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Bloemendaal

Raadsvergadering op donderdag 7 juli 2022

Besluitenlijst

Aanwezig: de heer Van Tienhoven (WD), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Harder 
(WD), de heer Van Rij (VVD), de heer Werners (VVD), 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 Roos (HvB) (verlaat 
de vergadering na agendapunt 9), mevrouw Driessen (HvB) (verlaat de vergadering na 
agendapunt 9), de heer Metselaar (HvB) (verlaat de vergadering na agendapunt 9), de 
heer Koster (PvdA), de heer Van der Veldt (CDA), de heer Heukels (LB), de heer Slewe 
(ZB).

College: wethouder Heijink, wethouder De Roy van Zuidewijn (t/m agendapunt 5), 
wethouder Wijkhuisen (t/m agendapunt 6), wethouder Gamri (vanaf agendapunt 6).

Voorzitter: burgemeester Roest.
Griffier: mevrouw Witte.

1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering.

2. Berichten van verhindering
Geen berichten van verhindering zijn ontvangen.

3. Vaststellen van de agenda
De voorzitter stelt een aantal wijzigingen voor:
De motie vreemd aan de orde van de dag over 'Behoud de steigers aan de Leidsevaart 
in Vogelenzang' van Hart voor Bloemendaal wordt toegevoegd aan de agenda als 
agendapunt 7a.
Het agendapunt 'Nieuwbouw brandweer Bennebroek' wordt in verband met het 
aanwezige publiek op de tribune naar voren gehaald en zal worden behandeld als 
agendapunt 7b.
Het agendapunt 'Behandeling integriteitsmelding' wordt aan de agenda toegevoegd als 
agendapunt 7c.

De raad is daarmee akkoord.

Voorts staan er een aantal hamerstukken op de agenda, namelijk 12 t/m 16 en 21.
Deze punten worden met het vaststellen van de agenda afgehamerd.

De agenda wordt vastgesteld.
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4. Afscheidswoord richting vertrekkende wethouder
Er wordt afscheid genomen van wethouder De Roy van Zuidewijn met toespraken, 
bloemen en cadeautjes.

5. Vaststellen coalitieakkoord 2022-2026
Het coalitieakkoord wordt namens de coalitiepartijen toegelicht door mevrouw 
Zoetmulder, de heer Verheij en de heer Koster. De andere partijen krijgen indien 
gewenst het woord en geven hun reactie op het voorgestelde akkoord.

Er wordt overgegaan tot stemming.

Stemmen voor: 14 (VVD, D66, PvdA, CDA, GrL)
Stemmen tegen: 5 (LB, ZB, HvB)

Met 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen is het coalitieakkoord vastaesteld.

6. Benoeming wethouders
De voorzitter stelt de heer Faber, de heer Slewe en de heer Van der Veldt voor als 
leden van de commissie Geloofsbrieven. 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 Heijink en mevrouw Gamri geen bezwaren bestaan. Ten aanzien 
van de heer Wijkhuisen is geconstateerd dat hij momenteel voorzitter is van het 
overlegorgaan Noord Hollands Duinreservaat. De commissie acht dit niet verenigbaar 
met het wethouderschap.

De voorzitter stelt voor vanavond alleen de heer Heijink en mevrouw Gamri te 
benoemen en het benoemen van de heer Wijkhuisen door te schuiven totdat hij 
schríftelijke bevestiging heeft van het neerleggen van zijn functie. Een meerderheid is 
het daar mee eens.

De voorzitter geeft aan dat hij nog een mededeling heeft die in beslotenheid gedaan 
moet worden. Omdat de zaal vol zit met publiek stelt hij voor om hiervoor samen met 
de geïnteresseerde raadsleden kort te verplaatsen naar vergaderzaal Kareol.

