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Griffier mevrouw Witte 

 

 

1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Berichten van verhindering 
De heer Burger (CDA) is vanavond verhinderd in verband met de diploma-uitreiking van zijn dochter. 

 

3. Vaststellen van de agenda 
Er is een aantal wijzigingen te melden ten opzichte van het griffiebericht dat eerder deze dag verstuurd is.  

 

Van meerdere amendementen is een nieuwe versie of wijziging in indienende partijen ingediend: 

 Liberaal Bloemendaal dient alle amendementen van Hart van Bloemendaal mede in, met uitzondering van 

het amendement over artikel 36 RvO vragen. 

 Zelfstandig Bloemendaal dient de amendementen van Hart van Bloemendaal over het servicepunt en de 

gazons/heesters mede in. 

 Het brede amendement dat door VDB en VVD ingediend zou worden, wordt alleen door VDB ingediend.  

 Het brede amendement van GrL, D66, CDA, Pvda is aangepast, de VVD dient dit amendement nu mede in. 

 Het amendement over investeringsplannen onderwijshuisvesting van Hart voor Bloemendaal is aangepast. 

 

De aangepaste versies zijn online geplaatst en opgenomen in het papieren setje dat vanavond is uitgereikt.  

 

Op verzoek van de heer Heukels (LB) krijgen de amendementen en moties direct een kenmerk, zodat het 

eenvoudiger te benoemen en te volgen is, over welk stuk gesproken wordt. Ook de twee vanuit de vorige 

vergadering doorgeschoven moties vreemd aan de orde van de dag krijgen een kenmerk.  

 

De voorzitter vraagt of er amendementen zijn die al bij voorbaat ingetrokken kunnen worden. 
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 Dhr Kruijswijk (GrL) meldt dat de inhoud van een aantal door GroenLinks ingediende amendementen 

inmiddels is opgenomen in het brede amendement, waarmee die amendementen kunnen vervallen. 

 Dhr Heukels (LB) verzoekt om een schorsing, om te bezien of amendementen kunnen vervallen. Na de 

schorsing stelt dhr Heukels aan wethouder Heijink voor om twee toezeggingen te doen, waarmee hij kan 

instemmen met het brede amendement B en diverse amendementen van LB kunnen komen te vervallen. 

 

Wethouder Heijink reageert op de vragen van de heer Heukels (LB): 

 M.b.t. het verwijderen van de slagboom bij strand Bloemendaal (amendement B, onder C., 5.7d): de 

strandpachters hechten sterk aan het handhaven van die slagboom i.v.m. de veiligheid. De wethouder 

heeft in de commissie al toegezegd de slagboom niet te verwijderen. De slagboom is oud en zal wat de 

wethouder betreft vervangen worden op kosten van de gemeente.  

De wethouder zegt toe dat mócht het amendement B worden aangenomen en die slagboom tóch verwijderd 

moeten worden, de wethouder éérst in overleg gaat met de strandpachters. TR120 

 M.b.t. het openlaten van de mogelijkheid om de overige belastingtarieven bij te stellen, uitgaande van een 

sluitende begroting (amendement B, onder inkomsten, 0.61): de wethouder kan geen garantie geven dat 

hij in september kan komen met een onderbouwing welke bedragen hij voor die sluitende begroting nodig 

heeft, omdat hij op dat moment nog niet ‘iedere punt en komma’ van die begroting klaar zal hebben. 

De wethouder zegt toe dat hij zijn uiterste best zal doen om de raad in september een zo goed mogelijke 

indicatie te kunnen geven van de bedragen die hij voor een sluitende begroting nodig heeft. TR121 

 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) doet het ordevoorstel, om eerst het brede amendement B in stemming te 

brengen. Daarna is duidelijk welke andere amendementen ingetrokken kunnen worden. 

 De voorzitter stelt hierop voor om direct aan te vangen met de eerste termijn in agendapunt 4. 

 

4. Kadernota (bespreekpunt) 
 

De fracties lichten de door hen ingediende amendementen - en hun visie op de Kadernota 2021 toe, en 

stellen vragen aan het college. 

 

Hieronder een overzicht van de amendementen met kenmerk, onderwerp, indieners en behandeling. 

