
 
 

 

 

 

Gemeenteraad van Bloemendaal 4 juli 2019 

 

besluitenlijst 

 

Aanwezige raadsleden: 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 van der Veldt (CDA), mevrouw Zoetmulder (VVD), 

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

mevrouw Meijer (VVD), de heer Doorn (VDB), de heer Faber (GroenLinks), de heer 

Kruijswijk (GroenLinks), mevrouw Van Vliet (GroenLinks), mevrouw Kuijs (D66), de 

heer Oude Weernink (D66) en mevrouw Voorham (D66). 

Afwezig: de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) 

Aanwezige collegeleden: mevrouw de Roy van Zuidewijn, de heer Heijink en de 

heer Wijkhuisen 

Voorzitter: burgemeester Roest  

Griffie: mevrouw Witte 

 

1. Opening en welkom 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Ook de heer 

Van der Veldt wordt welkom geheten. 

 

2. Berichten van verhindering 

 

De heer Heukels heeft zich afgemeld.  

 

3. Vaststellen van de agenda 

In het presidium is besproken dat twee raadsvoorstellen aan de agenda zouden 

moeten worden toegevoegd: een raadsvoorstel over het opheffen van 

geheimhouding en een raadsvoorstel over duo-commissieleden. 

Ten aanzien van het raadsvoorstel over opheffen geheimhouding verwijst de 

voorzitter naar de raad van 22 mei waarin de raad de intentie heeft uitgesproken de 

geheimhouding in de volgende raad op te heffen. 

De raadsvoorstellen worden geagendeerd als agendapunt 9a en 9b. 

 

4. Benoeming lid rekenkamercommissie (2019005456) 
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Mevrouw Tsjebanova wordt bij acclamatie benoemd en doet de belofte. De 

burgemeester heet mevrouw Tsjebanova welkom en wenst haar namens de raad 

veel succes. 

 

5. Mededelingen 

 

De burgemeester vertelt dat hij had aangegeven dat de term ´destructieve 

elementen´ niet in een verslag zou staan. De burgemeester geeft aan dat hij er per 

ongeluk overheen had gelezen, de term bleek wel in het verslag te staan. De 

burgemeester geeft aan dat recht te willen zetten. 

 

De burgemeester licht toe dat het presidium heeft uitgesproken behoefte te hebben 

aan evaluatie van de commissievoorzitters. Afgesproken is dat ze per commissie 

worden georganiseerd waarbij de commissievoorzitter het voortouw neemt. Ook 

geeft de burgemeester aan dat is afgesproken dat ze uiterlijk de eerste week van 

september plaatsvinden en dat erover wordt gerapporteerd in de eerstvolgende 

raadsvergadering. 

 

De burgemeester doet de mededeling dat een bewoner 158 adhesiebetuigingen 

heeft opgehaald tegen de opwaardering van het spoor Haarlem-Zandvoort. Dat 

heeft te maken met de komst van de Formule 1 in Zandvoort. Vanavond gaan een 

rondvraag en twee moties over dat onderwerp. De adhesiebetuigingen kunnen door 

de aanwezigen worden ingezien, de map ligt op de griffietafel. 

 

Wethouder Heijink doet een mededeling ten aanzien van de lichtmasten. Het betreft 

een bijlage bij het raadsvoorstel dat vanavond geagendeerd staat. Mevrouw Kuijs 

had een technische omissie in dat document ontdekt waarna het document 

ambtshalve is aangepast. De Boswet is komen te vervallen en is gewijzigd in de 

huidige geldende regeling. Wethouder Heijink bedankt mevrouw Kuijs voor de 

oplettendheid. De raad bevestigt op verzoek van wethouder Heijink dat het nog 

steeds een hamerpunt betreft. 

 

Wethouder Wijkhuisen doet twee mededelingen. 

De eerste mededeling gaat over een boekje van het steunpunt monumenten Noord-

Holland. Deze boekjes zijn aangeboden aan Bloemendaal, de wethouder wenst de 

raadsleden veel leesplezier. 

