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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 

27 maart 2014 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Bennebroek 

 

AGENDA Installatieraad 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze bijzondere raad  waarin de nieuwe 

gemeenteraad van Bloemendaal geïnstalleerd wordt. 

 

2. Berichten van verhindering 

Er zijn geen berichten van verhindering 

 

3. Instellen stembureau 

De voorzitter installeert het stembureau. 

 

4. Installatie nieuwe gemeenteraad 

De voorzitter spreekt de nieuwe gemeenteraad toe. 

 

 Afleggen eed of verklaring en belofte 

 

De raadsleden leggen de eed of de verklaringen belofte af. 

 

 

5.  Vaststellen van de agenda 

De raad stemt in met de voorliggende agenda. 

 

6. Benoeming plaatsvervangend voorzitters gemeenteraad 

De raad benoemt de heer Burger als eerste plaatsvervangend voorzitter van de 

gemeenteraad en de heer Heukels als tweede plaatsvervanger. 

 

7. Benoeming voorzitters raadscommissies 

De raad benoemt de mevrouw Wolf als voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen en 

mevrouw van Stralen als voorzitter van de commissie Samenleving. Voor de commissie 

Grondgebied is op dit moment nog geen kandidaat dus benoemen is nu niet mogelijk.  

  

8. Benoeming leden raadscommissies en duo commissieleden op voordracht van de 

fracties 

 Benoeming leden raadscommissies en duo commissieleden  

De raad stemt in met benoeming van de leden en duo commissieleden in de drie 

raadscommissies. 

a. Grondgebied: 

Leden: 

Dhr. M.N. Bolkestein (VVD) 

Mw. A.J. Zoetmulder-Sanders (VVD) 

Dhr. L.J.L. Heukels (LB) 

Dhr. J. Westphal (D66) 
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Duo-cie leden: 

Dhr. G.J.H. Beusen (CDA) 

Mw. M.J. Meuleman-Wierda (GrL) 

Dhr. H.A.L. Schell (PvdA) 

 

b. Samenleving: 

Leden: 

Dhr. drs. W.G. Brussaard (VVD) 

Mw. F.A.I.A. Hendricks (VVD) 

Dhr. L. Barendregt (LB) 

Dhr. dr. G.C. Metselaar (D66) 

Mw. P.E. Koningsveld (GrL) 
Duo-cie leden: 
Dhr. G. Beliën (CDA) 
Mw. A.M. de Groot (PvdA) 

 
c. Bestuur&Middelen: 
Leden: 
Dhr. P.J.A. Boeijink (VVD) 
Dhr. drs. F.J. Wehrmeijer (LB) 
Mw. C.A van Stralen (D66) 
Dhr. R.W. Kruijswijk (GrL) 
Dhr. M.J.T.M Schnackers (CDA) 
Duo-cie leden: 

Dhr. H.R. Koster (PvdA) 

 

• Afleggen eed of belofte duo commissieleden 

De duo commissieleden leggen de eed of de verklaring en belofte af. 

 

9. Benoeming leden auditcommissie 

De raad stemt in met de benoeming van de heren Wehrmeijer, Metselaar en Bolkestein als 

leden van de auditcommissie met de heer Wehrmeijer als voorzitter. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal.  

 

 

Overveen, 28 maart 2014 

De burgemeester van Bloemendaal, 

de heer R.Th.M. Nederveen. 

 