 

Kenmerk, betreft Indienende partij(en) Behandeling 

A. Kadernota 2021 (breed) VDB In stemming brengen 

B. Kadernota 2021 (breed) CDA, D66, GrL, PvdA, VVD In stemming brengen 

C. Takenkaarten 0.1 t/m 8.1 LB, Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal In stemming brengen 

D. Ombuigingen, voorstellen LB, Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal In stemming brengen 

E. Onderwijshuisvesting Hart voor Bloemendaal, LB In stemming brengen 

F. Muziekschool Hart voor Bloemendaal, LB In stemming brengen 

G. Aandelen Meerlanden LB, Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal In stemming brengen 

H. Muziekonderwijs GroenLinks Ingetrokken 

I. Bibliotheek Hart voor Bloemendaal, LB Ingetrokken 

J. Servicepunt Bennebroek Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal, LB In stemming brengen 

K. Investering Zeeweg LB, Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal In stemming brengen 

L. Inhuur capaciteit Hart voor Bloemendaal In stemming brengen 

M. Toeristenbelasting GroenLinks Ingetrokken 

N. Vakonderwijs GroenLinks Ingetrokken 

O. Restafval Hart voor Bloemendaal, LB Ingetrokken 

P. Restafval GroenLinks Ingetrokken 

Q. Realistischer MJR GroenLinks In stemming brengen 

R. Logopedie GroenLinks Ingetrokken 

S. Milieustraat Hart voor Bloemendaal, LB Ingetrokken 
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T. Milieustraten GroenLinks Ingetrokken 

U. Speelvoorzieningen Hart voor Bloemendaal, LB Ingetrokken 

V. Speelplaatsen GroenLinks Ingetrokken 

W. Minima-beleid GroenLinks Ingetrokken 

X. Monumentensubsidie GroenLinks Ingetrokken 

Y. Gazons, heesters, … Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal, LB Ingetrokken 

Z. Heesters GroenLinks Ingetrokken 

AA. Parkeertarieven GroenLinks Ingetrokken 

BB. Hertenkamp Hart voor Bloemendaal Ingetrokken 

CC. Hertenkamp GroenLinks, Zelfstandig Bloemendaal Ingetrokken 

DD. Drinkwaterfonteinen GroenLinks Ingetrokken 

EE. Chemisch afval Hart voor Bloemendaal, LB Ingetrokken 

 

Wethouder Heijink reageert: 

 Amendement A geeft het college de meeste vrijheid om een verantwoorde begroting op te stellen. Maar 

het is geen vrijbrief voor het college. Het was te overzien dat het lastig zou worden de begroting sluitend te 

krijgen, maar de kerntakendiscussie is door de raad niet gevoerd. Het college legt nu een kadernota aan de 

raad voor, waarin nagenoeg alle elementen van de kerntakendiscussie zijn opgenomen. De fracties kunnen 

aan de hand daarvan hun handvatten meegeven aan het college, dat hiermee rekening houdt bij het 

opstellen van de begroting. Het college adviseert positief voor amendement A. 

 De provincie eist dat wij komen tot een sluitende begroting. De OZB verhogen om de begroting sluitend te 

maken is een mogelijkheid. Maar éérst dient er zorgvuldig naar de uitgavenkant gekeken te worden, 

voordat er gekeken wordt naar het verhogen van de lasten voor de inwoners.  

 D66 stelt terecht de vraag: ‘wat voor gemeente wil je zijn?’ Het antwoord op die vraag had uit de 

kerntakendiscussie naar voren moeten komen. Zo’n discussie bepaalt het gewenste voorzieningenniveau, 

waaruit de bijbehorende lasten voortvloeien. Dat is de volgorde. 

 Er zijn onzekerheden voor de toekomst. Er komt bv een nieuwe verdeling voor het gemeentefonds, en 

decentralisatie heeft in het Sociaal Domein in financieel opzicht ongelukkig uitgepakt. Een aantal 

gemeenten is vandaag in Den Haag geweest om uit te dragen dat het water tot aan de lippen staat. Ook dit 

college heeft een brief aan het Ministerie gestuurd om aan te geven dat het zo niet verder kan. 

 Inmiddels is er wel een brief uit Den Haag gekomen over de verdeling van de coronagelden. Bloemendaal 

ontvangt à fonds perdu een kleine 500.000 euro voor de eerste drie maanden coronadekking. Dit zou naar 

eerste schatting de coronakosten (bv gederfde parkeergelden P1/P2 en toeristenopbrengst) een heel eind 

kunnen dekken. Maar we zijn er nog niet, de coronaproblematiek loopt nog even door.  

