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Gemeenteraad van Bloemendaal 12 december 2019

besluitenlijst

Aanwezige raadsleden: de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), mevrouw Roos 
(Hart voor Bloemendaal), de heer Slewe (Hart voor Bloemendaal), de heer 
Bruggeman (CDA), de heer Burger (CDA), de heer van der Veldt (CDA), mevrouw 
Zoetmulder (VVD), de heer Harder (WD), mevrouw Robbers (WD), mevrouw 
Meijer (WD), de heer Brussaard (WD), de heer Doorn (VDB), de heer Faber 
(GroenLinks), mevrouw Van Vliet (GroenLinks), de heer Kruijswijk (GroenLinks), 
mevrouw Kuijs (D66), de heer Oude Weernink (D66) en mevrouw Voorham (D66). 
Afwezige raadsleden: de heer Schell (PvdA)
Aanwezige collegeleden: mevrouw de Roy van Zuidewijn, de heer Heijink en de 
heer Wijkhuisen.
Voorzitter: burgemeester Roest 
Griffie: mevrouw Witte

1. Opening en welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De heer Burger zit als plaatsvervangend voorzitter van de raad voor in verband met 
agendapunt 9 Afhandeling integriteitsmeldingen. Met het oog op een soepele 
vergaderorde zit hij vanaf het begin voor.

2. Berichten van verhindering

De voorzitter deelt mede dat de heer Schell verhinderd is.

3. Vaststellen van de agenda

De voorzitter stelt voor om agendapunt 9 Afhandeling integriteitsmelding naar 
voren te halen en te behandelen als agendapunt 4a.

De voorzitter stelt voor om een raadsvoorstel benoemen nieuwe voorzitter Bestuur 
en Middelen en Samenleving aan de agenda toe te voegen als agendapunt 8a.

De voorzitter stelt voor om een raadsvoorstel Benoeming commissieleden WD aan 
de agenda toe te voegen als agendapunt 8b.
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De voorzitter stelt voor om de motie Herstel inspreekrecht commissies te 
behandelen bij agendapunt 22.

De heer Heukels stelt voor om agendapunt 26 Vaststellen belastingverordeningen 
2020 als bespreekpunt te behandelen.

De raad gaat akkoord en stelt de agenda vast met inachtneming van bovenstaande 
voorstellen.

4. Mededelingen

De heer Heukels deelt mee dat hij zich bij agendapunt 9 Afhandeling 
integriteitsmelding onttrekt aan de behandeling in de besloten vergadering.

Mevrouw Roos deelt mee dat de fractie van Hart van Bloemendaal zich bij 
agendapunt 9 Afhandeling integriteitsmelding onttrekt aan de behandeling.

Wethouder de Roy van Zuidewijn deelt mee dat Kenter jeugdhulp van de 
deelnemende gemeenten een bijdrage vraagt naar gelang van datgeen zij 
verschuldigd zijn, voor Bloemendaal komt dit voor de járen 2018 en 2019 neer op 
circa 200.000 euro.

Wethouder Wijkhuisen deelt mee dat het mobiliteitsplan rondom de Formule 1 voor 
1 december is ingeleverd, maar er onvolkomenheden inzaten volgens de gemeente 
Zandvoort en het aangepast dient te worden door de Dutch Grand Prix. Op 20 
december komt het gehele plan vier weken ter visie, hoe het mobiliteitsplan hierin 
wordt meegenomen is nog niet duidelijk. De wethouder houdt de raad aangesloten.

Burgemeester Roest deelt mee dat de rechter in zaak Elswouthoek mediation heeft 
aanbevolen. Het college is in beginsel bereid om mee te werken, maar het mandaat 
voor mediation ligt bij de raad. In het presidium is afgesproken dat op het moment 
dat de mediator contact opneemt, de randvoorwaarden worden besproken en het 
college terug komt bij de raad om mandaat te vragen.

De voorzitter deelt mee dat de heer van der Schier na 25 jaar als bode zijn laatste 
raadsvergadering bijwoont. De voorzitter spreekt zijn dank uit en overhandigt een 
presentje namens de raad.