Nadat de voorzitter en raadsleden zijn teruggekeerd wordt overgegaan tot het uitdelen 
en weer ophalen van de stembriefjes waarna de commissie de zaal verlaat om de 
stemmen te tellen. De voorzitter koppelt terug:

De heer Heijink: 11 voor en 8 tegen 
Mevrouw Gamri: 16 voor en 3 tegen

De voorzitter concludeert dat de heer Heijink en mevrouw Gamri hiermee zijn benoemd 
tot wethouder. Hij neemt mevrouw Gamri de eed af, en de heer Heijink de belofte, en 
feliciteert beiden met hun benoeming.
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7. Benoemen duo-commissielid PvdA
De commissie geloofsbrieven verlaat de zaal om de geloofsbrieven te onderzoeken. De 
voorzitter koppelt daarna terug en geeft aan dat er geen belemmeringen zijn 
gevonden.

Mevrouw De Groot wordt bii acclamatie benoemd tot duocommissielid van de 
commissie Samenleving. De voorzitter neemt mevrouw De Groot de belofte af en 
feliciteert haar met haar benoeming.

7a. Motie steigers Leidsevaart
Mevrouw Roos en de heer Slewe lichten de motie toe. Vanuit de andere partijen komen 
enkele opmerkingen over de wijze van communicatie door de gemeente in dit verband, 
en wordt een aantal vragen gesteld.

Motie 1 met als dictum:
"Verzoekt het college:
* Met bewoners in overleg te treden opdat een nieuw huurcontract wordt opgesteld 
waarin zowel de gemeente als bewoners zich kunnen vinden, met inachtneming van de 
redelijkheid en billijkheid;

* Waarbij het college gebruik kan maken van de mogelijkheid een of meer voorwaarden 
en/of bepalingen buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken voor zover 
toepassing gelet op het belang van het in gebruik nemen of geven van een ligplaats 
leidt tot onbillijkheid van overwegende aard;
* Gelet op de overwegingen hiervoor genoemd de overdraagbaarheid niet op voorhand 
uit te sluiten als blijkt dat een volgende bewoner van de woning van huurder het 
contract met alle daarbij behorende verplichtingen wenst over te nemen en geen 
sprake is van onveiligheid of hinder op welke wijze dan ook e.e.a. met een beroep op 
de hardheidsclausule"

Een aantal partijen legt een stemverklaring af. Mevrouw Roos verzoekt om hoofdelijke 
stemming. Er wordt overgegaan tot hoofdelijke stemming.
Stemmen voor: Roos, Driessen, Metselaar, Slewe, Faber, Van der Rest, Heukels. 
Stemmen tegen: Zoetmulder, Harder, Werners, Van Rij, Van Tienhoven, Jeltes, Verheij, 
Kramer, Vernooij, Van der Veldt (Annelies), Van der Veldt (Bob), Koster.

Hiermee is de motie verworpen.

7b. Nieuwbouw brandweer Bennebroek
Mevrouw Jeltes neemt het voorzitterschap over aangezien het een onderwerp betreft 
dat valt binnen de portefeuille van de burgemeester.

De burgemeester geeft aan dat komende maandag een voorstel wordt besproken dat 
de helft van het benodigde bedrag door de VRK wordt gefinancierd. De heer Slewe 
vraagt of het dan niet handiger is om dit punt volgende week op de extra 
raadsvergadering ter stemming te brengen, zodat de uitkomst van dat gesprek zeker 
is. De burgemeester geeft aan dit liever niet te doen.
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Het merendeel van de raadsleden geeft aan dit een dusdanig belangrijk project te 
vinden dat zij ondanks de aanzienlijke kostenstijging toch voor het voorstel zullen 
stemmen. Een zorgpunt is de vraag of de kosten niet nog verder zullen stijgen. De 
burgemeester gaat daar op in en geeft aan dat dit niet de verwachting is.

Er wordt overgegaan tot stemming.
Stemmen voor: 18 (WD, D66, GrL, HvB, CDA, PvdA, LB)
Stemmen tegen: 1 (ZB)

Met 18 stemmen voor en 1 stem tegen wordt het voorstel aangenomen.