 Amendement B is opgedeeld in onderdelen: wat behouden, wat onderzoeken, ombuigen en inkomsten. 

Dat spreekt het college aan. De diverse indienende fracties geven verschillende accenten aan bij de inhoud 

van dit amendement. Het college zal daar rekening mee houden bij het opstellen van de begroting 2021. 

 De milieustraat is niet van Heemstede, die is van Meerlanden. 

 De gemeente is al aandeelhouder van Meerlanden. De gemeente Bennebroek was dat al, de gemeente 

Bloemendaal maakte voorheen gebruik van een andere vuilophaler. Bij de samenvoeging van Bloemendaal 

en Bennebroek is het aandelenpakket niet herzien. Het uitgekeerde dividend is relatief laag, voor het 

aandeel dat wij via het vuilophalen in de winst hebben. Er wordt nu gekeken naar een aanpassing. 

 Dhr Heukels (LB) sprak over de jaarrekening 2019. De raad heeft vorig jaar bij de behandeling van de 

begroting 2020 besloten om een bedrag van 4,1 miljoen, dat was geactiveerd als investeringen in 

maatschappelijk nut, ten laste te brengen van de algemene reserve. Dit om de begroting van 2020 sluitend 

te krijgen. Volgens de accountant moest dit vermeld worden in de jaarrekening over 2019, omdat je anders 

een te rooskleurig beeld zou schetsen van het eigen vermogen. In plaats van het af te boeken per 1 januari, 

is dat per 31 december gebeurd - één dag eerder. Dit is door de accountant met de auditcommissie 

besproken en door hen goedgekeurd. Er is geen geld ten onrechte uitgegeven of weg, er is alleen een 

besluit voor de begroting 2020 in 2019 geëffectueerd. 
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Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) verzoekt om een schorsing. Daarna kan zij haar verzoek niet toelichten, 

aangezien er geen spreektijd resteert. 

 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) doet een ordevoorstel: hij zag dat er zojuist iets besproken werd door 

dhr Harder (VVD) met andere leden van de auditcommissie en de wethouder, hij wil weten wat besproken is. 

 Dhr Harder (VVD) meldt dat de auditcommissie afgelopen dinsdag bijeen is geweest om samen met de 

accountant naar de jaarrekening te kijken. Dhr Harder was hier zelf niet bij aanwezig, maar mw Faas 

(Zelfstandig Bloemendaal) was dit wel. Zij stuurde dhr Harder zojuist een bericht. Volgens mw Faas is er 

met de accountant gesproken over de jaarrekening en de afboeking, waar een raadsvoorstel aan ten 

grondslag zou liggen. De auditcommissie is echter niet geïnformeerd over waarom en hoe de afboeking in 

de jaarrekening 2019 terecht is gekomen, zoals de wethouder zojuist vertelde. 

 

Wethouder Heijink reageert (vervolg): 

 De wethouder is niet aanwezig bij bijeenkomsten van de auditcommissie met de accountant. De 

wethouder is verteld dat de jaarrekening is besproken, wellicht dan niet expliciet. Maar in de jaarrekening 

en ook in het accountantsverslag staat dat het besproken is met de auditcommissie, waaruit de wethouder 

de conclusie trok dat de auditcommissie kennis droeg van hoe dit is gegaan. 

 Amendement C: het college adviseert negatief, omdat hierin grotendeels voorzien is in amendement B.  

 Amendement D: het college adviseert negatief, omdat hierin grotendeels voorzien is in amendement B.  

 Amendement E: het bedrag dat genoemd is van 1,5 miljoen is onjuist, dit is in de commissie ook gemeld. In 

de berekeningen komt men niet verder dan 150.000 euro. Wellicht staat een komma verkeerd. Wat betreft 

het IHP is een stuk geagendeerd voor de komende vergadering. In 2017 is een plan gemaakt,  waarin de 

noodzakelijke investeringen zijn opgenomen in vier termijnen. Wij kijken nu naar het eerste deel, als daar 

investeringen uit voortkomen komt er een voorstel.  

 Amendement F: het college adviseert negatief. 

 Amendement J: een meerderheid vindt het belangrijk dat het servicepunt gehandhaafd blijft. Gekeken 

wordt wél of er maatregelen te treffen zijn, waarmee hetzelfde serviceniveau behouden kan blijven. In de 

Franciscusschool wordt met bibliotheek en welzijn Bloemendaal gekeken naar een goede invulling. Dit 

ontwikkelt zich tot een centrum voor maatschappelijk werk. Op een dependance van de gemeente 

adviseert het college negatief. 