De tweede mededeling gaat over een uitspraak door de Raad van State met 

betrekking tot de aanpak van stikstof. Deze heeft onder andere impact op 

zandgronden, dus ook op de Bloemendaalse duinen. ODIJ is in kaart aan het 

brengen hoe het beste gehandeld kan worden. Ook op hoger niveau is dit 

onderwerp geagendeerd. De wethouder houdt het in de gaten, zo gauw er nieuws te 

melden is, komt hij erop terug bij de raad.                                        TR89 
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Wethouder De Roy van Zuidewijn doet een mededeling over het sociaal domein. Er 

wordt een nieuwe overschrijding verwacht van ongeveer 600.000 euro. Het betreft 

het WMO-budget. Er wordt onderzocht waar de overschrijding vandaan komt. In de 

halfjaar rapportage van oktober komt de wethouder er op terug.             TR90 

 

6. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 22 mei 2019 

 

De besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

7. Lijst van toezeggingen van het College 

 

De vorige keer is TR79 afgedaan. Deze gaat van de lijst af. 

Er zijn geen openstaande toezeggingen. 

 

8. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad  

 

Mevrouw Kwaaitaal licht toe de brief over Kenter Jeugdhulp (C21) te willen 
agenderen in de volgende commissie Samenleving en daarbij de bestuurder uit te 
nodigen voor een toelichting. De raad stemt daarmee in. 

De heer Doorn licht toe de brief van de landgoedeigenaren (A23) te willen 
agenderen in de volgende commissie Bestuur en Middelen. De raad stemt daarmee 
in. 

Mevrouw Kuijs licht toe de discussienota van D66 over inspraak en 
burgerparticipatie (A17) te willen agenderen in de volgende commissie Bestuur en 
Middelen. Met steun van D66 en Hart Voor Bloemendaal wordt deze geagendeerd. 
De burgemeester vertelt dat de nota op 8 juli ook wordt besproken in de werkgroep 
bestuurlijke vernieuwing. 

Mevrouw Roos licht toe de brief over Tetterodehal (A21) te willen agenderen in de 
volgende commissie Grondgebied. De raad stemt daarmee in. 

Mevrouw Roos licht toe de brieven over integriteitsmeldingen (C7 en C17) te willen 
agenderen in de volgende commissie Bestuur en Middelen. Alleen Hart voor 
Bloemendaal steunt dit verzoek. De voorzitter concludeert dat er te weinig 
draagvlak is voor agendering. 

Mevrouw Roos licht toe het jaarverslag van STOPOZ (C19) te willen agenderen in de 
volgende commissie Samenleving. De raad stemt daarmee in. 

De stukken gaan richting agendacommissie voor de volgende vergadercyclus. 

9. Vragenhalfuur  

 

De heer Burger stelt een vraag over de tijdelijke camping tussen de Vrijburglaan en 

de Willem de Zwijgerlaan. Wethouder Heijink reageert en legt uit wat er is gebeurd 

en wat de regels zijn. 
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De heer Burger stelt een vraag over de Formule 1 en het aantal treinen door 

Overveen. Wethouder Wijkhuisen reageert en geeft aan dat op 10 juli de eerste 

vergadering van de stuurgroep plaatsvindt. De wethouder zal aan de raad melden 

welk nieuws te melden is. Op verzoek van de heer Harder zegt de wethouder toe 

om bij het verstrekken van de informatie ervoor te zorgen dat er ook informatie 

richting de bewoners komt.                                                              TR91 

 

De heer Burger stelt een vraag over de poorten bij Bijduinhof. Wethouder Heijink 

reageert en legt de situatie uit. De bezwaarschriftencommissie is ermee bezig. De 

heer Burger geeft aan er nog op terug te zullen komen. 