7c. Behandeling integrìteitsmelding
De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp in eerste instantie in beslotenheid besproken 
zal worden. Hij verzoekt het publiek om de zaal te verlaten en om de deuren te sluiten. 
De heer Metselaar, mevrouw Roos, mevrouw Driessen, de heer Heukels en de heer 
Slewe verlaten de vergadering.
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De vergadering wordt heropend. De voorzitter geeft aan dat in het besloten gedeelte is 
besloten om dit punt in openbaarheid te behandelen. De stukken staan inmiddels op 
het Raads Informatie Systeem.

De heer Faber spreekt de wens uit om het behandelen van integriteitsmeldingen in het 
vervolg zo veel mogelijk openbaar te behandelen. De burgemeester geeft aan dat het 
protocol nog geëvalueerd moet worden.

Er wordt overgegaan tot stemming.
Stemmen voor: 14 (WD, D66, GrL, CDA, PvdA)
Stemmen tegen: 0 
Afwezig: 5 (HvB, LB, ZB)

Met 14 stemmen voor en 0 stemmen tegen wordt dit voorstel aangenomen.

8. Zomernota
Vanuit de raad worden enkele vragen gesteld over de voorstellen uit de zomernota. De 
wethouder geeft aan dat een deel van de vragen schríftelijk beantwoord zal worden. 
GroenLinks heeft een aantal vragen van technische aard. Wethouder Heijink geeft aan 
dat in de portefeuille van de zojuist benoemde wethouder Gamri vallen en dat zij deze 
schríftelijk zal beantwoorden.

Daarna wordt overgegaan tot stemming.

Stemmen voor: 18 (VVD, D66, GrL, CDA, PvdA, HvB, ZB)
Stemmen tegen: 1 (LB)

Met 18 stemmen voor en 1 stemmen tegen wordt het voorstel aangenomen.
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9. Bekrachtigen geheimhouding Vitaal Vogelenzang
Conform de wet dient deze geheimhouding in deze vergadering bekrachtigd worden.
LB vraagt zich af waarom dit nog nodig is. De wethouder geeft aan dat de 
grondexploitatie geheim is.

Er wordt tot stemming overgegaan.

Stemmen voor: 15 (WD, GrL, D66, CDA, PvdA, ZB)
Stemmen tegen: 4 (HvB, LB)

Met 15 stemmen voor en 4 stemmen tegen wordt het voorstel aangenomen.

10. Grondexploitatie Vitaal Vogelenzang
Voorgesteld wordt om dit agendapunt door te schuiven naar de vergadering van 12 juli 
2022. De raad is daarmee akkoord.

11. Jaarstukken GR Bereikbaarheid
Over dit onderwerp is een motie ingediend door een aantal partijen. Deze partijen 
geven hierop een toelichting. Het college reageert hier kort op.

Als eerste wordt het raadsvoorstel in stemming gebracht.

Stemmen voor: 16 (VVD, PvdA, CDA, D66, GrL, ZB, LB)
Stemmen tegen: 0 
Afwezig: 3 (HvB)

Met 16 stemmen voor en 0 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen. 

Daarna wordt de motie in stemming gebracht.

