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Bloemendaal

Raadsvergadering op donderdag 12 juli 2022

Besluitenlijst

Aanwezig: de heer Van Tienhoven (WD), mevrouw Zoetmulder (WD), de heer Harder 
(WD), de heer Van Rij (VVD), de heer Werners (WD), de heer Verheij (D66), de heer 
Vernooij (D66), mevrouw Jeltes (D66), de heer Kramer (D66), de heer Faber (GrL), de 
heer Van der Rest (GrL), mevrouw Van der Veldt (GrL), mevrouw Driessen (HvB), de 
heer Metselaar (HvB), de heer Koster (PvdA) (vanaf agendapunt 8), de heer Van der 
Veldt (CDA), de heer Heukels (LB), de heer Slewe (ZB).
Afwezig: mevrouw Roos (HvB).

College: wethouder Heijink, wethouder Wijkhuisen (vanaf agendapunt 10), wethouder
Gamri.

Voorzitter: burgemeester Roest.
Plv. Griffier: mevrouw Smit.

1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering.

2. Berichten van verhindering
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Roos, en de heer Koster en de 
heer Slewe hebben laten weten iets later te zullen aanschuiven.

3. Jaarverslag en jaarrekening 2021
De fractie van GrL krijgt de gelegenheid om de ingediende motie toe te lichten. Vanuit 
de raad worden enkele vragen gesteld en zorgen geuít over het jaarverslag. De 
wethouder reageert op kort op de motie en op de gestelde vragen.

Dan wordt overgegaan tot stemming over het raadsvoorstel:

Uitslag stemming:
Stemmen voor: 14 (WD, CDA, GrL, D66, ZB)
Stemmen tegen: 3 (HvB (2x), LB)
Afwezig: 2 (PvdA, HvB (lx)

Met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.

Motie 1 van GrL met als dictum:
"Verzoekt het College van B&W
Bij de opstelling van het jaarverslag 2022 en latere járen de volgende verbeteringen 
aan te brengen:
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* Bij de uitwerking van het format met twee kolommen (voorgenomen activiteiten en 
wat er is gerealiseerd) de concrete realisatie formuleren in outputtermen;

» Vergelijkende kengetallen op te nemen in tijd en/of vergelijkbare gemeenten als 
Bergen, Heemstede, Laren en Wassenaar.

« Het jaarverslag een grotere verspreiding te geven onder de inwoners van 
Bloemendaal en de vorm en Ínhoud zodanig aan te passen dat een optimale 
communicatie zal kunnen plaatsvinden."

Uitslag stemming:
Stemmen voor: 7 (GrL, HvB (2x), LB, ZB)
Stemmen tegen: 10 (VVD, CDA, D66)
Afwezig: 2 (PvdA, HvB (lx)

Met 7 stemmen voor en 10 stemmen tegen wordt de motie verworpen.

4. Mededelingen
De burgemeester geeft een korte update over zijn gesprek met de VRK over de 
brandweerkazerne Bennebroek. De VRK heeft besloten de helft van de meerkosten 
voor haar rekening te nemen. De raad reageert hierop verheugd.

5. Vaststellen besluitenlijsten van 24 mei en 2 juni 2022
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. De besluitenlijsten worden ongewijzigd 
vastgesteld.

6. Lijst van toezeggingen door het College
TR002 is afgedaan middels een brief op 24 juni (2022003642). Deze kan worden 
afgevoerd.
TR003 is afgedaan middels een brief op 8 juli (2022003613). Deze kan worden 
afgevoerd.

Openstaande toezeggingen:
TR001 (2 juni): Desgevraagd geeft de wethouder aan te zullen uitzoeken wat de 
duinrepen de gemeente hebben gekost. Deze toezegging wordt aangehouden.

7. Lijst Ingekomen Stukken aan de gemeenteraad

ZB verzoekt om stuk A6 te agenderen: hiervoor is onvoldoende steun.
ZB verzoekt om stuk A12 te agenderen: hiervoor is onvoldoende steun.
HvB verzoekt om stuk A16 te agenderen: hiervoor is onvoldoende steun.
ZB verzoekt om stuk A18 te agenderen: hiervoor is onvoldoende steun.
ZB verzoekt om stuk A19 te agenderen: hiervoor is onvoldoende steun.
HvB verzoekt om stuk A21 te agenderen: hiervoor is onvoldoende steun.
ZB en HvB verzoeken om stuk A9 te agenderen: hiervoor is voldoende steun.
ZB verzoekt om stuk A14 te agenderen: hiervoor is onvoldoende steun.
HvB verzoekt om stuk A2 en D2 te agenderen: hiervoor is voldoende steun.
HvB verzoekt om stuk A17 te agenderen: hiervoor is onvoldoende steun.
D66 verzoekt om stuk C6 te agenderen: hiervoor is voldoende steun.
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ZB verzoekt om stuk A22 te agenderen: hiervoor is voldoende steun.
LB verzoekt om stuk C16 te agenderen: hiervoor is voldoende steun.

