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Gemeenteraad van Bloemendaal 8 november 2017 

 

Begrotingsraad 

 

besluitenlijst 

 

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

Bloemendaal), de heer Schell (PvdA), de heer Burger (CDA), de heer Brussaard (VVD), de heer 

Harder (VVD), de heer Bolkestein (VVD), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Faber (GroenLinks), 

mevrouw Wierda (GroenLinks), mevrouw Koningsveld (GroenLinks), de heer Van Tol (D66), 

mevrouw Van Stralen (D66), de heer Westphal (D66) en de heer Struben (D66) 

Afwezige raadsleden: de heer Barendregt (Liberaal Bloemendaal), de heer Schnackers (CDA), 

mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

Aanwezige wethouders: de heer Heijink, de heer Van Rijnberk, de heer Kruijswijk 

Voorzitter: de heer Roest 

Griffier: de heer Hoek 

 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom bij de begrotingsraad. 

 

2. Berichten van verhindering 

Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Barendregt (Liberaal Bloemendaal), de heer 

Schnackers (CDA) en mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal). De heer Burger is verlaat.  

 

3. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Mededelingen  

Er zijn geen mededelingen. 

 

5. Begroting 

De volgende leden voeren in eerste termijn het woord: de heer Bolkestein (VVD), mevrouw Van 

Stralen (D66), de heer Westphal (D66), de heer Wehrmeijer (Liberaal Bloemendaal), mevrouw 

Wierda (GroenLinks), de heer Faber (GroenLinks), de heer Burger (CDA), de heer Schell (PvdA) 

 

Naar aanleiding van de concept-begroting wordt een motie ingediend door de leden Westphal (D66) 

en Faber (GroenLinks). De motie krijgt nummer 1 mee en corsanummer 2017021591 mee. Het 

dictum van de motie luidt als volgt: 

 

Verzoekt het college: 

 Gasloos bouwen als uitgangspunt te gaan hanteren bij toekomstige nieuwbouwprojecten 

en dit als selectiecriterium bij aanbestedingen op te nemen. 

 Hierbij uit te gaan van het ja, tenzij principe. Waarmee bedoeld wordt dat indien gasloos 

bouwen niet mogelijk blijkt te zijn dan energieneutraal bouwen als uitgangspunt zal 

worden gehanteerd. 
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Naar aanleiding van de concept-begroting wordt een motie ingediend door de leden Westphal (D66) 

en Faber (GroenLinks). De motie krijgt nummer 2 mee en corsanummer 2017021592 mee. Het 

dictum van de motie luidt als volgt: 

 

Verzoekt het college: 

 samen met de Provincie een actieve rol te spelen om zonneweides boven de 

parkeerplaatsen bij de kop van Zeeweg helpen mogelijk te maken. 

 

Naar aanleiding van de concept-begroting wordt een motie ingediend door de leden Westphal (D66) 

en Faber (GroenLinks). De motie krijgt nummer 3 mee en corsanummer 2017021593 mee. Het 

dictum van de motie luidt als volgt: 

 

Verzoekt het college: 

 zich in de toekomst niet te verzetten tegen windmolenparken op zee buiten de 10 mijl 

zone. 

 

Naar aanleiding van de concept-begroting wordt een motie ingediend door de leden Faber 

(GroenLinks) en Westphal (D66). De motie krijgt nummer 4 mee en corsanummer 2017021594 

mee. Het dictum van de motie luidt als volgt: 

 

Verzoekt het college 

 Een regeling uit te werken waarin bouwleges worden verminderd wanneer bij nieuwbouw 

of verbouw een hoger duurzaamheid niveau wordt bereikt dan de dan geldende minimale 

GPR normen (gemeentelijke praktijkrichtlijn voor duurzaam bouwen). 

 

Hierna schorst de voorzitter de vergadering voor de maaltijd. 

 

Na de maaltijd heropent de voorzitter de vergadering. 

 

In eerste termijn wordt namens het college het woord gevoerd door de heer Heijink, de heer Van 

Rijnberk, de heer Kruijswijk en de heer Roest. 

 

Hierna schorst de voorzitter de vergadering.  

 

Na heropening wordt in tweede termijn het woord gevoerd door de heer Boeijink (VVD), mevrouw 

Zoetmulder (VVD), mevrouw Van Stralen (D66), de heer Wehrmeijer (Liberaal Bloemendaal), de 

heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), mevrouw Wierda (GroenLinks), de heer Faber (GroenLinks), 

de heer Burger (CDA), de heer Schell (PvdA) en de heer Westphal (D66). 

 

Vervolgens wordt in tweede termijn het woord gevoerd door de heer Heijink, de heer Van Rijnberk 

en de heer Kruijswijk. 

 

Naar aanleiding van de beraadslagingen over het Voorstel maatregelen verbetering afvalscheiding 

(Voorstel 29 Nieuwe voorstellen begroting 2018) zegt de heer Kruijswijk toe deze maatregelen na 

een jaar te zullen evalueren en daarbij de financiële aspecten te zullen betrekken. TR 57 

 

Hierna schorst de voorzitter de vergadering. 

 

Na heropening meldt de voorzitter dat de heer Brussaard (VVD) niet aan de stemming over moties 

die betrekking hebben op de provincie Noord-Holland, aangezien hij werkzaam is bij de provincie. 
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De voorzitter brengt de begroting 2018, inclusief de eerste en tweede begrotingswijziging, in 

stemming. Voorafgaand aan de stemming over de begroting legt de heer Burger (CDA) een 

stemverklaring af. Hij verklaart dat zijn fractie voor de begroting zal stemmen, maar geacht moet 

worden tegen voorstel 29 te hebben gestemd. 

Door de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) wordt eveneens een stemverklaring afgelegd. Hij 

verklaart dat zijn fractie niet zal deelnemen aan de stemming over de begroting.  

 

De begroting 2018, inclusief de eerste en tweede begrotingswijziging, wordt aangenomen met 14 

stemmen voor. 

 

Vervolgens brengt de voorzitter motie 1 in stemming. Voorafgaand aan de stemming wordt een 

stemverklaring afgelegd door de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal). 

Voor de motie worden 7 stemmen uitgebracht, daartegen 9, waarmee de motie is verworpen. 

 

Vervolgens brengt de voorzitter motie 2 in stemming. Hij constateert dat de heer Brussaard zich 

uit de stemming heeft teruggetrokken. Voor de motie worden 10 stemmen uitgebracht, daartegen 5, 

waarmee de motie is aangenomen. 

 

Vervolgens brengt de voorzitter motie 3 in stemming. Voor de motie worden 7 stemmen 

uitgebracht, daartegen 9, waarmee de motie is verworpen. 

 

Tot slot brengt de voorzitter motie 4 in stemming. Voor de motie worden 13 stemmen uitgebracht, 

daartegen 3, waarmee de motie is aangenomen. 

 

19. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.18 uur de vergadering. 


