
 

 

Corsanummer: 2018011603 

 

 

Gemeenteraad van Bloemendaal 4 juli 2018 

 

besluitenlijst 

 

Aanwezige raadsleden: de heer Heukels, (Liberaal Bloemendaal) tot agendapunt 

5, de heer Schell (PvdA), mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), de heer Slewe 

(Hart voor Bloemendaal), de heer Bruggeman (CDA), de heer Burger (CDA), de 

heer Harder (VVD), de heer Brussaard (VVD), mevrouw Kwaaitaal (VVD), 

mevrouw Meijer (VVD), de heer Doorn (VDB), mevrouw Van Vliet (GroenLinks) tot 

agendapunt 5, mevrouw Wierda (GroenLinks), de heer Kruijswijk (GroenLinks), 

mevrouw Kuijs (D66), de heer Oude Weernink (D66) en mevrouw Voorham (D66) 

Afwezige raadsleden: mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer van der Veldt (CDA) 

Aanwezige wethouders: mevrouw de Roy van Zuidewijn–Rive, de heer Heijink 

en de heer Wijkhuisen 

Burgemeester: de heer Roest 

Plaatsvervangend voorzitter: de heer Burger 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

De vergadering wordt voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter, de heer 

Burger. Burgemeester Roest is aanwezig als portefeuillehouder.  

Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Zoetmulder (VVD) en de 

heer Van der Veldt (CDA).  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De heer Schell doet het ordevoorstel agendapunt 4 (reikwijdte artikel 169 

Gemeentewet) van de agenda af te voeren en in de gewone commissiecyclus mee 

te nemen. Dit voorstel wordt verworpen met alleen de stem van de PvdA voor. 

 

De heer Brussaard doet een ordevoorstel om agendapunt 4 op te knippen in drie 

onderdelen: 

- de briefwisseling met dhr. Slewe;  

- de Collegebrief over de reikwijdte van 169 Gemeentewet; 

- de twee nieuwe brieven (dd. 3 juli 2018) van het College; 

en daarna het Onderzoek dossier Elswoutshoek (agendapunt 3) te behandelen. 

Dit voorstel wordt unaniem aangenomen door de raad. 

 

Mevrouw Roos dient een initiatiefvoorstel in m.b.t. de reikwijdte van 169 

Gemeentewet met dezelfde inhoud heeft als de brief van het college over de 
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Reikwijdte artikel 169. Met 6 stemmen voor (HvB, VDB, GrL Wierda en Van Vliet, 

LB) en 11 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, GrL Kruijswijk, PvdA) wordt het 

ordevoorstel verworpen om het initiatiefvoorstel in deze vergadering te 

behandelen. Conform het Reglement van Orde zal het initiatiefvoorstel in de 

eerstvolgende raadsvergadering worden geagendeerd; deze vindt morgen plaats. 

 

3. Briefwisseling met de heer Slewe 

De drie raadsleden die een afwijzing hebben ontvangen, m.b.t. het inzien van 

stukken, voeren kort het woord en hebben extra spreektijd gekregen zoals 

afgesproken in het presidium. PvdA geeft aan kennis te nemen van de brief. De 

fractie zal zich niet in de discussie mengen. 

De in de brief aangegeven handelwijze wordt door alle fracties belicht. De fracties 

van VVD, CDA en GrL geven aan begrip te hebben voor de handelswijze van het 

college. 

 

4. Collegebrief over Reikwijdte artikel 169  

De raadsleden bespreken de brief en het college reageert. De burgemeester 

concludeert vervolgens dat de brief geen draagvlak heeft en trekt deze terug. 

De burgemeester doet daarbij de toezegging om spoedig met een alternatief te 

komen. Volgende week dinsdag spreekt het college hierover. Ook zullen zij dan 

per dossier bezien of het verzoek om inzage gehonoreerd kan worden.  

 

5. Twee nieuwe brieven (dd. 3 juli 2018) van het College 

De brieven m.b.t. dit onderwerp die vandaag naar de raad werden gestuurd, 

worden op voorstel van de VVD geagendeerd voor de commissie B&M van 

september. VDB en HvB stemmen hiertegen. Zij vinden bespreking van de brieven 

na de zomer te laat.  

 

6. Onderzoek dossier Elswoutshoek 

 

De fractie van PvdA dient een amendement A (corsanummer 2018011429) in 

waarvan het dictum luidt: 

 

Amendeert het voorstel door: 
 

I. Deelvragen 1.3a en 1.4 te schrappen, 

 
II. Toevoegen van een vierde beslispunt: “4. Het Presidium aan te wijzen 

als begeleidingscommissie van het onderzoek.” 
 
De fractie Hart voor Bloemendaal dient een amendement B (corsanummer 

2018011430) in waarvan het dictum luidt: 

 
De volgende onderzoeksvraag over de gebeurtenissen in 2014 rond het dossier 
Elswoutshoek vast te stellen:  
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“Hebben politieke ambtsdragers en/of ambtenaren in dienst van de 

gemeente en/of raadsleden niet integer of strafbaar gehandeld mbt het 

dossier Elswoutshoek en alles wat daar direct of indirect mee te maken 

heeft onder verwijzing naar de inbreng van de diverse raadsfracties, de 

tijdlijn van raadslid R Slewe alsmede het verslag van de integriteitsmelding 

van raadslid M Roos dd 7 maart jl bij burgemeester E Roest?” 
  

De fractie VDB dient een amendement C (corsanummer 2018011431) in waarvan 

het dictum luidt: 

Het woord “legitiem” te vervangen door het woord “legaal”. 
 

Desgevraagd door verschillende fracties geeft de burgemeester aan dat 

vertrouwelijke gegevens deel uit zullen maken van het onderzoek. 

Het college wil het onderzoek kaderen en heeft daarom weinig open vragen 

geformuleerd. 

Het onderzoek zal zich toespitsen op politieke bestuurders, zoals de gemeenteraad 

en college. Het zal geen ambtenaren of derden betreffen. 

 

Stemming amendementen: 

 

Amendement A van de PvdA: De fractie van de PvdA stemt voor het 

amendement. De overige fracties stemmen tegen. (voor:1, tegen: 13, 

onthouding:1, dhr. Slewe onthoudt zich van stemming) 

Het amendement is daarmee verworpen. 

 

Amendement B van Hart voor Bloemendaal: Hart voor Bloemendaal stemt voor 

het amendement. De overige fracties stemmen tegen. (voor:1, tegen: 13, 

onthouding: 1, dhr. Slewe onthoudt zich van stemming) 

Het amendement is daarmee verworpen.  

 

Amendement C van VDB: D66 en GrL stemmen tegen. De overige fracties 

stemmen voor. (voor: 9, tegen: 5, onthouding: 1, dhr. Slewe onthoudt zich van 

stemming). 

Het amendement is daarmee aangenomen. 

 

Desgevraagd door verschillende fracties geeft de burgemeester aan dat de “Stand-

stil” betrekking heeft op de houding t.o.v. het onderzoek en de onderzoekers en 

geen betrekking heeft op de toegang tot informatie. 

 

Stemming voorstel: 

 

Alle fracties stemmen voor het voorstel waarmee het wordt aangenomen (14 voor 

0 tegen, dhr. Slewe onthoudt zich van stemming) 
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7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 