8. Vragenhalfuur
Door: mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Over: ontuchtige handelingen plaatsvinden bij ť Wed
Is de burgemeester bekend met het bericht in het HD dat er ontuchtige handelingen 
plaatsvinden bij ť Wed? En wat doet de burgemeester om veiligheid van kinderen en 
vrouwen te beschermen bij deze plek? Wordt er voldoende gehandhaafd en welke 
maatregelen zijn er extra genomen na deze publicatie?

Antwoord: de burgemeester geeft aan op de hoogte te zijn en in gesprek te zijn met 
de driehoek over de aanpak van dit vraagstuk.

Door: mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Over: overleg met bewoners over laadpalen
Wat heeft de wethouder gedaan aan overleg met bewoners over laadpalen? Dit n.a.v. 
motie die is aangenomen door de raad?

Antwoord: wethouder Heijink geeft aan dat er gesproken is met bewoners, met de 
MRA en met de verkeerscommissie. Er worden nieuwe participatietrajecten opgestart.

Door: mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Over: Ingetrokken integriteitsmeldingen

De burgemeester reageerde tijdens de rondvraag B/M als volgt op onze vraag over 21 
ingetrokken integriteitsmeldingen, nl door wie en wanneer en of dit ook bij de 
integriteitscommissie in behandeling was: als volgt:
" U signaleert dat er 21 ingetrokken meldingen zijn en u wilt weten door wie die zijn 
ingetrokken en u wilt ook weten wat de grondslag daarvoor is. Nou, u weet dat
meldingen vertrouwelijk worden behandeld........  Overigens vraagt u hier zeer naar de
bekende weg want uw raad is in extenso geïnformeerd over de achtergrond van de 
intrekkingen van deze integriteitsmeldingen en in juni heb ik ook nog een brief aan u 
geschreven.

Waren deze ingetrokken meldingen bij de integriteitscommissie in behandeling? 
Wanneer is de raad in extenso geïnformeerd over de achtergrond van de intrekkingen? 
Mevrouw Faas verwees naar de deal Elswoutshoek in dit verband. Is dat zo? Dwz: zijn 
meldingen ingetrokken omdat er EUR 750.000 is betaald door de gemeente?
Is het toegestaan integriteitschendingen af te kopen in een geheime deal terwijl dat 
gebeurd is met gemeenschapsgeld? Dwz: is dat integer bestuur? Wat zegt BZK 
hierover en het COA?
Veel meldingen zijn gedaan door Hart voor Bloemendaal. Onze fractie heeft echter 
nimmer integriteitsschendingen ingetrokken. Gaat u deze meldingen alsnog overdragen 
aan de integriteitscommissie of moeten we deze meldingen opnieuw indienen?

Antwoord: de burgemeester geeft antwoord op de gestelde vragen.
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Door: mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Over: Schademelding Potgieterweg
INI.a.v. de schademelding Potgieterweg 9 dd. 3 juli jl., zie bijlage HIER

Wat gaat de gemeente doen om de schade te herstellen aan de openbare ruime als 
gevolg van bouwwerkzaamheden Potgieterweg 9 in Bloemendaal-Dorp?
Is het bouwplan gerealiseerd volgens vergunning? Volgens omwonenden/St 
Bewonersbelangen is sprake van een terp en is het bouwwerk hoger gebouwd dan is 
toegestaan/vergund. Klopt dat?
Bewoners/omwonenden wijzen op het gevaar van wateroverlast. Wat gaat u hieraan 
doen?
Waarom grijpt de gemeente niet in als een ontwikkelaar zorgt voor overlast en 
omwonenden schade lijden?

Antwoord: wethouder Heijink geeft een toelichting op de procedure en geeft aan dit 
geen eigendom van de gemeente is. HvB geeft aan hier graag op een later moment 
nog op terug te willen komen. De wethouder nodigt de heer Metselaar uit om langs te 
komen om dit te bespreken.

