
Raadsvergadering 
 

 

 

 

Concept besluitenlijst 
 

 

DATUM DONDERDAG 4 juni 2020 (vervolg op 28 mei 2020) 

Online https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2020/04-juni/20:00  

Aanwezig dhr Bruggeman (CDA), dhr Brussaard (VVD), Dhr Burger (CDA, voorzitter), dhr Doorn (VDB), dhr 

Faber (GrL), dhr Harder (VVD), dhr Heukels (LB), dhr Kruijswijk (GrL), mw Kuijs (D66), mw 

Meijer (VVD), dhr Oude Weernink (D66), mw Robbers (VVD), mw Roos (Hart voor 

Bloemendaal), dhr Schell (PvdA), dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), dhr van der Veldt (CDA), 

mw van Vliet (GrL), mw Voorham (D66), mw Zoetmulder (VVD) 

Collegeleden Wethouder Heijink, Wethouder de Roy van Zuidewijn, Wethouder Wijkhuisen 

Voorzitter de heer Burger 

Griffier mevrouw Witte 

 

1. Voortzetting van de vergadering: opening en berichten van verhindering 
 

De voorzitter heropent deze vergadering - als voortzetting van de vergadering op 28 mei 2020, die wegens tijdgebrek 

niet kon worden afgerond. Dit betreft een digitale vergadering. 

 

Dhr Burger neemt de voorzittersrol op zich, in verband met afwezigheid van de burgemeester. 

 

De voorzitter brengt een aantal afspraken in herinnering die in deze vergadering gehanteerd worden, onder andere 

op basis van de memo digitaal vergaderen.  

1. Raadsleden hebben de microfoon uit staan als zij niet aan het woord zijn. 

2. Als raadsleden het woord willen of willen interrumperen, kan dit aangegeven worden via de chat.  

3. Een vaste volgorde van sprekers wordt gehanteerd: naar fractie van groot naar klein 

 

De raadsleden worden één voor één nagelopen op presentie. 

 

De voorzitter deelt mee dat de spreektijden worden bijgewerkt met in totaal een uur extra tijd, te verdelen volgens de 

gebruikelijke verdeelsleutel (o.b.v. Reglement van Orde). De nieuwe spreektijden per fractie worden opgelezen.  

 

Mw Kuijs (D66) geeft als punt van orde aan, dat sinds de schorsing van de vergadering een melding is ingediend van 

mogelijke schijn van belangenverstrengeling. Hiermee is een juridisch heldere situatie ontstaan, en moet gehandeld 

worden volgens de Gedragscode en Gemeentewet. Dit betekent dat de burgemeester nu moet optreden, en dat het 

niet aan de raad is een onderzoek in te stellen. Voorstel van D66 is om agendapunt 15A van de agenda af te voeren.  

 

De fracties reageren één voor één op dit voorstel, dat vervolgens in stemming wordt gebracht. 

Stemverklaring: mw Roos (Hart voor Bloemendaal), dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), dhr Kruijswijk (GroenLinks).  

 

BETREFT STEMMING: Afvoeren punt 15A van de agenda 

Dhr Bruggeman (CDA) Voor  

Dhr Brussaard (VVD) Voor  

Dhr Burger (CDA) Voor  

Dhr Doorn (VDB) X X 
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Dhr Faber (GrL)  Tegen 

Dhr Harder (VVD) Voor  

Dhr Heukels (LB) Voor  

Dhr Kruijswijk (GrL)  Tegen 

Mw Kuijs (D66, indiener) Voor  

Mw Meijer (VVD) Voor  

Dhr Oude Weernink (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)  Tegen 

Mw Voorham (D66) Voor  

Mw Zoetmulder (VVD) Voor  

CONCLUSIE: AANGENOMEN 13 VOOR 5 TEGEN 

 

* Dhr Doorn stemt niet mee o.g.v. artikel 28 Gemeentewet 

 

  Besluit: het punt van de orde is aanvaard, waarmee het initiatiefvoorstel onder punt 15A afgevoerd wordt van de 

agenda. Met het afvoeren van het initiatiefvoorstel kan ook het amendement op dat initiatiefvoorstel niet in 

behandeling worden genomen. 