 Amendement K: het bouwplan voor het hotel ligt ter inzage, de bouw zou op korte termijn kunnen starten 

na het hoogseizoen. In aansluiting daarop zou in 2021 dan ook iets aan de wegen kunnen gebeuren. Het 

college adviseert daarmee negatief. 

 Amendement L: hier is uitvoerig op geantwoord, negatief advies.  

 Amendement Q: hierop adviseert het college positief, gezien de onduidelijkheid rond een aantal nieuwe 

ontwikkelingen. 

 

De voorzitter vraagt of er behoefte is aan een tweede termijn, constateert dat dit niet het geval is.  

De amendementen worden in stemming gebracht, vervolgens de Kadernota en daarna de twee moties 

vreemd aan de orde van de dag. 

 

Dictum amendement A / VDB 

Amendeert het voorgelegde raadsbesluit 

1. door daarin alle financiële kaders, zoals opgenomen in de onderdelen 2 en 3 voorlopig te schrappen;  

2. de beleidsmatige kaders nader financieel uit te laten werken door het college, in samenwerking met 

inwoners en andere belanghebbenden, zonder dat dit direct ten koste moet gaan van de gerelateerde 

voorzieningen; 

3. de wettelijk verplichte taken van de gemeente sober en doelmatig te laten uitvoeren; 

4. het college in het najaar met een sluitende begroting te laten komen, waarbij de raad de mogelijkheid 

open wil laten om, indien nodig, belastingtarieven bij te stellen. 
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Stemverklaringen door: dhr Doorn (VDB), dhr Kruijswijk (GrL) 

 

BETREFT STEMMING: Amendement A 

Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL)  TEGEN 

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB)  TEGEN 

Dhr Kruijswijk (GrL)  TEGEN 

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weenink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA)  TEGEN 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 

Mw van Vliet (GrL)  TEGEN 

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

CONCLUSIE: VERWORPEN 1 VOOR 17 TEGEN 

 

  Besluit: Amendement A is verworpen 

* Dhr Oude Weernink stemt mondeling tegen, zijn stemkastje functioneert niet.  

 

Dictum amendement B / CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD 

1. De financiële kaders opgenomen in de onderdelen 1e, 2 en 3 te schappen; 

2. De beleidsmatige kaders nader financieel uit te laten werken door het college in samenwerking met 

inwoners en andere belanghebbenden. Deze uitwerking resulteert in een voorstel voor een sluitende 

begroting; 

3. Bij de onder punt tweede genoemde financiële uitwerking de volgende kaders in acht te nemen: 

 

A. Te behouden voorzieningen/dienstverlening: 

(4.3a) "vakonderwijs gymnastiek overdragen aan scholen" zo in te vullen dat wordt uitgegaan van een 

bijdragebedrag per leerling voor vakonderwijs/gymnastiekonderwijs van € 35* per leerling (2021); 

(5.7a) geen versobering/ opheffen speelvoorzieningen; 

(5.7f) gazons worden niet omgevormd naar ruwe bermen; 

(5.79) heesterplantsoen wordt niet omgevormd naar gazon; 

(5.7n) beheer bosplantsoenen blijft op het huidige niveau gehandhaafd; 

(5.7k) niet stoppen met openbare drinkfonteinen; 

(6.3b) extra minima-ondersteuning wordt niet versoberd; 

(7.3a) de milieustraat Heemstede blijft beschikbaar voor inwoners vanuit Bennebroek en Vogelenzang; 

(7.3c) het ophalen Klein Chemisch Afval (KCA) bij Vogelenzang en detailhandel blijft op het huidige 

serviceniveau; 

 

B. Verder te onderzoeken maar in essentie te behouden voorzieningen/dienstverlening: 

(0.2) behoud Servicepunt Bennebroek, maar wel onderzoeken of de dienstverlening verrijkt kan worden; 

(4.3b) inzake logopedie wordt onderzocht: 

a. behoort deze taak ondergebracht te worden onder het taakveld 'preventief jeugdbeleid?, 

b. zo ja, wat voor invloed kan dat hebben op de financiering van deze taak?; 