Motie 3 met als dictum:
"Verzoekt het College van B&W De volgende punten mee te geven als zienswijze aan 
de stuurgroep Zuid Kennemerland en tevens een agenda op te stellen met een visueel 
uitvoeringsschema voor de periode 2022-2026 die in Q4 2022 gepresenteerd wordt aan 
de raad: - verminderen van overlast van (strand)autoverkeer door de dorpskernen 
door de mogelijkheid te bieden tot opvang van auto's in P+R/Transferiums en dit 
middels een vroeg-signaleringssysteem (dynamisch verkeersmanagement) aan te 
geven; - bij de provincie Noord Holland te pleiten voor het op korte termijn nemen van 
(tijdelijke) maatregelen voor een veilige Zeeweg en de maximale snelheid te verlagen 
naar 60 km; - bevorderen van fietsgebruik naar Bloemendaal aan Zee door onder 
andere op de kop van de Zeeweg oplaadpunten voor E-bikes te realiseren en op 
stranddagen te zorgen voor bewaakte fietsstallingen; - een werkplan op te stellen met 
een uitvoeringsschema 2022-2026 voor veilige, toekomstbestendige wandelpaden en 
fietsverbindingen tussen de dorpskernen en omliggende gemeenten. Deze 
fietsverbindingen krijgen voldoende breedte en een comfortabel wegdek om woon
werkverkeer en recreatief fietsverkeer te stimuleren; - in het uitvoeringsschema in het



bijzonder aandacht te besteden aan: o versterking van de verkeersveiligheid rondom 
de scholen zodat kinderen (ook zelfstandig) veilig naar school kunnen lopen en fietsen, 
o de aan pak van knelpunten in de fietsroute Bennebroek/Heemstede-Aerdenhout naar 
de kust (o.m. via Leijduin); o bereikbaarheid van NS-stations (ook Hillegom) vanuit 
Bennenbroek en Vogelenzang."

Er wordt overgegaan tot stemming.

Stemmen voor: 16 (WD, PvdA, CDA, D66, GrL, ZB, LB)
Stemmen tegen: 0 
Afwezig: 3 (HvB)

Met 16 stemmen voor en 0 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.

12. Aangepaste Wegsleepverordening
Het voorstel is bij hamerslag aangenomen.

13. Begroting ODIJ
Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen.

14. Benoeming Raad van Toezicht en Statutenwijziging Stopoz
Het voorstel is bij hamerslag aangenomen.

15. Begroting Participatiebedrijf 2023
Het voorstel is bij hamerslag aangenomen.

16. Begroting en Jaarverslag VRK
Het voorstel is bij hamerslag aangenomen.

18. MRA Werkplan en begroting
Mevrouw Jeltes neemt het voorzitterschap over omdat dit een onderwerp betreft dat in 
de portefeuille van de burgemeester valt.

De partijen reageren kort op het voorstel. Ook gaat de discussie enige tijd over de 
deelname van de gemeente aan de MRA.

Er wordt overgegaan tot stemming.

Stemmen voor: 14 (VVD, D66, GrL, PvdA, CDA)
Stemmen tegen: 2 (ZB, LB)
Afwezig: 3 (HvB)

Met 14 stemmen voor en 2 stemmen tegen wordt het voorstel aangenomen.

19. Raadsbesluit op bezwaar Wob-verzoek
De heer Heukels neemt plaats op de tribune. De heer Slewe pleit er voor om het 
dossier openbaar te maken en neemt daarna plaats op de tribune.
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Er vindt een korte discussie plaats over het dossier en het advies van de commissie. De 
wethouder geeft hierop kort antwoord.

Er wordt overgegaan tot stemming.
Stemmen voor: 11 (VVD, D66, PvdA, CDA)
Stemmen tegen: 3 (GrL)
Afwezig: 5 (HvB, ZB, LB)

Met 11 stemmen voor en 3 stemmen tegen wordt het voorstel aangenomen.

20. Benoemen lid rekenkamercommissie tweede termijn
Het voorstel is bij hamerslag aangenomen.

21. Mededelingen
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 12 juli 2022.

22. Vaststellen van de besluitenlijsten van 24 mei en 2 juni 2022
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 12 juli 2022.

23. Lijst van Toezeggingen van het College
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 12 juli 2022.

24. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 12 juli 2022.

25. Vragenhalfuur
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 12 juli 2022.

26.Moties Vreemd aan de orde van de dag
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 12 juli 2022.

27.Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigemerr śíuit de ven

Vastgesteld in de openbare raadsven 
op 29 september 2022,

trig van de gemeenteraad van Bloemendaal

Griffier,'oorzitter.