 

Dhr Heukels (LB) is van mening dat met het afvoeren van het initiatiefvoorstel van de agenda, het voorstel daarmee 

niet is ingetrokken en automatisch zal verschuiven naar de agenda van de volgende vergadering.  

 De voorzitter meldt dat dit nagegaan zal worden. 

 

Dhr Brussaard (VVD) geeft als punt van orde aan, dat het de bedoeling was dat het geamendeerde besluit over de 

Brandweerkazerne in Bennebroek dat eerder in deze vergadering is aangenomen, het oorspronkelijke besluit zou 

vervangen. In RIS staat nu zowel het geamendeerde besluit, als het oorspronkelijke besluit vermeld.  

Verzoek is om deze situatie te herstellen via een ambtshalve wijziging. 

  Besluit: de raad stemt in met dit verzoek van dhr Brussaard (VVD) tot ambtshalve wijzigen. 

 

Dhr Heukels (LB) geeft als punt van orde aan, dat hij een extra raadsvoorstel wil indienen om de heer van de Bunt 

(VDB) te benoemen als duo-commissielid voor de commissies Grondgebied, Bestuur en Middelen en Samenleving 

namens de fractie van Liberaal Bloemendaal. 

Verzoek is om dit voorstel als extra agendapunt voor deze vergadering te agenderen.  

  Besluit: de raad stemt in met dit verzoek van dhr Heukels (LB) het voorstel als extra punt 15B te agenderen. 

 

De voorzitter meldt dat mw Roos (Hart voor Bloemendaal) heeft aangegeven de vragen voor het Vragenhalfuur uit te 

stellen naar de volgende raadsvergadering, in verband met de afwezigheid van de burgemeester. De vraag over 

Caprera wordt ingetrokken (is reeds beantwoord). 

 

De voorzitter meldt dat er geen berichten van verhindering zijn ontvangen, afgezien van de afmelding van de 

burgemeester. Alle wethouders zijn aanwezig bij deze vergadering. 

 

11. Mededelingen 
 

Dhr Doorn (VDB) deelt mee dat afgelopen dinsdag 2 juni door hem aan de griffie is doorgegeven dat de heer van de 

Bunt (VDB) niet langer deel uitmaakt van de fractie van VDB en niet langer de partij zal vertegenwoordigen in een 

commissie. Over interne partij-aangelegenheden doet hij verder op dit moment geen mededelingen. 

 

Wethouder de Roy van Zuidewijn meldt (als vervolg op de mededelingen in de vergadering van 28 mei): 
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 Afgelopen woensdag (3 juni) zijn wethouder Wijkhuisen en de Roy van Zuidewijn op bezoek geweest bij de 

gedeputeerde van de provincie, om de situatie te bespreken rond het huisvesten van de statushouders. Hierbij is 

opnieuw bevestigd dat op 31 december van dit jaar de achterstand ingelopen – dus de statushouders gehuisvest 

moeten zijn. Dit zal nog schriftelijk bevestigd worden. 

 Dat een ambtenaar van de provincie aangeeft dat het nog niet eerder is voorgekomen dat de provincie in de plaats 

is getreden van een gemeente in Noord-Holland en er nog steeds van uit gaat dat dat niet nodig zal zijn – is correct. 

De provincie gaat er nog steeds van uit dat Bloemendaal de opgelegde verplichting zal invullen. 

 Door de ambtelijke organisatie wordt hard gewerkt om nog openstaande vragen te beantwoorden en  oplossingen te 

vinden. Daarnaast wordt uitgezien naar de uitkomsten van de informele bijeenkomst over dit vraagstuk van de 

commissieleden Grondgebied en Samenleving. Ambtelijke ondersteuning kan beschikbaar gesteld worden. 

 

12. Vaststellen van de besluitenlijst van de raad van 16 april 2020 
 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

13. Lijst van toezeggingen van het College 
 

De toezeggingenlijst wordt doorgelopen. 

 

Afgedaan zijn de punten: 

TR 107, TR 113, TR 115 en TR 116: in vorige vergadering afgedaan. 

TR 114 en TR 118: met brief afgedaan. 