4a. Raadsvoorstel afhandeling integriteitsmeldingen

De voorzitter deelt mee dat conform artikel 23 Gemeentewet de raad moet bepalen 
of er achter gesloten deuren vergaderd wordt. De raad stemt hier mee in. Na afloop
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van het besloten gedeelte geeft de voorzitter een korte samenvatting voor de 
openbaarheid.

Behoudens college-, duocommissieleden, griffiemedewerkers, betrokken 
ambtenaren en bode verlaat iedereen de zaal. De aanwezigen op de tribune 
tekenen een aparte presentielijst. De fracties LB en HvB en de heer Faber verlaten 
de zaal.

De vergadering wordt in beslotenheid hervat.

De vergadering wordt in openbaarheid hervat.

De heer Faber voegt zich weer bij de vergadering.

De voorzitter geeft een korte samenvatting over het besloten gedeelte. Hij geeft 
aan dat de fracties hun visie op het raadsvoorstel hebben gegeven en de wethouder 
vragen heeft beantwoord.

Het raadsvoorstel wordt met 15 stemmen voor (D66, GrL, VDB, WD, CDA) en 0 
stemmen tegen aangenomen.

Burgemeester Roest neemt de voorzittershamer weer over van de heer Burger.

LB en HvB voegen zich weer bij de vergadering.

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 31 
oktober 2019 en 7 november 2019

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

6. Lijst van toezeggingen van het College

De toezeggingen TR 96, 97 en 99 zijn in de vorige raadsvergadering afgedaan en 
gaan van de lijst af. De voorzitter loopt de openstaande toezeggingen langs:

TR98 (taxatierapport voormalige gemeentehuis), er is een collegebrief 
(2019007440) verstuurd. De toezegging is daarmee afgedaan.
TR100 (conceptplan m.b.t. RES in commissie Grondgebied), wordt medio april 2020 
geagendeerd. De toezegging wordt aangehouden.
TR101 (back-up mailbox heer Nederveen), er is een collegebrief (2019007317) 
verstuurd. De toezegging is daarmee nog niet afgedaan.
TR102 (bevestiging GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland), wethouder Wijkhuisen 
geeft aan dat deze is opgestuurd. De toezegging is daarmee afgedaan.
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TR103 (bewegwijzering Caprera), wethouder Wijkhuisen geeft aan dat dit het niet 
regionaal kan en het op lokaal niveau wordt opgepakt. De toezegging is daarmee 
afgedaan.
TR104 (evaluatie Cultuurnota), wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat het 
er aan komt. De toezegging wordt aangehouden.

TR105 (aantal betaaltermijnen gemeentelijke belastingen), wethouder Heijink geeft 
aan er op terug te komen. De toezegging wordt aangehouden.

7. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad

De voorzitter geeft aan dat de lijst ingekomen stukken ongewijzigd wordt 
vastgesteld en er geen stukken worden geagendeerd voor commissievergaderingen.

8. Vragenhalfuur

De heer Burger stelt vragen over de welstandscommissie. Wethouder Heijink 
reageert en beantwoordt de vragen.

De heer Burger neemt als plv. voorzitter de voorzittershamer over van 
burgemeester Roest.

De heer Heukels stelt vragen over de behandeling bezwaren belastingaanslagen 
GBKZ. Burgemeester Roest reageert en beantwoordt de vragen.

^ Burgemeester Roest zegt toe schriftelijk terug te komen op de
ingewikkeldheid omtrent de gemeenschappelijke regeling en de invulling van 
artikel 170d van de Gemeentewet. TR 106 

De heer Slewe stelt vragen over persoonsgegevens in een verslag. Burgemeester 
Roest reageert en beantwoordt de vragen.

^ Burgemeester Roest zegt toe om de raad nader te rapporteren over het 
rapport van de privacyfunctionaris van de gemeente Bloemendaal. TR 107 

^ Burgemeester Roest zegt toe om na te gaan of het vertrouwelijke verslag via 
de communicatieafdeling is verspreid. TR 108 

Mevrouw Roos stelt vragen over Pauwkerkje en Bennebroek. Burgemeester Roest 
reageert en beantwoordt de vragen.

Burgemeester Roest neemt de voorzittershamer weer over van de heer Burger.

