voorstel beschreven wijze te bestemmen, 

Constaterende dat in dit voorstel geen bestemming wordt toegekend aan een "reserve sociale 
domein", zoals dit is vermeld in de nota "Decentralisaties AWBZ/WMO en Zorg voor Jeugd/Nieuwe 
Jeugdwet (2013040992)", vastgesteld bij raadsbesluit dd. 23 januari 2014, 

Van mening zijnde dat in de eerder genoemde nota vermelde risico's: 
Onvoldoende budget voor het zorgaanbod 
Toename van het aantal zorgvragers 
Toename van de uitvoeringskosten 
Uitvoering van overgangsrechten voor bestaande cliënten 

onverkort geldend zijn, om welke redenen in de kadernota een egalisatiereserve wordt voorgesteld, 

Kennis genomen hebbend van het positief advies van de WMO-raad betreffende de instelling van 
deze specifieke reserve, bij brief van 10 december 2013 (punt 22), alsmede van de aanbeveling op 
dit punt van de Auditcommissie dd. 17 mei 2014, 

Van mening zijnde dat het positief resultaat van het programma Maatschappelijke Dienstverlening I 
Sociale Zaken (producten 13, 14 en 25) voor deze reserve kan worden aangewend, 

Amendeert het voorgenomen raadsbesluit als volgt: 

1. Aan onderdeel c een punt toe te voegen: een bedrag van 717.000 euro toe te voegen aan de 
nog in te stellen reserve sociale domein, samengesteld uit de elementen 
» Product 13 (Ouderen) 11.000 euro 
« Product 14 (Overige zorg en welzijn) 472.000 euro 
« Product 25 (Sociale Zaken) 234.000 euro 

2. De toevoegingen aan de diverse bestemmingen als volgt te wijzigen: 
» De toevoegingen aan de algemene flexibele reserve (175.365/14.834) worden geschrapt 
« De toevoeging aan de bestemmingsreserve centrale huisvesting (387.000) wordt geschrapt 
» De toevoeging aan de bufferreserve wordt verminderd met 139.801 

Besluit: Verworpen 
Voor: 4 (LB, PvdA) 

Tegen: 15 (Groenünks, VVD, D66, HvB, CDA) 

Amendement C 
WIJZ IG ING BESTEMMING RESULTAAT 2013 
Van : GroenLinks, CDA 
Datum : 26 mei 2014 
Datum raad : 27 mei 2014 
Betreft : Agendapunt 14 "Jaarverslag en jaarrekening 2013" 

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 27 mei 2014, 
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Kennis genomen hebbend van het "Jaarverslag en de jaarrekening 2013", alsmede van het voorstel 
van het College om het positief resultaat op de in het voorstel beschreven wijze te bestemmen, 

Constaterende dat in dit voorstel geen bestemming wordt toegekend aan een "reserve sociale 
domein", zoals dit is vermeld in de nota "Decentralisaties AWBZ/WMO en Zorg voor Jeugd/Nieuwe 
Jeugdwet (2013040992)", vastgesteld bij raadsbesluit dd. 23 januari 2014, 

Van mening zijnde dat in de eerder genoemde nota vermelde risico's: 
Onvoldoende budget voor het zorgaanbod 
Toename van het aantal zorgvragers 
Toename van de uitvoeringskosten 
Uitvoering van overgangsrechten voor bestaande cliënten 

onverkort geldend zijn, om welke redenen in de kademota een egalisatiereserve wordt voorgesteld, 

Kennis genomen hebbend van het positief advies van de WMO-raad betreffende de instelling van 
deze specifieke reserve, bij brief van 10 december 2013 (punt 22), alsmede van de aanbeveling op 
dit punt van de Auditcommissie dd. 17 mei 2014, 

Van mening zijnde dat het positief resultaat van het programma Maatschappelijke Dienstverlening I 
Sociale Zaken (producten 13, 14 en 25) voor deze reserve kan worden aangewend, 

Amendeert het voorgenomen raadsbesluit als volgt: 

1. Aan onderdeel c een punt toe te voegen: een bedrag van 190.199 euro toe te voegen aan de 
nog in te stellen reserve sociale domein, samengesteld uit de elementen 
Product 13 (Ouderen) 
Product 14 (Overige zorg en welzijn) 
Product 25 (Sociale Zaken) 

2. De toevoegingen aan de diverse bestemmingen als volgt te wijzigen: 
» De toevoegingen aan de algemene flexibele reserve (190.199) wordt geschrapt 

Besluit: Verworpen 
Voor: 9 (PvdA, LB, GrL, CDA) 
Tegen: 10 (VVD, D66, HvB) 

15. Aanbieding coalitieakkoord 
De Raad neemt kennis van het Coalitieakkoord, bezwaren worden geuit door CDA, PvdA en 
LB. 