Door: de heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
Over: Woodstock
Nav onderstaande: We have bad news to share with all of you. Yesterday in the late 
afternoon we received a call from the local municipality of Bloemendaal that we're 
organizing our Woodstock Live shows without the proper permit. They feel it's a liability 
to the public order and safety. To clarify, we're organizing these free shows for around 
10 years now as a gift to everyone that wants to enjoy live music after a day on the 
beach. We never have any problems. Since we only have 12 permits for a full season, 
we organize shows with ticketsales mostly on Sundays. These free shows are just not 
possible if we need to use our very few permits for them. That's why we talked with the 
municipalities several times and we thought we had an understanding. We're sorry as 
we were very much looking forward to the show of tonight. For now, the future of 
Woodstock Live is uncertain. We will update you as soon as we have something to 
share. V Woodstock'69

Vraagje aan de wethouder om even uit te leggen waarom Woodstock is gebeld?

Antwoord: de wethouder geeft aan dat individuele gevallen in principe niet worden 
behandeld in de raad. ZB maakt de vraag algemener. De wethouder geeft een korte 
toelichting op de regulering van de evenementen op het strand.

9. Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie 2 Kinderburaemeester. ingediend door CDA en LB, met als dictum:

"Roept het college op:
- Over te gaan tot de aanstelling van een kinderburgemeester onder begeleiding van 
KinderrechtenNU;
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- Lid te worden van het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters en daarmee 
te kiezen voor Mogelijkheid 1. Basispakket ondersteuning kinderburgemeester* (C
1000 per jaar);
- Dekking voor de kosten van C 1000,00 te vinden binnen het budget van 
Communicatie"

Uitslag stemming:
Stemmen voor: 15 (WD, GrL, D66, CDA, PvdA, LB)
Stemmen tegen: 3 (HvB (2x), ZB)
Afwezig: 1 (HvB (lx))

Met 15 stemmen voor en 3 stemmen tegen wordt de motie aangenomen.

Motie 3 Voaelenzanasewea. ingediend door ZB, met als dictum:
"Roept de raad op:
Om een delegatie van de raad aan te wijzen om op zo kort mogelijke termijn het 
bestuursproject Vogelenzangse weg op te starten met als doel om samen met de 
eigenaren tot een alternatief plan te komen met betrekking tot het vergroten van de 
biodiversiteit en stikstof uitstoot vermindering waardoor toevoeging aan het 
Natuurnetwerk Nederland voorkomen kan worden en de agrarische bedrijven behouden 
kunnen blijven."

Uitslag stemming:
Stemmen voor: 4 (CDA, GrL (2x), ZB)
Stemmen tegen: 14 (VVD, D66, GrL (lx), PvdA, HvB (2x))
Afwezig: 1 (HvB (lx))

Met 4 stemmen voor en 14 stemmen tegen wordt de motie verworpen.

Motie 5 Beter onderbouwd plan strandvlakte Vogelenzang, ingediend door GrL en ZB, 
met als dictum:
"Roept het college op om:
Er bij de provincie op aan te dringen dat zij:
1. Aantoont dat zij een grondig vooronderzoek heeft laten doen waarin de hydrologische potentie 
in beeld gebracht is en wat ook in het veld gevalideerd dient te zijn.
2. Indien dat onderzoek er nog niet is dat alsnog te laten doen.
3. Daarna met de agrarische bedrijven langs de Vogelenzangseweg, de overige terreinbeheerders 
in dit gebied en de gemeente Bloemendaal een gemeenschappelijk gedragen en zowel ecologisch 
als beheersmatig en bedrijfseconomisch goed onderbouwd en op alle genoemde aspecten 
haalbaar plan maakt. Waarbij beoogd/ getracht wordt een oplossing buiten de soms voor 
agrarisch ondernemers wel erg knellende regelgeving van het NNN netwerk te vinden."

Uitslag stemming:
Stemmen voor: 5 (CDA, GrL, ZB)
Stemmen tegen: 13 (VVD, D66, PvdA, HvB (2x), LB)
Afwezig: 1 (HvB (lx))

Met 5 stemmen voor en 13 stemmen tegen wordt de motie verworpen.