8a. Raadsvoorstel benoemen voorzitters commissies

De heren Harder en Schell worden bij acclamatie respectievelijk als voorzitter van 
de commissie Bestuur 8i Middelen en de commissie Samenleving benoemd.
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8b. Raadsvoorstel leden VVD in commissies

De commissieleden worden bij acclamatie benoemd.

9. Raadsvoorstel afhandeling integriteitsmeldingen

Dit raadsvoorstel is als agendapunt 4a behandeld.

10. Park Vogelenzang

De voorzitter brengt het amendement A CDA HvB LB Vogelenzang in stemming. Het 
dictum luidt:
BESLUIT:
De Gemeenteraad besluit de wijzigingsbevoegdheid in artikel 5.5 planregels van het 
bestemmingsplan Park Vogelenzang te laten vervallen en de planverbeelding hierop 
aan te passen.

Het amendement wordt met 6 stemmen voor (CDA, HvB, LB) en 12 stemmen tegen 
(D66, GrL, VDB, VVD) verworpen.

Mevrouw Roos legt een stemverklaring af.

Het raadsvoorstel wordt met 15 stemmen voor (D66, GrL, VDB, WD, CDA) en 3 
stemmen tegen (HvB, LB) aangenomen.

11. Verklaring van geen bedenkingen Witte Hond

Mevrouw Roos legt een stemverklaring af.

Het raadsvoorstel wordt met 16 stemmen voor (D66, GrL, VDB, VVD, CDA, LB) en 2 
stemmen tegen (HvB) aangenomen.

12. Spoedhuisvesting statushouders

^ Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om voor 1 februari 2020 het plan 
van aanpak met de raad te delen. TR 109 

> Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe om met meerdere financiële 
scenario's te komen. TR 110

Mevrouw Roos en mevrouw van Vliet leggen een stemverklaring af.

De voorzitter brengt Amendement B accent VVD, CDA, LB, HvB Spoedhuisvesting 
statushouders in stemming. Het dictum luidt:
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Besluit:
Het besluit te vervangen door een nieuw besluit:
Het college de opdracht te geven een plan van aanpak te maken om in de 
gemeente Bloemendaal spoed huisvesting voor statushouders en andere 
woningzoekenden te realiseren. Daarbij gelden de onderstaande kaders:
1. Uitgaande van het feit dat Bloemendaal voor december 2020 68 
statushouders, te weten 21 gezinnen, moet huisvesten;
2. Het plan van aan pak een integrale oplossing voor voornoemde statushouders 
dient te behelzen;
3. De oplossing voor huisvesting te zoeken en vinden in bestaande woningbouw 
via de woningcorporaties, realisering van tijdelijke huisvesting in geschikte 
leegstaande gebouwen, samenwerking met andere gemeenten en/of het realiseren 
van tijdelijke huisvesting door het bouwen van Flexwoningen;
4. Ter overweging kan worden genomen om bij Flexwoningen ook andere 
doelgroepen te huisvesten, zodat een gedifferentieerde mix ontstaat en gemengd 
wonen de integratie ten goede komt;
5. De huisvesting, voor zover deze ontwikkeld moet worden, zal worden 
ontwikkeld met (corporaties en/of ontwikkelaars);
6. In deze collegeperiode een plan van aanpak op te leveren voor de definitieve 
huisvesting voor de doelgroep, om daarmee niet alleen de achterstand weg te 
werken, maar ook voor te sorteren op de toekomst;
7. In het plan van aanpak een financiële paragraaf in te voegen, waaruit de 
verwachte kosten, opbrengsten en dekking wordt weergegeven.
8. Het plan van aanpak uiterlijk 1 februari 2020 aan de raad aan te bieden.

Het amendement wordt met 15 stemmen voor (GrL, VDB, VVD, CDA, HvB, LB) en 3 
stemmen tegen (D66) aangenomen.

GroenLinks trekt Amendement C GrL Spoedhuisvesting statushouders in.

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

Mevrouw Roos, mevrouw van Vliet en de heren Heukels, Harder, Slewe, Kruijswijk, 
van der Veldt en Faber leggen een stemverklaring af.

