
 
 

 

 

 

Gemeenteraad van Bloemendaal 16 april 2020  

 

besluitenlijst 

 

Aanwezige raadsleden: mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), de heer Slewe 

(Zelfstandig Bloemendaal), de heer Bruggeman (CDA), de heer Burger (CDA), de 

heer van der Veldt (CDA), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Harder (VVD), 

mevrouw Robbers (VVD), mevrouw Meijer (VVD), de heer Brussaard (VVD), de heer 

Doorn (VDB), de heer Faber (GroenLinks), mevrouw Van Vliet (GroenLinks), de heer 

Kruijswijk (GroenLinks), de heer Schell (PvdA), de heer Oude Weernink (D66), 

mevrouw Kuijs (D66) en mevrouw Voorham (D66), de heer Heukels (Liberaal 

Bloemendaal). 

Aanwezige collegeleden: mevrouw de Roy van Zuidewijn, de heer Wijkhuisen, de 

heer Heijink. 

Voorzitter: burgemeester Roest  

Griffie: mevrouw Witte 

 

1. Opening en welkom 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in deze digitale 

raadsvergadering. De voorzitter loopt de aanwezigen na en constateert dat er geen 

raadsleden afwezig zijn. 

De voorzitter neemt een aantal vergaderafspraken door om de vergadering zo 

soepel mogelijk te laten verlopen. 

 

2. Berichten van verhindering 

 

Er zijn geen berichten van verhindering. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De raad bepaalt dat het agendapunt Aanwijzen Commissiegriffier/ Plaatsvervangend 

griffier wordt toegevoegd aan de agenda als agendapunt 4a. 

De raad besluit om agendapunt 4 (afhandeling integriteitsmeldingen) van de 

agenda te halen en de behandeling tot nader order uit te stellen. Dit vanwege de 

Corona-maatregelen en het gegeven dat er niet digitaal een besloten 

raadsvergadering kan worden gehouden. 

De raad besluit agendapunten 5 (nieuwbouw brandweer Bennebroek) en 6 

(wijziging APV) van de agenda te halen en terug te laten komen in de volgende 

vergadercyclus. In de commissievergaderingen zal digitaal inspreken mogelijk zijn. 
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De raad stelt de agenda vast met inachtneming van bovenstaande.  

 

4a. Aanwijzen Commissiegriffier/ Plaatsvervangend griffier 

 

De heer Bruggeman vertelt als voorzitter van de werkgeverscommissie over de 

wervingsprocedure. De raad stemt bij acclamatie in met het raadsvoorstel. 

Mira Kroonenberg legt vervolgens de belofte af en richt daarna digitaal een woordje 

tot de raad. 

 

7. Protocol accountantscontrole 

 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel. 

 

8. Verantwoording fractiebudgetten 2019 

 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel.  

 

9. Mededelingen 

 

De burgemeester doet meerdere mededelingen met betrekking tot Corona. 

 

De burgemeester doet een voorstel van orde ten aanzien van de Kadernota/ 

kerntakendiscussie. Het was de bedoeling om dit in samenhang met elkaar te 

behandelen in de volgende vergadercyclus. De raad bespreekt het voorstel. 

Wethouders Heijink en De Roy van Zuidewijn geven een toelichting. De raad geeft 

in meerderheid aan geen kerntakendiscussie te willen voeren in de mei-cyclus 

vanwege de Corona-maatregelen en de behandeling ervan naar achteren te willen 

schuiven. De burgemeester dankt de raad voor de inbreng, deze wordt 

meegenomen naar het College. 

 

Zoals afgesproken in het presidium komt de burgemeester terug op het beëindigen 

van het Integis onderzoek. De burgemeester geeft aan dat er een raadsvoorstel in 

de maak is zodat de raad hier in de raadsvergadering van mei of in de 

raadsvergadering van juli een besluit over kan nemen.                              TR 117 

 

De burgemeester komt terug op de vraag of hij een preadvies heeft ten aanzien van 

de vraag om een raadsenquête te hebben over de gymzaal. De burgemeester zegt 

toe dit te maken en op korte termijn aan de raad te doen toekomen.          TR 118 

 

10. Vaststellen van de besluitenlijst van de raad van 12 maart 2020 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  



-3- 

 

11. Lijst van toezeggingen van het College 

 

De toezeggingen TR 101, 104, 108, 109 en 112 zijn in de vorige raadsvergadering 

afgedaan en gaan van de lijst af.  

Mevrouw Roos geeft aan dat de betreffende mails met betrekking tot TR 101 er wel 

zijn. Burgemeester Roest constateert dat er kennelijk een verschil van opvatting is 

tussen mevrouw Roos en het College. 

 

Ten aanzien van TR 113 (Hotel Bloemendaal aan Zee) is een brief gekomen 

(2020000862). De voorzitter concludeert dat de toezegging hiermee is afgedaan. 

 

Ten aanzien van TR 116 (Boekpresentatie) is een brief gekomen (2020001062). De 

voorzitter concludeert dat de toezegging hiermee is afgedaan. 

 

De voorzitter loopt de openstaande toezeggingen langs:  

 

TR100 (conceptplan m.b.t. RES in commissie Grondgebied), wethouder Wijkhuisen 

geeft de stand van zaken. 

TR107 (rapport privacyfunctionaris), burgemeester Roest meldt dat er een brief is 

verstuurd. De toezegging is hiermee afgedaan.  

TR110 (financiële risico’s spoedhuisvesting statushouders), wethouder De Roy van 

Zuidewijn komt hier schriftelijk op terug.                                                  

TR111 (villa Meerzicht), wethouder Wijkhuisen, wordt aangehouden.  

TR114 (agenda Welstandscommissie), wethouder Heijink geeft een toelichting. De 

toezegging is hiermee afgedaan. 

TR115 (proces Zuid-Kennemer Agenda), burgemeester Roest geeft een toelichting. 

De toezegging is hiermee afgedaan. 

 

De lijst van toezeggingen wordt bijgewerkt met inachtneming van bovenstaande.  

 

12. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad 

 

De heer Kruijswijk heeft een ingekomen stuk met motivering aan de griffie 

gestuurd. Het is ook meegegaan met het griffiebericht van vanmiddag. Op verzoek 

van de heer Kruijswijk wordt C18 (Evaluatie nota landgoederen en Nota Villawijken 

(2020001208) geagendeerd. 

 

Mevrouw Roos en de heer Slewe hebben in de loop van de middag ook verzoeken 

toegestuurd. De burgemeester geeft aan dat deze later zijn toegestuurd dan 

afgesproken. Morgen zullen deze verzoeken per e-mail aan de raad worden 

gezonden, schriftelijk wordt geconsulteerd welke verzoeken voldoende steun 

hebben. De ingekomen stukken met voldoende steun, zullen worden doorgeleid 

naar de agendacommissie. 



-4- 

13. Vragenhalfuur 

 

De heer Slewe stelt vragen over Bijduinhof. Wethouder Heijink reageert. 

 

Mevrouw Roos stelt vragen over de Corona-crisis, ook in reactie op de 

mededelingen van de burgemeester eerder in de vergadering. De burgemeester 

reageert.  

 

14. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag. 

 

14.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering.  