10. Benoeming wethouder en ontheffing van het vereiste van 
ingezetenenschap.

De voorzitter stelt de heer Werners, de heer Metselaar en de heer Van der Rest voor 
als leden van de commissie Geloofsbrieven. De heer Metselaar is van mening dat dit 
dezelfde commissie moet zijn als vorige week en bedankt daarom, waarop de voorzitter 
de heer Van der Veldt vraagt zijn plaats in te nemen. De heer Van der Veldt is van 
mening dat dit juiste andere mensen zouden moeten zijn als vorige week en bedankt 
daarom. De voorzitter vraagt de heer Vernooij om plaats te nemen in de commissie.
De commissie Geloofsbrieven gaat de zaal uit om de geloofsbrieven van de kandidaat 
wethouders te beoordelen.

De voorzitter van de commissie Geloofsbrieven koppelt terug en geeft aan dat ten 
aanzien van de heer Wijkhuisen is geconstateerd geen bezwaren bestaan om hem te 
benoemen tot wethouder.

De stembriefjes worden uitgedeeld en weer opgehaald, waarna de commissie de zaal 
verlaat om de stemmen te tellen. De voorzitter koppelt terug dat de uitslag voor zowel 
de benoeming van de heer Wijkhuisen tot wethouder, als de ontheffing voor het 
vereiste van ingezetenenschap, als volgt luidt:

Uitslag stemming:
Stemmen voor: 15 
Stemmen tegen: 3

De voorzitter concludeert dat de Wijkhuisen hiermee is benoemd tot wethouder. Hij 
neemt de heer Wijkhuisen de belofte af, en feliciteert hem met zijn benoeming.

11. Grondexploitatie Vitaal Vogelenzang
De raad wordt gevraagd of hij de vergadering in beslotenheid wil voortzetten, gelet op 
het geheime karakter van de bijlage horend bij dit besluit. De raad geeft aan geen 
behoefte te hebben aan een besloten vergadering.

De indieners van de amendementen en motie lichten deze kort toe. De raad heeft een 
discussie en komt gezamenlijk tot de conclusie dat de tekst van amendement A iets 
zou moeten worden aangepast. Deze dient als volgt te luiden:

"Besluit:
1. Te kiezen voor de minst milieubelastende uitvoering van kunstgras. In de afweging daarbij de 
volgende criteria mee te wegen: de relatie met gezondheid, gevolgen voor de milieubelasting, 
effecten voor duurzaamheid en circulariteit, sporttechnische eigenschappen en product 
technische aspecten (levensduur 8i onderhoud) en kosten.
3. Conform het eerder uitgevoerde onderzoek van de gemeente Haarlem te kiezen voor kurk als 
infillmateriaal.
4. Deze extra kosten te verrekenen met de algemene flexibele reserve.
5. Dat het College samen met de SV Vogelenzang onderzoekt op welke wijze en in welke mate de 
vereniging een financiële bijdrage aan het onderhoud en afschrijving van de kunstgrasvelden 
levert."
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Dit amendement wordt niet in stemming gebracht omdat het in gezamenlijkheid tot 
stand is gekomen en krijgt van de griffie de aanduiding A'.

Amendement B wordt geacht te zijn ingetrokken.

Daarna wordt geconcludeerd dat de raad unaniem, zonder stemming, kan instemmen 
met het geamendeerde raadsvoorstel.

Ook de tekst van motie 4 dient iets te worden aangepast, waardoor deze komt te 
luiden:
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"Draagt het College op:
* In gesprek te gaan met het bestuur van het Dorpshuis over de gewenste aanpassingen van het 
Dorpshuis, in lijn met de werkzaamheden die voortvloeien uit project Vitaal Vogelenzang.
» Een inventarisatie te maken van de wensen van het bestuur van het Dorpshuis Vogelenzang in 
volgorde van noodzakelijk tot wenselijk en daarbij geschatte kosten in beeld te brengen.
» De raad een gedetailleerde rapportage te sturen van de huidige situatie van het Dorpshuis 
t.o.v. de geplande werkzaamheden in het project Vitaal Vogelenzang (een was/wordt overzicht).
* De financiële dekking van de overeengekomen aanpassingen met betrekking tot Vitaal 
Vogelenzang te waarborgen vanuit de algemene flexibele reserve.
» De raad periodiek te informeren gedurende het project Vitaal Vogelenzang over de 
ontwikkelingen en gesprekken in relatie tot het Dorpshuis."

Deze motie krijgt de aanduiding 4' en wordt zonder stemming unaniem aangenomen. 
Stemmen tegen:

12. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergaderinç

Vastgesteld in de openbare raadsvergac 
op 29 september 2022,

de gemeenteraad van Bloemendaal

Voorzitter, Griffier,