 

Mevrouw Roos stelt een vraag over geheime stukken. Burgemeester Roest doet de 

toezegging dat mevrouw Roos een eigen usb-stick met de back-up van Hoffman 

Bedrijfsrecherche krijgt. Daarbij geeft de burgemeester aan dat het geen openbare 

stukken zijn.                                                                                     TR92 

Burgemeester Roest zegt toe dat mevrouw Roos op korte termijn kan beschikken 

over de collegebesluiten waaruit blijkt dat 93 stukken nu niet meer geheim zijn 

(109 minus 16).                                                                                TR93 

 

De heer Kruijswijk stelt een vraag namens de PvdA en GroenLinks over het 

onttrekken van sociale woningen uit de woningvoorraad. Wethouder De Roy van 

Zuidewijn reageert. De heer Schell en mevrouw Kuijs stellen aanvullende vragen. 

Wethouder De Roy zegt toe dat ze zal uit zal zoeken welke afspraken er zijn met de 

woningbouwvereniging en welke aanverwante regelgeving er is.            TR94 

 

9a. Raadsvoorstel opheffen geheimhouding (2019005489) 
 

De heer Slewe en mevrouw Roos verlaten de vergaderkring en nemen niet deel aan 
de stemming. 
Het voorstel wordt met 16 stemmen voor aangenomen door de raad. 
 
De heer Slewe en mevrouw Roos schuiven weer aan in de raadsvergadering. 
 
9b. Raadsvoorstel duo-commissieleden (2019005576) 

 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen door de raad. 
 
10. Jaarrekening en Jaarverslag 2018 (2019003522) 

De voorzitter wijst er nog eens op dat vanmiddag de controleverklaring van de 
accountant is toegestuurd. 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen door de raad. 
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11. Zomernota (2019004271) 

Op verzoek van Hart voor Bloemendaal volgt een schorsing naar aanleiding van de 
opmerking van wethouder De Roy van Zuidewijn over de overschrijding van het 
WMO-budget. 

Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat het bedrag bovenop het tekort ten 
aanzien van de jeugdzorg komt en vertelt hoe gewerkt wordt met het vaste tarief. 

Wethouder Heijink licht toe dat de nieuwste overschrijding op het WMO-budget niet 
is meegenomen in de Zomernota. Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt op verzoek 
van de heer Bruggeman toe een brief te sturen over het tekort en dit al in de 
komende commissie Samenleving te zullen laten agenderen.                    TR95 

Wethouder Heijink vertelt over meer tegenvallers waarvan hij hoop dat het wordt 
rechtgetrokken in de septembercirculaire. Meerdere partijen geven aan zich zorgen 
te maken over oplopende kosten. De heer Kruijswijk tekent aan nog te willen 
spreken over vuurwerkmaatregelen. 

Het voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, 
VDB) en 2 stemmen tegen (HvB) 

12. Leidsevaart bouwplan 21 woningen (2019002985) 

D66, VVD en CDA dienen een amendement in (kenmerk B, Corsanummer 

2019005630) met als dictum: 

 

Besluit 

besluitpunt 5 van het raadsvoorstel te laten vervallen. Dit betekent dat er geen 

subsidie ter grootte van € 255.113 ten laste van het Vereveningsfonds Sociale 
Woningbouw beschikbaar wordt gesteld. 

 

Amendement B wordt aangenomen met 14 stemmen voor (VVD, D66, CDA, HvB, 

VDB) en 4 stemmen tegen (GrL, PvdA). 

 

D66, VVD, CDA dienen een amendement in (kenmerk A, Corsanummer 

2019005629) met als dictum: 

 

Besluit 

besluitpunt 3 van het raadsvoorstel aan te passen, met dien verstande dat de 

gemeenteraad op grond van artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet de 

onderstaande wens aan het college ter overweging meegeeft:  

alvorens het college deze anterieure overeenkomst ondertekent de volgende 

definitie wordt opgenomen van levensloopbestendigheid: het levensloopbestendig 

zijn, d.w.z. het zodanig ingericht zijn dat ouderen, ongeacht hoeveel zorg zij 

behoeven, zelfstandig kunnen blijven wonen in een huis/ complex, doordat 

noodzakelijke aanpassingen eenvoudig te realiseren zijn en voorzieningen op hen 
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afgestemd zijn.  