TR 117: staat geagendeerd in het Presidium en kan van deze lijst afgevoerd worden.  

 

Aangehouden worden de punten: 

TR 100 (conceptplan regionale energiestrategie): kent vertraging, dit komt na de zomer (september/oktober).  

TR 110 (meerdere financiële scenario’s t.a.v. statushouders): wordt nog schriftelijk aangeleverd. 

TR 111 (vragen Hart van Bloemendaal m.b.t. villa Meerzicht): wordt aan gewerkt, schriftelijke reactie volgt. 

 

14. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad 
 

C14 mw Robbers (VVD): betreft informatiebrief over Kenter, samen met de informatiesessie van de gemeente 

Haarlem hierover roept dit vragen op, die de VVD wil bespreken in de komende vergadering commissie Samenleving. 

  Agenderen commissievergadering 

 

A14 dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal): betreft een brief van een bewoner van het Bijduinhof die Zelfstandig 

Bloemendaal graag wil bespreken in de commissie. 

  Agenderen commissievergadering 

 

A20 dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal): betreft een artikel in het Parool over geluidsoverlast door motoren, samen 

met klachten van inwoners en de maatregelen die al getroffen zijn, graag bespreken in commissie. 

  Agenderen commissievergadering 

 

15. Vragenhalfuur 
 

Zoals gemeld (zie onder 1) worden de vragen van Hart van Bloemendaal uitgesteld/ ingetrokken. 

 Dhr Faber (GroenLinks) stelt een vraag over de zonnepanelen in Bloemendaal aan Zee, wethouder Wijkhuisen 

beantwoordt deze. 

 Mw Kuijs (D66) stelt een vraag over de ontwerp luchtvaartnota van de Rijksoverheid en de mogelijke gevolgen 

daarvan voor Bloemendaal, wethouder Wijkhuisen beantwoordt deze.  

 Dhr Bruggeman (CDA) stelt een vraag over de gevolgen van de corona crisis en mogelijkheden tot extra financiële 

steun voor de culturele instellingen, wethouder de Roy van Zuidewijn beantwoordt deze. Mw Roos (Hart voor 
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Bloemendaal) stelt hierop een vervolgvraag over de financiële situatie waarin Caprera zich momenteel bevindt en 

eventuele mogelijkheden m.b.t. de huur, wethouder Heijink beantwoordt deze. 

 Mw Meijer (VVD) stelt een vraag over de Haarlemse ontwikkelvisie voor de Zijlweg en omgeving, en de gevolgen 

voor - en betrokkenheid van de gemeente Bloemendaal, wethouder Wijkhuisen beantwoordt deze.  

 

Mw Roos wijst erop dat de vergadering al langer dan een uur duurt en verzoekt om een herziening van de spreektijd.  

 

15a. Initiatiefvoorstel instellen raadscommissie m.b.t. raadslid 
Besluit: dit agendapunt is afgevoerd van de agenda (zie onder 1). 

 

15b. Raadsvoorstel benoeming duo-commissielid fractie Liberaal Bloemendaal 
 

Dit agendapunt is bij de opening (punt 1) extra toegevoegd, onder toelichting van dhr Heukels (LB). 

Over dit punt kan bij acclamatie besloten - of anders alleen schriftelijk gestemd worden, aangezien dit een stemming 

over personen betreft. Schriftelijk stemmen tijdens een digitale vergadering is niet mogelijk.  

Dhr Doorn (VDB) geeft aan behoefte te hebben aan een stemming, maar ziet daar na een korte schorsing toch van af. 

 

Stemverklaring: mw Roos (Hart voor Bloemendaal), dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), dhr Kruijswijk (GroenLinks). 

* Dhr Doorn stemt niet mee o.g.v. artikel 28 Gemeentewet 

 

  Besluit: bij acclamatie wordt de heer van de Bunt benoemd als duo-commissielid Grondgebied, Bestuur en Middelen 

en samenleving namens de fractie van Liberaal Bloemendaal. 

 

- de spreektijden voor de fracties worden aangepast - 

 

16. Moties vreemd aan de orde van de dag 
 

CDA/PvdA: Motie opvangen alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekenland 

Namens de indieners licht dhr Bruggeman (CDA) de motie toe. 