16. Benoeming wethouders en Ontheffing woonplaats wethouder 
De Raad heeft unaniem besloten mevrouw De Rooij, de heer Botter en de heer Kokke te 
benoemen tot wethouders van de Gemeente Bloemendaal. En tevens heeft de Raad besloten 
de heer Botter te ontheffen van de verhuisplicht voor de periode van 1 jaar, met 1 stem daar 
tegen. De wethouders zijn beëdigd. 
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17. Vaststel len nota Beleidskader Participatiewet 2015 

Dit agendapunt wordt verschoven naar de Raad van juni 2014. 

18. Benoeming voorzitter commissie Grondgebied 
Dit agendapunt is verschoven naar de Raad van 26 juni 2014. 

19. Benoeming leden in raadscommissies (De heren Barendregt en Dubach en mevrouw 
Roos) 
De Raad stemt in met de benoeming van de heer Dubach tot Duo-commissielid en lid van de 
Commissie Samenleving, de heer Barendregt tot lid van de Commissie Grondgebied en 
Mevrouw Roos tot lid van de drie Raadscommissies. 
De heer Dubach wordt beëdigd. 

20. Motie PvdA Kinderpardon 
De Raad stemt in met de aangepaste motie 1 accent met de stem van HvB tegen. 

MOTIE 1 accent 
U ITBREID ING KINDERPARDON 
Van PvdA 
Datum raad 27 mei 2014 

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 27 mei 2014, 

Kennis genomen hebbend van het besluit van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
houdende de instelling van een pardonregeling tot verblijf voor zogenaamde "gewortelde 
kinderen", 

Kennis genomen hebbend van de uitvoeringsregels, waaruit blijkt dat kinderen die gedurende 
een bepaalde ti jd niet bij de rijksoverheid in beeld zijn geweest doch wel bij de gemeentelijke 
overheid, voor deze pardonregeling NIET in aanmerking komen, 

Met instemming kennis genomen hebbend van de oproep van de burgemeester van de 
gemeente Bunnik, gedaan aan de staatssecretaris om in de uitvoeringsregels van de 
pardonregeling het onderscheid tussen de twee overheidsniveaus NIET te maken, welke 
oproep door meer dan de helft van het aantal burgemeesters wordt ondersteund, 

Spreekt als zijn mening uit 

» dat vanuit rechtsgevoel van betrokkenen een onderscheid tussen rijks- en 
gemeentelijke overheid in essentie niet aan de orde is, 
» dat in één regeling vele kinderen op een niet-begrijpelijke basis van een 
pardonregeling worden uitgesloten, hetgeen in de samenleving breed als inhumaan wordt 
ervaren, 

» dat, als beleid inhumane effecten heeft, die effecten dienen te worden hersteld, 

verzoekt de burgemeester 

de inhoud van deze motie bij brief ter kennis te brengen van de staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie, 

de inhoud van deze motie bij brief ter kennis te brengen van de burgemeester van Bunnik en 
de pers, 
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en gaat over tot de orde van de dag. 
Fractie PvdA 

Besluit: 
Voor: 
Tegen: 

Aanvaard 
18 (VVD, CDA, D66, GRL, PvdA, LB) 
1 (HvB) 

21. Motie PvdA en CDA: Schrappen mogelijkheid van realisering l ichtmasten bij 
tennisclubs middenin woonwijken 
Dit agendapunt is verschoven naar de raad van 26 juni 2014. 

22. Sluiting 
De burgemeester nodigt alle aanwezigen uit om mee te gaan naar de raadskelder voor een 
informele afsluiting van deze raadsvergadering en nadere kennismaking met de nieuwe 
wethouders. 

Overveen, 27 mei 2014 
De burgemeester van Bloemendaal, 
R.Th.M. Nederveen. 
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