(5.3a) inzake de muziekschool wordt onderzocht: 
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a. de haalbaarheid van financieel duurzame verzelfstandiging uitgaande van goed overleg met de 

muziekschool, 

b. de mogelijkheid van verhoging van de lesgelden zo spoedig mogelijk, zonder dat de (kinderen van ouders 

met) lage inkomens daardoor worden getroffen; 

(5.1) verlagen subsidies sportverenigingen; 

(5.3b) minder culturele activiteiten; 

(5.5a) voor monumenten te onderzoeken of een meer specifiekere en stimulerende subsidiering mogelijk is;  

(5.7m) afschaffen vaste bijdrage Caprera; 

(6.1a) beperken taken Welzijn Bloemendaal; 

 

C. Ombuigingsvoorstellen (vanaf 2021): 

(0.1) nieuwjaarsreceptie versoberen; 

(5.6) bibliotheek: gemeentelijke bijdrage geleidelijk verminderen tot het niveau dat door de organisatie zelf 

reeds is voorgesteld; 

(5.7h) de Hertenkamp Bloemendaalse bos: gemeentelijke bijdrage verminderen tot het niveau dat door de 

organisatie zelf reeds is voorgesteld; 

(5.2) focus op gezondheid in plaats van voortzetting van de huidige duurzaamheidssubidies 

sportaccommodaties; 

(5.3c) stoppen met het Lentefestival; 

(5.7b) verwijderen hondenpoepzakjesautomaten; 

(5.7d) verwijderen slagboom strand Bloemendaal; 

(6.1b) stoppen met 'Bloemendaal Samen'; 

 

Inkomsten: 

(0.61) uitgaande van een sluitende begroting wordt de mogelijkheid opengelaten om de overige 

belastingtarieven bij te stellen; 

(1.e) de parkeertarieven Bloemendaal aan Zee in 2021 te laten stijgen met 4% inclusief de inflatie van 1,8 % 

en derhalve de koppeling met Zandvoort los te laten; 

(2.2) het kostendekkend maken van alle parkeervergunningen geleidelijk (in fases) te laten verlopen; 

(3.4) de toeristenbelasting wordt in het jaar 2021 volgens voorstel college verhoogd. Voor de jaren daarna 

wordt er zo mogelijk een gedifferentieerde toeristenbelasting ingevoerd, waarbij de belasting voor gasten 

die verblijven in een hotel hoger zijn dan voor gasten die verblijven op een camping; 

 

* In zijn mondelinge toelichting van het amendement corrigeerde de heer Kruijswijk (GrL) het bijdragebedrag per 

leerling voor vakonderwijs / gymnastiekonderwijs naar € 30 i.p.v. € 35 (zie onder A. / punt 4.3a). 
 

Stemverklaringen door: dhr Heukels (LB), dhr Doorn (VDB), mw Roos (Hart voor Bloemendaal), dhr Slewe 

(Zelfstandig Bloemendaal) 

 

BETREFT STEMMING: Amendement B 

Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD) VOOR  

Dhr Doorn (VDB)  TEGEN 

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD) VOOR  

Dhr Heukels (LB)  TEGEN 

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD) VOOR  

Dhr Oude Weenink (D66) VOOR  

Mw Robbers (VVD) VOOR  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 



7 / 12 

 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr van der Veldt (CDA) VOOR  

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD) VOOR  

CONCLUSIE: AANGENOMEN 14 VOOR 4 TEGEN 

 

  Besluit: Amendement B is aangenomen, de Kadernota wordt hiermee geamendeerd. 

 

Dictum amendement C / LB, Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal 

De voorstellen (takenkaarten 01 t/m 8.1) uít de kadernota 2021 te halen om na het zomerreces apart te 

behandelen conform eerder vermeld. 

 

Stemverklaringen door: dhr Heukels (LB), mw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

 

BETREFT STEMMING: Amendement C 

Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB)  TEGEN 

Dhr Faber (GrL)  TEGEN 

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL)  TEGEN 

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weenink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) VOOR  

Dhr Schell (PvdA)  TEGEN 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 

Mw van Vliet (GrL)  TEGEN 

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

CONCLUSIE: VERWORPEN 3 VOOR 15 TEGEN 

 

  Besluit: Amendement C is verworpen. 