 

Dictum 

1. Bijgevoegde kant-en-klare brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te ondertekenen en op te sturen. 

2. Verzoekt het college om zich bij het initiatief aan te sluiten middels medeondertekening van de brief.  

 

De fracties reageren op deze motie, wethouder de Roy van Zuidewijn geeft haar visie hierop. 

Stemverklaring: mw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

 

BETREFT STEMMING: Motie vluchtelingenkinderen uit Griekenland 

Dhr Bruggeman (CDA) Voor  

Dhr Brussaard (VVD)  Tegen 

Dhr Burger (CDA) Voor  

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 Weernink (D66) Voor  

Mw Robbers (VVD)  Tegen 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  Tegen 

Dhr Schell (PvdA) Voor  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) Voor  

Dhr van der Veldt (CDA) Voor  
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Mw van Vliet (GrL) Voor  

Mw Voorham (D66) Voor  

Mw Zoetmulder (VVD)  Tegen 

CONCLUSIE: Aangenomen 12 VOOR 7 TEGEN 

 

  Besluit: de raad sluit zich via ondertekening aan bij het initiatief van 13 organisaties om 500 vluchtelingenkinderen uit 

Griekenland een veilige plek te bieden in Nederland, en verzoekt het college om ditzelfde te doen. 

 

GroenLinks: Motie spoedhuisvesting statushouders en sociale woningbouw 

Als indiener licht dhr Kruijswijk (GrL) de motie toe. 

 

Dictum 

Verzoekt het College dringend om, voortvloeiende uit raadsbesluit van 12 maart 2020 en gelet op het tot nu toe 

uitgevoerde locatie-onderzoeken ten behoeve van tijdelijke huisvesting statushouders: 

1. Zo snel mogelijk te starten met de (verdere) voorbereiding, incl. participatie omwonenden, van ontwikkeling van 

de locatie Blekersveld als locatie voor permanente sociale woningbouw en daarbij aan te geven welk budget er 

voor het Blekersveldonderzoek nog nodig is èn een indicatie (range) te geven van de totale kosten die de 

gemeente bijdraagt aan realisatie Blekersveld; 

2. Zo snel mogelijk te kiezen uit één van de volgende locaties ten behoeve van tijdelijke (5-10 jaar) huisvesting van 

(ca.) 48 statushouders (ca. 20-25 tijdelijke woningen, afhankelijk van het actuele COA-aanbod): 

- Gemeentelijk P -terrein bij gemeentehuis Overveen; 

- Gemeentelijk terrein naast de Tetterodehal Overveen; 

- Zomerzorgerlaan (trapveldje; max. 7 jaar); 

En de raad daarvoor een voorstel doet, incl. de gespecificeerde gemeentelijke investerings- en exploitatiekosten 

(per projectfase en -hoofdonderdeel). 

 

De fracties reageren op deze motie, wethouder de Roy van Zuidewijn geeft haar visie hierop.  

Stemverklaring: mw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

 

BETREFT STEMMING: Motie spoedhuisvesting statushouders 

Dhr Bruggeman (CDA)  Tegen 

Dhr Brussaard (VVD)  Tegen 

Dhr Burger (CDA)  Tegen 

Dhr Doorn (VDB)  Tegen 

Dhr Faber (GrL) Voor  

Dhr Harder (VVD)  Tegen 

Dhr Heukels (LB)  Tegen 

Dhr Kruijswijk (GrL) Voor  

Mw Kuijs (D66)  Tegen 

Mw Meijer (VVD)  Tegen 

Dhr Oude Weernink (D66)  Tegen 

Mw Robbers (VVD)  Tegen 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  Tegen 

Dhr Schell (PvdA)  Tegen 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) Voor  

Dhr van der Veldt (CDA)  Tegen 

Mw van Vliet (GrL) Voor  

Mw Voorham (D66)  Tegen 

Mw Zoetmulder (VVD)  Tegen 

CONCLUSIE: AFGEWEZEN 4 VOOR 15 TEGEN 

 

  Besluit: de motie is afgewezen. 

 

17. Sluiting 
De voorzitter beëindigt de vergadering om 22:54. 
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