 

Amendement A wordt aangenomen met 13 stemmen voor (VVD, D66, CDA, HvB) 

en 5 stemmen tegen (GrL, PvdA, VDB) 

 

Met inachtneming van de aangenomen amendementen B en A, wordt het 

raadsvoorstel in stemming gebracht. Met 17 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, 

HvB Slewe, PvdA, VDB) en 1 stem tegen (HvB Roos) wordt het voorstel 

aangenomen. 

 

13. Hockeyclub Bloemendaal – Derde reparatieplan (2019004341) 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen door de raad. 

14. Omgevingswet – Fase 1 Omgevingsvisie (2019003571) 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen door de raad. 

15. Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland Jaarstukken GR Bereikbaarheid 
(2019003395) 

Met 16 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB) en 2 stemmen tegen 
(HvB) stemt de raad in met het voorstel. 

De PvdA dient een motie in (kenmerk 1, Corsanummer 2019005631) met als 
dictum: 

verzoekt het college: 
Deze mening in te brengen in de Stuurgroep, er voor te zorgen dat de 

Maatregelenmatrix op dat punt wordt aangepast en de betreffende studie aldus 
wordt beëindigd, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Er zijn 9 stemmen voor (GrL, CDA, HvB, PvdA) en 9 stemmen tegen (VVD, D66, 
VDB). Daarmee staken de stemmen. De voorzitter concludeert dat de motie in de 
volgende raadsvergadering opnieuw in stemming wordt gebracht. 

16. Jaarstukken ontwerp begroting 2020 Omgevingsdienst IJmond 
(2019003641) 

De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

17. Parkeernota Bloemendaal (2019000128) 

PvdA en GroenLinks dienen een amendement in (amendement C, kenmerk 

2019005632) met als dictum: 

 

Besluit 

om in tabel 4 als aantal oplaadplekken te hanteren  5% van het aantal reguliere 

parkeerplaatsen op woonlocaties en 6 % van het aantal reguliere parkeerplaatsen 

op werk- en recreatielocaties, met telkens een minimum van 2 laadplekken. 
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Amendement C wordt aangenomen met 12 stemmen voor (GrL, D66, CDA, HvB, 

PvdA) en 6 stemmen tegen (VVD, VDB). 

 

Met inachtneming van het aangenomen amendement C wordt het raadsvoorstel in 

stemming gebracht. Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

18. Maatschappelijk verantwoord inkopen – Social Return On Investment 
(2019004465) 

De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

19. VRK Jaarstukken en ontwerp begroting 2020 (2019003645) 

Mevrouw Roos stelt voor om de zienswijze van Heemstede ook door Bloemendaal in 
te dienen. Er volgt een schorsing. 

De burgemeester reageert op de zienswijze. Als de alinea over de kosten verdeel 
systematiek wordt geschrapt, kan de burgemeester zich erin vinden. Met het 
schrappen van deze alinea wordt het indienen van de zienswijze in stemming 
gebracht. 

Met 12 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, VDB) en 6 stemmen voor (GrL, HvB, 
PvdA) wordt dat voorstel verworpen.  

Vervolgens wordt het raadsvoorstel in stemming gebracht. Met 16 stemmen voor 
(VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB) en 2 stemmen tegen (HvB) stemt de raad in met 
het voorstel. 

20. VRK Toekomstige bluswatervoorzieningen (2019004173) 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel. 

21. Zienswijze oprichting brandweerschool Noord-Holland (2019004194) 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel. 

22. Initiatiefvoorstel verbeteren RIS (2019004878) 

De raad stemt unaniem in met het initiatiefvoorstel.  

23. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Hart voor Bloemendaal dient een motie in (kenmerk 2, Corsanummer 2019005621) 
met als dictum: 

Besluit: 

De griffie te verzoeken een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van 

de gemeenteraad van Bloemendaal op te stellen tot herinvoering van het 

inspreekrecht in de commissies (zoals neergelegd in de ‘oude’ artikelen 59 en 60 
van het Reglement van Orde) en dit voorstel aan de raad voor te leggen 
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En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Na enige discussie wordt de zin geschrapt: 

(zoals neergelegd in de ‘oude’ artikelen 59 en 60 van het Reglement van Orde) 
 

Met deze wijziging wordt de motie in stemming gebracht. Met 11 stemmen tegen 

(VVD, D66, CDA Burger Bruggeman, VDB) en 7 stemmen voor (GrL, CDA van der 

Veldt, HvB, PvdA) wordt motie 2 verworpen. 