 

Dictum amendement D / LB, Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal 

De volgende ombuigingsvoorstellen, investeringen en ontwikkelingen uit de kadernota 2021 te halen: 

 

Programma 0 Aankoop aandelen Meerlanden 1.200.000 

 Communicatiebudget structureel 62.000 

 Servicepunt Bennebroek 30.000 

Programma 4 Vakonderwijs Gymnastiek 104.000 

 Logopedie 60.000 

Programma 5 5.1 t/m 5.7n 1.171.500 

 Laanbomen 25.000 

Programma 7 Ombuigingsvoorstellen 7.3a t/m 7.3c 147.000 

 

Het IHP (programma 4) in zijn geheel uit de kadernota 2021 te halen en na het zomerreces 2020 apart te 
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behandelen om noodzaak en wens van de uitgave van 3.669.000 nader vast te stellen voor de begroting 

2021 

De investering in 2021 Kop Bloemendaal aan Zee, Zeeweg 1.280.000 uit te stellen. 

De voorstellen (takenkaarten 01 t/m 8.1) uit de kadernota 2021 te halen om na het zomerreces apart te 

behandelen conform eerder vermeld. 

 

Stemverklaringen door: dhr Heukels (LB), mw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

 

BETREFT STEMMING: Amendement D 

Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB)  TEGEN 

Dhr Faber (GrL)  TEGEN 

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL)  TEGEN 

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weenink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) VOOR  

Dhr Schell (PvdA)  TEGEN 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 

Mw van Vliet (GrL)  TEGEN 

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

CONCLUSIE: VERWORPEN 3 VOOR 15 TEGEN 

 

  Besluit: Amendement D is verworpen. 

 

Dictum amendement E / Hart voor Bloemendaal, LB 

Niet akkoord te gaan het raadsbesluit 2020001609 onder 4 en dat te wijzigen als volgt: Kennis te nemen van 

de overige ontwikkelingen en investeringsplannen (hoofdstuk 4 en 5) muv de plannen onder 4.2 aangezien 

hierover eerst een raadsbesluit dient te worden genomen aan de hand van een debat over noodzaak en 

wens plus wijze van financiering door het Rijk. 

 

Stemverklaringen door: mw Roos (Hart voor Bloemendaal), dhr Doorn (VDB), dhr Heukels (LB), dhr Slewe 

(Zelfstandig Bloemendaal), mw Kuijs (D66), dhr Bruggeman (CDA) 

 

BETREFT STEMMING: Amendement E 

Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB)  TEGEN 

Dhr Faber (GrL)  TEGEN 

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL)  TEGEN 

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weenink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) VOOR  

Dhr Schell (PvdA)  TEGEN 
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Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 

Mw van Vliet (GrL)  TEGEN 

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

CONCLUSIE: VERWORPEN 3 VOOR 15 TEGEN 

 

  Besluit: Amendement E is verworpen. 

 

Dictum amendement F / Hart voor Bloemendaal, LB 

Niet akkoord te gaan met voorstellen 5.3.a onder punt 3 van het raadsbesluit  2020001609 

 

Stemverklaringen door: mw Roos (Hart voor Bloemendaal), dhr Doorn (VDB), dhr Heukels (LB) 

 

BETREFT STEMMING: Amendement F 

Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB)  TEGEN 

Dhr Faber (GrL)  TEGEN 

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL)  TEGEN 

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weenink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) VOOR  

Dhr Schell (PvdA)  TEGEN 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 

Mw van Vliet (GrL)  TEGEN 

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

CONCLUSIE: VERWORPEN 2 VOOR 16 TEGEN 

 

  Besluit: Amendement F is verworpen. 

 

Dictum amendement G / LB, Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal 

-De aankoop van de aandelen de Meerlanden uit de kadernota wordt genomen. 

-De Raad eerst wordt geïnformeerd over de voor- en nadelen van een mogelijke aankoop van aandelen van 

de Meerlanden. 

-De Gemeenteraad hierover een aparte beslissing neemt. 

 

Stemverklaringen door: dhr Heukels (LB), mw Roos (Hart voor Bloemendaal), dhr Slewe (Zelfstandig 

Bloemendaal) 

 

BETREFT STEMMING: Amendement G 

Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL)  TEGEN 

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL)  TEGEN 



10 / 12 

 

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weenink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) VOOR  

Dhr Schell (PvdA)  TEGEN 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 

Mw van Vliet (GrL)  TEGEN 

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

CONCLUSIE: VERWORPEN 4 VOOR 14 TEGEN 

 

  Besluit: Amendement G is verworpen. 

