
Bloemendaal

Besloten deel Raadsvergadering op donderdag 16 december 2021 
Door de raad is geconcludeerd dat het besprokene openbaar is.

Besluitenlijst

Aanwezig: de heer Van der Veldt (CDA), mevrouw Schep (D66), de heer Oude 
Weernink (D66), de heer Kempenaar (D66), mevrouw Van Vliet (GrL), mevrouw
Meijer-Wortelboer (VVD), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Brussaard (VVD), de 
heer Harder (VVD), dhr. Van Rij (VVD).
Afwezig: de heer Heukels (LB), de heer Bruggeman (CDA), dhr. Slewe (Zelfstandig 
Bloemendaal), de heer Schell (PvdA), de heer Burger (CDA), dhr. Doorn (VDB), de heer 
Kruijswijk (GrL), de heer Faber (GrL), mevrouw Roos (HvB).
College: Burgemeester Roest 
Voorzitter: de heer Brussaard (plv.)
Griffie: mevrouw Witte

1. Opening en welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De raad heeft conform 
artikel 23 Gemeentewet bepaald dat in ieder geval in eerste instantie met gesloten deuren 
vergaderd wordt over de afhandeling van de voorliggende ŕntegriteitsmeldingen.

De heren Heukels en Bruggeman hebben zich afgemeld.

Na een advies van de voorzitter geven de heren Slewe, Schell, Burger, Doorn, Kruijswijk, 
Faber en mevrouw Roos aan niet deel te nemen aan de beraadslaging. De heer Slewe 
omdat hij het Protocol niet erkent en de overige raadsleden omdat zij zelf onderwerp 
kunnen zijn van de bespreking. De heer Doorn vraagt waarop het advies gebaseerd is. De 
burgemeester verwijst naar art. 2 lid 4 AWB.

De voorzitter verzoekt geen gebruik te maken van mobiele apparaten. Op de besloten 
vergadering zijn de artikelen 26 tot en met 28 RvO van toepassing. Van de vergadering zal 
een besluitenlijst gemaakt worden en deze wordt vastgesteld in de eerstvolgende 
raadsvergadering.

De voorzitter vraagt of de raad zich kan vinden in punt 1 en 2 van het raadsvoorstel. De 
raad gaat unaniem akkoord met de punten 1 en 2 van het raadsvoorstel:

1. De door de burgemeester opgelegde geheimhouding bij brief van 3 december 
2021 (2021003519) aan de raad op dit raadsvoorstel, het verslag van het 
seniorenconvent van 10 november 2021 en de vijf overlegde rapporten van 
bevindingen en conclusie(s) van de Commissie Integriteit niet te bekrachtigen, 
waardoor openbare bespreking in de raad plaats kan vinden;
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2. Het verslag van het seniorenconvent van 10 november 2021 ten aanzien van 
punt zes nog vertrouwelijk te houden, gelet op het feit dat dit dossier nog niet is 
afgerond.

De voorzitter concludeert dat de raad nu in de openbaarheid de beraadslaging kan 
voorzetten.
De voorzitter concludeert na consultering van de raad ook dat het raadsvoorstel, de 
bijbehorende bijlagen en de Ínhoud van deze vergadering openbaar gemaakt kunnen 
worden.
Ze worden door de griffie openbaar bij het agendapunt op het Raads Informatie Systeem 
gezet.

De heer Oude Weernink vraagt gezien het feit dat mevrouw Schep nu raadslid is of zij de 
stukken kan ontvangen. Die krijgt ze.
Mevrouw Schep heeft een punt van orde en meldt dat zij raadslid is en het protocol 
gelezen heeft en de procedure nu kent maar het dossier niet. Zij zal zich derhalve tot de 
hoofdlijnen beperken. Bij bespreking van de Ínhoud zal mevrouw Schep zo nodig om een 
schorsing vragen om het met de fractie bespreken.

2. Sluiting

De voorzitter sluit het besloten deel van de vergadering.


