
 

 

 

 

 

Gemeenteraad van Bloemendaal 31 oktober 2019  

 

besluitenlijst 

 

Aanwezige raadsleden: de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), de heer Schell 

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

Brussaard (VVD), de heer Doorn (VDB), de heer Faber (GroenLinks), de heer 

Kruijswijk (GroenLinks), mevrouw Kuijs (D66), de heer Oude Weernink (D66) en 

mevrouw Voorham (D66). 

Afwezige raadsleden: mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) en mevrouw Van 

Vliet (GroenLinks) 

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.  

 

2. Berichten van verhindering 

 

De voorzitter deelt mede dat mevrouw Roos van HvB en mevrouw Van Vliet van 

GroenLinks verhinderd zijn.  

 

3. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter stelt voor om een raadsvoorstel van GroenLinks om een commissielid 

te benoemen aan de agenda toe te voegen als agendapunt 8a. De raad gaat 

akkoord.  

 

De PvdA dient de motie Veto financiële bijdrage mobiliteitsfonds in bij agendapunt 

9. Deze wordt toegevoegd aan de agenda.  

 

De voorzitter geeft aan dat de VVD mede indiener is van het amendement 

Binnenduinrand samen met het CDA en GroenLinks. 

 

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van bovenstaande.  
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4. Mededelingen  

 

Wethouder Heijink deelt mee dat er een waarnemend deurwaarder en curator is 

benoemd naar aanleiding van het faillissement van de deurwaarder van de 

gemeente en er gekeken wordt hoe de gelden uit de derdenrekening worden 

verdeeld tussen Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort.  

 

Wethouder Heijink deelt mee dat in de commissie Bestuur & Middelen werd 

opgemerkt dat er twee omissies in de begroting staan, deze zijn aangepast in de 

digitale versie die beschikbaar is gesteld.  

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn deelt mee dat de provincie Noord-Holland in 

Bloemendaal een achterstand heeft geconstateerd voor de huisvesting van 

statushouders. De wethouder en gedeputeerde gaan met elkaar in gesprek om een 

oplossing te zoeken.  

 

De voorzitter geeft aan dat er nog geen kandidaten voor het voorzitterschap van de 

commissie Bestuur & Middelen zijn en roept de fracties op om nominaties voor te 

dragen.  

 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 26 

september 2019 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

6. Lijst van toezeggingen van het College 

 

De toezeggingen TR 89 tot en met TR 95 zijn in de vorige raadsvergadering 

afgedaan en gaan van de lijst af. De voorzitter loopt de openstaande toezeggingen 

langs:  

 

TR96 (publicatiedatum vergaderingen Welstandscommissie), wethouder Heijink 

licht toe dat dat de vergaderingen op de gemeentelijke website te vinden zijn. De 

toezegging is daarmee afgedaan.  

TR97 (spelregels Welstandscommissie publiceren), wethouder Heijink geeft aan dat 

de spelregels op de gemeentelijke website staan. De toezegging is daarmee 

afgedaan.  

TR98 (taxatierapport voormalige gemeentehuis), wethouder Heijink geeft aan hier 

mee bezig te zijn. De toezegging wordt aangehouden.  

TR99 (wissen mailbox in relatie tot de Archiefwet), wethouder Heijink meldt dat er 

vandaag met het griffiebericht een collegebrief (2019007321) is verstuurd over 

deze kwestie. De toezegging is daarmee afgedaan.  
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TR100 (conceptplan m.b.t. RES in commissie Grondgebied), wethouder Wijkhuisen 

geeft aan dat het medio april 2020 wordt geagendeerd. De toezegging wordt 

aangehouden.  

 

7. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad 

De heer Bruggeman licht toe graag C4 (m.b.t. Eindrapport Significant jeugdhulp) en 

C4a (m.b.t. rapportage De groei van tegenwoordig) te willen agenderen voor de 

commissie Samenleving. Het gaat naar de agendacommissie. 

De heer Bruggeman licht toe graag C9 (m.b.t. Toezending evaluatieverslag 

Lentefestival) te willen agenderen voor de commissie Samenleving. Het gaat naar 

de agendacommissie. 

De heer Heukels licht toe graag A3 (m.b.t. Openbaarmaking nevenfuncties en 

neveninkomsten) te willen agenderen voor de commissie Bestuur & Middelen. Het 

gaat naar de agendacommissie. 

De heer Heukels licht toe graag C1 (m.b.t. stand van zaken huisvesting 

Dennenheuvel) te willen agenderen voor de commissie Samenleving. Het gaat naar 

de agendacommissie. 

De heer Heukels licht toe graag A17 (m.b.t. technische vragen website 

gemeenteraad) te willen agenderen voor de commissie Bestuur & Middelen. Het 

wordt in eerste instantie geagendeerd in het aankomende presidium. 

De heer Slewe licht toe graag C28 (m.b.t. gymzaal Bennebroek) te willen 

agenderen voor de commissie Bestuur & Middelen. Het gaat naar de 

agendacommissie. 

 

8. Vragenhalfuur 

De heer Slewe stelt vragen namens mevrouw Roos, de heer Heijink reageert en 

vertelt over de stand van zaken. 