De voorzitter brengt motie 1 HvB Sociale huurwoningen in stemming. Het dictum 
luidt:
Besluit:
~ Vanaf heden geen sociale huurwoningen meer te verkopen die de gemeente in 
eigendom heeft. Dit betekent een wijziging c.q. doorhalen van het besluit op 19 
december 1996 door de raad om bij vrij komen van huur de woningen te verkopen;



De motie wordt met 9 stemmen voor (HvB, LB, CDA, GrL) en 9 stemmen tegen 
(VVD, D66, VDB) aangehouden omdat de stemmen staken. De motie gaat door 
naar de volgende raadsvergadering.

13. Verordening maatschappelijke ondersteuning

De voorzitter brengt Amendement D Verordening maatschappelijke ondersteuning 
in stemming. Het dictum luidt:
Besluit: De Verordening maatschappelijke ondersteuning Bloemendaal 2020 vast te 
stellen onder toevoeging van de volgende bepaling (nieuw voorgesteld artikel 2 lid 4 
van de Verordening):
Het college brengt de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid om een persoonlijk 
plan als bedoeld in artikel 2.3.2, tweede lid van de wet op te stellen en stelt hem in 
de gelegenheid binnen 7 dagen na de melding het plan te overhandigen.

Het amendement wordt unaniem aangenomen.

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

14. Verordening jeugdhulp

De voorzitter brengt Amendement E HvB, LB Verordening Jeugdhulp in stemming. 
Het dictum luidt:
Stelt voor:
Artikel 3 lid 2 van Verordening Jeugdhulp als volgt te wijzigen:

2. het college legt de te verlenen individuele voorziening, dan wel het afwijzen 
daarvan, vast in een beschikking.

Het amendement wordt met 3 stemmen voor (HvB, LB) en 15 stemmen tegen 
(D66, GrL, VVD, VDB, CDA) verworpen.

Mevrouw Roos, de heer Bruggeman en de heer Heukels leggen een stemverklaring 
af

Het raadsvoorstel wordt met 15 stemmen voor (D66, GrL, VVD, VDB, CDA) en 3 
stemmen tegen (HvB, LB) aangenomen.

15. Beleidsplan minimabeleid 2020-2023

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
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De heer Heukels en mevrouw Roos leggen een stemverklaring af.

De voorzitter brengt Amendement F GrL Actualisatie Verordening SWB 2019 in 
stemming. Het dictum luidt:
Besluit in plaats van het bestuit bij het raadsvoorstel 2019006171 :
1. De verordening sociale woningbouw Bloemendaal 2019 vast te stellen, met dien 
verstande dat in de verordening in artikel 7 lid d.1 en in de toelichting bij artikel 7 is 
opgenomen dat 25 jaar de minimum periode is waarna uitponding mogelijk is;
2. De verordening sociale woningbouw Bloemendaal 2016 in te trekken.

Het amendement wordt met 5 stemmen voor (GrL, HvB) en 13 stemmen tegen 
(D66, WD, CDA, VDB, LB) tegen verworpen.

Het raadsvoorstel wordt met 11 stemmen voor (GrL, HvB, CDA, D66) en 7 stemmen 
tegen (VDB, LB, VVD) aangenomen.

17. Rapport Rekenkamercommissie

De heer Burger neemt als plv. voorzitter de voorzittershamer over.

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

18. Kader van ambtelijke samenwerking Bloemendaal — Heemstede

Het raadsvoorstel wordt met 14 stemmen voor (D66, VVD, GrL, CDA) en 4 
stemmen tegen (HvB, LB, VDB) aangenomen.

19. MRA Agenda 2.0

De fracties van HvB en LB verlaten de vergadering.

Het raadsvoorstel wordt met 14 stemmen voor (VVD, D66, GrL, CDA) en 1 stem 
tegen (VDB) aangenomen.

20. Meerjaren Onderhoudsplan

Burgemeester Roest neemt de voorzittershamer weer over van de heer Burger.