 

Dictum amendement J / Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal, LB 

Het volgende voorstel niet op te nemen inde kadernota 2021: Programma 0 onder 0.2 en niet akkoord te 

gaan met het voorstel herziening dienstverlening servicepunt Bennebroek. 

 

Stemverklaringen door: mw Roos (Hart voor Bloemendaal), dhr Heukels (LB) 

 

BETREFT STEMMING: Amendement J 

Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB)  TEGEN 

Dhr Faber (GrL)  TEGEN 

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL)  TEGEN 

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weenink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) VOOR  

Dhr Schell (PvdA)  TEGEN 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 

Mw van Vliet (GrL)  TEGEN 

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

CONCLUSIE: VERWORPEN 3 VOOR 15 TEGEN 

 

  Besluit: Amendement J is verworpen. 

 

Dictum amendement K / LB, Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal 

De Investering Zeeweg, 1.280.000, uit het investeringsprogramma 2021 te halen. 

 

Stemverklaringen door: dhr Heukels (LB), mw Roos (Hart voor Bloemendaal), dhr Slewe (Zelfstandig 

Bloemendaal) 

 

BETREFT STEMMING: Amendement K 

Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB) VOOR  
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Dhr Faber (GrL)  TEGEN 

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL)  TEGEN 

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weenink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) VOOR  

Dhr Schell (PvdA)  TEGEN 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 

Mw van Vliet (GrL)  TEGEN 

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

CONCLUSIE: VERWORPEN 4 VOOR 14 TEGEN 

 

  Besluit: Amendement K is verworpen. 

 

  Amendement L van Hart voor Bloemendaal wordt ingetrokken 

 

Dictum amendement Q / GroenLinks 

Aan het raadsvoorstel beslispunt 5 toe te voegen: "een stelpost van € 100.000 per  jaar (2021-2024) op te 

nemen voor nieuwe innovatieve aanpak verdroging en piekbuien, huisvesting spoedzoekers en 

statushouders". 

 

Stemverklaringen door: dhr Harder (VVD), mw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

 

BETREFT STEMMING: Amendement Q 

Dhr Bruggeman (CDA)  TEGEN 

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB)  TEGEN 

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weenink (D66) VOOR  

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr van der Veldt (CDA)  TEGEN 

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

CONCLUSIE: VERWORPEN 8 VOOR 10 TEGEN 

 

  Besluit: Amendement Q is verworpen. 

 

Overzicht in stemming gebrachte amendementen met besluit: 
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Kenmerk, betreft Indienende partij(en) Besluit 

A. Kadernota 2021 (breed) VDB Verworpen 

B . Kadernota 2021 (breed) CDA, D66, GrL, PvdA, VVD Aangenomen 

C. Takenkaarten 0.1 t/m 8.1 LB, Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal Verworpen 

D. Ombuigingen, voorstellen LB, Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal Verworpen 

E. Onderwijshuisvesting Hart voor Bloemendaal, LB Verworpen 

F. Muziekschool Hart voor Bloemendaal, LB Verworpen 

G. Aandelen Meerlanden LB, Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal Verworpen 

J. Servicepunt Bennebroek Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal, LB Verworpen 

K. Investering Zeeweg LB, Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal Verworpen 

L. Inhuur capaciteit Hart voor Bloemendaal Ingetrokken 

Q Realistischer MJR GroenLinks Verworpen 

 

De voorzitter gaat over tot stemming over de Kadernota 2021. 

 

Stemverklaring door: dhr Doorn (VDB) 

 

BETREFT STEMMING: Raadsvoorstel Kadernota 

Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD) VOOR  

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD) VOOR  

Dhr Heukels (LB)  TEGEN 

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD) VOOR  

Dhr Oude Weenink (D66) VOOR  

Mw Robbers (VVD) VOOR  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr van der Veldt (CDA) VOOR  

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD) VOOR  

CONCLUSIE: AANGENOMEN 15 VOOR 3 TEGEN 

 

  Besluit: het geamendeerde Raadsvoorstel Kadernota is aangenomen. 

 

Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag, die zijn doorgeschoven vanuit de vorige vergadering op 

2 juli 2020, eerder op deze avond. 

 

  Motie 1 van Hart voor Bloemendaal wordt ingetrokken 

  Motie 2 van D66 wordt ingetrokken 

 

5. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering net voor 00:30 uur. 
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