 Wethouder Heijink zegt toe te onderzoeken of er een back-up van de gewiste 

mailbox van de heer Nederveen te vinden is. TR 101  

 

8a.  Raadsvoorstel Benoeming commissielid Bestuur & Middelen 

Het raadsvoorstel wordt bij acclamatie aangenomen.  

 

9. Raadsvoorstel Formule 1: Financiële bijdrage mobiliteitsfonds 

aanpassing spoor Haarlem-Overveen 

 Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat een bevestiging van de GR 

Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland volgende week op papier richting de raad 

komt. TR 102 

 

De heren Schell, Slewe, Heukels en Kruijswijk leggen een stemverklaring af.  

 

Het raadsvoorstel wordt met 13 stemmen voor (CDA, VVD, D66, VDB, dhr. 

Kruijswijk) en 4 stemmen tegen (HvB, LB, PvdA, dhr. Faber) aangenomen.  
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De motie Veto financiële bijdrage mobiliteitsfonds (kenmerk 1) wordt in stemming 

gebracht. De motie wordt met 4 stemmen voor (HvB, LB, PvdA, dhr. Faber) en 13 

stemmen tegen verworpen (CDA, VVD, D66, VDB, dhr. Kruijswijk).  

 

10. Raadsvoorstel vaststelling ontwikkelperspectief Binnenduinrand  

De voorzitter brengt het amendement A CDA GrL VVD Ontwikkelingsperspectief 

Binnenduinrand in stemming. Het dictum luidt: 
Besluit punt 3 van het collegevoorstel te wijzigen in:  
 
“Het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand-Gedeelde Weelde” vast te stellen, met 
dien verstand dat voor de kustplaats Bloemendaal aan Zee en het daarbij 
behorende strand heeft te gelden dat:  
 
A. de actuele strandvisie van de gemeente Bloemendaal leidend is. Derhalve wordt 
het accent gelegd op de ontwikkeling van het strand als ‘familiestrand’ en worden 
feesten/ evenementen beperkt; 
 
B. de kustplaats Bloemendaal aan Zee en het daarbij behorende strand niet wordt 
doorontwikkeld tot “Amsterdam Beach”; 
 
C. voor de kustplaats Bloemendaal aan Zee en het daarbij behorende strand geen 
marketing- en promotiestrategie wordt ontwikkeld in lijn met het project 
“Amsterdam bezoeken, Holland zien”. 
 
Het amendement wordt unaniem aangenomen.  
 

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.  

 

11. Raadsvoorstel Kerntakendiscussie 2019 2020 

De heer Harder legt een stemverklaring af.  

De voorzitter brengt het amendement B GrL D66 Kerntakendiscussie in stemming.  
Het dictum luidt: 
besluit: 
1. Een kerntakendiscussie te voeren met als resultaat: 
a. Een visie op 'kerntaken' en op basis daarvan: 
b. ln 2020 - vóór kadernota 2021- een (eerste) overzicht te hebben van 
mogelijkheden - ook in de tijd bezien - om de gemeentelijke dienstverlening te 
beperken of te versoberen; 
c. Daarbij ook gemeentelijke subsidies in scope te hebben; 
2. Een Klankbordgroep Kerntakendiscussie in te stellen, waarin elke fractie met één 
raadslid vertegenwoordigd kan zijn.  
3. Bij de discussie ook inwoners en het maatschappelijk middenveld te betrekken 
(ter voorbereiding van keuzes door de raad), bijvoorbeeld middels een enquête over 
ja/nee beperken van bepaalde diensten en/of belastingverhoging; 
4. Het resultaat van de kerntakendiscussie uitgebreid te communiceren; 
5. Om voor projectleiding, communicatie en participatie (voortvloeiend, uit de 
besluitpunten 1 t/m 4) € 45.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Flexibele 
Algemene Reserve. 
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Het amendement wordt met 14 stemmen voor (GrL, D66, VVD, CDA) en 2 stemmen 

tegen (PvdA, HvB) aangenomen. LB geeft aan niet deel te nemen aan de stemming. 
 
Het raadsvoorstel wordt met 16 stemmen voor (PvdA, LB, VVD, GrL, CDA, D66, 

VDB) en 1 stem tegen (HvB) aangenomen.  

 

12. Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening Bloemendaal 2019  

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.  

 

13. Raadsvoorstel Plan van Aanpak aanbesteding Externe accountant 

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

14. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Hart voor Bloemendaal dient een motie in (kenmerk 2) met als dictum: 

Besluit: 

De griffie te verzoeken een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van 

de gemeenteraad van Bloemendaal op te stellen tot herinvoering van het 

inspreekrecht in de commissies (zoals neergelegd in de ‘oude’ artikelen 59 en 60 
van het Reglement van Orde) en dit voorstel aan de raad voor te leggen 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

De heren Slewe, Doorn en Faber leggen een stemverklaring af.  

 

De motie wordt met 3 stemmen voor (HvB, LB, de heer Faber) en 14 stemmen 

tegen (VVD, D66, CDA, VDB, PvdA, de heer Kruijswijk) verworpen. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter geeft aan dat het onttrekken van LB bij de stemming over 

amendement B bij agendapunt 11 zijns inziens geen recht doet aan de wet, dat 

onttrekking aan stemming het gehalte van de democratische besluitvorming raakt 

en dat hij een gesprek hierover wenst in het presidium. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23.25 uur. 