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

21. Visie op informatievoorziening
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Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

22. Initiatiefvoorstel m.b.t. inspreken in commissies

De voorzitter brengt initiatiefvoorstel Ruimte voor Inspreken in Commissies in 
stemming. Het dictum luidt:
Besluit:
Het Reglement van Orde van de gemeenteraad en de raadscommissies Bloemendaal 
2013 gewijzigd vast te stellen door toevoeging van Artikel (59) 'Inspreken in de 
commissie':
1. Burgers, ondernemers en instellingen van de Gemeente Bloemendaal kunnen aan 
het begin van iedere openbare commissievergadering inspreken;
2. Het agendapunt 'Inspreken in de commissie' is na opening van de vergadering 
het eerste punt op de agenda;
3. Insprekers kunnen zich tot 11.00 uur op de dag van de commissievergadering bij 
de griffier aanmelden onder vermelding van het onderwerp waarover zij het woord 
willen voeren. De voorzitter stelt de sprekerslijst vast.
4. Degene die het woord voert, dient zicht te wenden tot de commissie.
5. Voor het agendapunt 'Inspreken in de commissie' is maximaal een half uur 
beschikbaar;
6. Elke inspreker krijgt maximaal 3 minuten spreektijd;
7. De voorzitter kan het college maximaal 1 minuut reactietijd geven om mogelijke 
feítelijke onjuistheden aan te geven;
8. Het woord kan niet gevoerd worden: a. over een besluit van het 
gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan; b. 
over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; c. over 
een gedraging waarover een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kan of kon worden ingediend;

Het initiatiefvoorstel wordt met 3 stemmen voor (GrL) en 12 stemmen tegen (D66, 
WD, CDA, VDB) verworpen.

De voorzitter brengt initiatiefvoorstel Aanpassing Reglement van Orde in stemming. 
Het dictum luidt:
Besluit:
Het Reglement van Orde van de gemeenteraad en de raadscommissies Bloemendaal 
2013 gewijzigd vast te stellen;
Artikel 59 toe te voegen, luidende:
Artikel 59 Inspreken bij commissievergaderingen
1. Burgers, ondernemers en instellingen van de Gemeente Bloemendaal kunnen aan 
het begin van iedere openbare commissievergadering inspreken;



2. Er kan alleen worden ingesproken over zaken die op de agenda van de 
betreffende commissievergadering staan;
3. Het agendapunt 'Inspreken in de commissie' is na de opening van de vergadering 
en het vaststellen van de agenda, het eerste punt op de agenda;
4. Insprekers kunnen zich tot 11.00 uur op de dag van de commissievergadering bij 
de griffier aanmelden onder vermelding van het onderwerp waarover zij het woord 
willen voeren. De voorzitter stelt de sprekerslijst vast;
5. Degene die het woord voert, dient zicht te wenden tot de commissie en zich te 
beperken tot die zaken die rechtstreeks verband houden met de geagendeerde 
onderwerpen. Treedt hij buiten de orde, dan kan de voorzitter hem het woord 
ontnemen;
6. Voor het agendapunt 'Inspreken in de commissie' is maximaal een half uur 
beschikbaar;
7. Elke inspreker krijgt maximaal 3 minuten spreektijd;
8. De voorzitter kan het college maximaal 1 minuut reactietijd geven om te kunnen 
objectiveren en mogelijke feitelijke onjuistheden aan te geven;
9. De voorzitter biedt geen ruimte aan leden van de commissie om in gesprek te 
gaan met de inspreker.
10. Het woord kan niet gevoerd worden:
a. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep 
openstaat of heeft opengestaan;
b. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
c. over een gedraging waarover een klacht in de zin van artikel 9:1 van de 
Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Het initiatiefvoorstel wordt met 14 stemmen voor (VVD, D66, CDA, VDB, de heer 
Kruijswijk, mevrouw van Vliet) en 1 stem tegen (de heer Faber) aangenomen.

23. Herbenoeming bezwaarschriftencommissie

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

24. Eindejaarsvoorstel 2019

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

25. Vaststellen fractievergoedingen 2020

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

26. Vaststellen belastingverordeningen 2020

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
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27. Moties vreemd aan de orde van de dag

Dit agendapunt komt te vervallen.

28. Eindejaarstoespraak van de nestor van de raad, de heer Burger

De heer Burger houdt zijn eindejaarstoespraak.

29. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.