 

Hart voor Bloemendaal dient een motie in (kenmerk 3, Corsanummer 2019005622) 

met als dictum: 

 

Draagt het college op: 

1. zich nooit meer te bedienen van dan wel uitvoering te (laten) geven aan een 

communicatie strategie waarbij sprake is van beïnvloeding van de vrije pers; 
2. excuses aan te bieden aan de heer Vader voor de schade die hij heeft 

ervaren als gevolg van de gehanteerde communicatie strategie; 

3. zorg te dragen voor rehabilitatie van de heer Vader door een persbericht te 
doen uitgaan met daarin een bevestiging van de inhoud van deze motie; 

en gaat over tot de orde van de dag 

 

Motie 3 wordt met 15 stemmen tegen (VVD, D66, CDA, GrL Kruijswijk Van Vliet, 

PvdA, VDB) en 3 stemmen voor (HvB, GrL Faber) verworpen. 

 

GroenLinks dient een motie in (kenmerk 4, Corsanummer 2019005623) met als 

dictum: 

 

Verzoekt het college: 

1. zich nog eens extra te realiseren dat de lokale pers onafhankelijk moet kunnen 

berichten over gemeentepolitiek en dat vrijheid van pers een kernwaarde van onze 

democratie is; 

2. alsnog excuses aan te bieden aan de heer Vader voor de destijds op hem als 

Weekblad-journalist in 2014 wellicht te sterk uitgeoefende druk. 

en gaat over tot de orde van de dag 

 

Motie 4 wordt met 12 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, VDB) en 6 stemmen voor 

(GrL, HvB, PvdA) verworpen. 

 

D66 dient een motie in (kenmerk 5, Corsanummer 2019005624) met als dictum: 

 

Verzoekt het college om:  

 Op korte termijn in contact te treden met de provincie Noord-Holland en het rijk 

om hun te vragen: 



-9- 

2019005881 

 

o Een commissaris, regisseur of kwartiermaker mobiliteit aan te stellen om 

zo snel mogelijk dit met Formule 1 snelheid op ons af komende 
mobiliteitsvraagstuk op te lossen; en 

o Te onderzoeken op welke wijze de mobiliteitsregisseur deze taak het beste 

kan volbrengen (w.o. taken en bevoegdheden, verantwoording, 
deliverables, aansturing en bekostiging); 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Motie 5 wordt met 10 stemmen voor (GrL, D66, CDA, PvdA) en 8 stemmen tegen 
(VVD, HvB, VDB) aangenomen. 

GroenLinks en PvdA dienen een motie in (kenmerk 6, Corsanummer 2019005625) 
met als dictum: 

Verzoekt het college: 

in aanstaand overleg deze motie aan de gesprekspartners te overhandigen en toe te 
lichten, en in dit overleg in te brengen dat meer dan een forse verhoging trein-

frequentie (meer dan de maximaal 12 treinen per uur v.v. zoals aangekondigd door 
ProRail in februari 2019) niet acceptabel is voor de gemeente, tenzij afdoende 
maatregelen worden genomen om extra overlast (verkeersstremmingen, geluid) te 

voorkomen en dat juridische stappen om beperking van de overlast af te dwingen 
zullen worden overwogen.  

En gaat over tot de orde van de dag 
 
Er wordt gestemd over motie 6. Met 9 stemmen voor (CDA, GrL, HvB, PvdA) en 9 
stemmen tegen (VVD, D66, VDB) staken de stemmen. De voorzitter concludeert dat 
de motie opnieuw in stemming wordt gebracht in de volgende raadsvergadering. 
 
24. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23.43 uur. 


