
Bloemendaal 

2014015532 
Besluitenli jst van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van Bloemendaal 
24 april 2014 om 20.00 uur in de raadszaal van het Gemeentehuis te Bennebroek 

AGENDA 

1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad. 

2. Berichten van verhindering 
Er zijn geen berichten van verhindering 

3. Vaststel len van de agenda 
De Raad besluit twee punten aan de agenda toe te voegen: 
Als punt 11 de initiatiefnotitie van D66 voor aanpassing van het Reglement van Orde en als 
punt 12 de motie van Liberaal Bloemendaal over vermindering van regels. 
De agenda wordt vastgesteld. 

4. Mededelingen 
Dhr Westphal (D66): 

» voortgang van de coalitie onderhandelingen. 

Wethouder Bruggeman: 

« Opening van de Fransiscusschool op 6 juni 2014. 

Wethouder Kokke: 

» Uitspraak Raad van State referendumverzoek 
» Bouw gemeentehuis, vertraging 
« Haringbuys, verkoop kavels. 
» Marinehospitaalterrein 
» Wimbledon 
» Stedenbouwkundige visie Brouwerskolk, proces en traject. 
» 100 jarig bestaan Bank Nederlandse Gemeenten 

5. Vaststel len van het verslag van de raadsvergadering van 20 februari 2014 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

6. Li jst 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 burgemeester 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. 
Blijft staan. 
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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. 
Blijft staan 

TR 63 (20022014) - Wethouder Kokke zegt toe uit te zoeken wat er rond LTC Bloemendaal in 
het voormalige bestemmingsplan stond geformuleerd en informeert de raad daar schriftelijk 
over. Is gerealiseerd, kan van de lijst af. 

7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 24 april 2014 
Brief C28 inzake Wimbledon wordt geagendeerd voor de commissie grondgebied van 13 mei 
2014. 

8. Vragenhalfuur 
CDA over Elswoutshoek, de bouw van het nieuwe gemeentehuis en samen met de PvdA over 
de verlichting bij LTC Bloemendaal. 

Liberaal Bloemendaal over Elswoutshoek en de verlichting bij LTC Bloemendaal 

PvdA over maatregelen ter voorkoming van geluidshinder door de Bloemendaalse 
strandtenten tijdens de Dodenherdenking. 

Actualiteit: 
Liberaal Bloemendaal over villa's op InGeest terrein. 
PvdA over rioolwerkzaamheden Kweekduin 

BESPREEKPUIMTEN 

9. Ontwerpbestemmingsplan Bloemendaal 2012 I e herziening 
Het voorgestelde besluit wordt afgewezen met de stem van D66, VVD, CDA, GrL en LB tegen 
en de stem van de PvdA voor. 

10. Bestemmingsplan Vogelenzang I e herziening 
Het voorgestelde besluit wordt met algemene stemmen aangenomen. 

11. Initiatiefvoorstel D66 Reparatie Reglement van Orde 
De raad besluit de initiatiefnotitie te agenderen voor de commissie Bestuur en Middelen van 
15 mei 2014. 

12. Motie Liberaal Bloemendaal: Vermindering regels! 
Liberaal Bloemendaal trekt de motie in na de toezegging van het college dat zij aan de slag 
gaat met de intentie van de motie. 

13. Sluiting 

Overveen, 25 april 2014 
De burgemeester van Bloemendaal, 
de heer R.Th.M. Nederveen. 


