
 

 

 

 

Gemeenteraad van Bloemendaal 8 november 2018 

 

besluitenlijst 

 

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

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

Bloemendaal), de heer Bruggeman (CDA), de heer van der Veldt (CDA), de heer 

Burger (CDA), de heer Harder (VVD), de heer Brussaard (VVD), mevrouw 

Zoetmulder (VVD), mevrouw Kwaaitaal (VVD), mevrouw Meijer (VVD), de heer 

Doorn (VDB), mevrouw Van Vliet (GroenLinks), mevrouw Wierda (GroenLinks), de 

heer Kruijswijk (GroenLinks), mevrouw Kuijs (D66), de heer Oude Weernink (D66) 

en mevrouw Voorham (D66). 

Aanwezige collegeleden: mevrouw de Roy van Zuidewijn–Rive, 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. 

 

2. Berichten van verhindering 

Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

Er zijn 24 amendementen en 5 moties rondgemaild. Ze zijn genummerd en 

geletterd. Bij de algemene beschouwingen zullen de partijen in volgorde van 

grootte aan het woord komen. 

 

5. Begroting 2019 

De burgemeester richt een kort woord aan de raad als inleiding op de algemene 

beschouwingen. 

 

a. 1e termijn raad, algemene beschouwingen 
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De fracties hebben ieder 10 minuten voor hun algemene beschouwing. Ze voeren 

het woord in de volgende volgorde: VVD, GroenLinks, D66, CDA, Hart voor 

Bloemendaal, PvdA, Liberaal Bloemendaal, VDB. 

 

De heer Heukels doet het ordevoorstel om de indieners hun amendementen en 

moties voor te laten lezen. Met 18 stemmen voor en 1 stem tegen (de heer 

Brussaard) wordt het voorstel aanvaard. De amendementen en moties worden 

vervolgens door de indieners toegelicht. 

 

b. 1e termijn College 

Het College geeft een algemene reactie op wat is ingebracht door de fracties en 

reageert op de ingediende amendementen en moties. 

 

c. 2e termijn raad en 2e termijn College 

In tweede termijn ontstaat discussie tussen fracties onderling en tussen raad en 

College over de begroting en de ingediende amendementen en moties. 

Liberaal Bloemendaal geeft aan mede namens Hart voor Bloemendaal en VDB een 

alternatieve begroting in te dienen. Mevrouw Roos geeft een toelichting. Dit 

amendement (met bijlage) krijgt nummer 25. 

In antwoord op de vraag van mevrouw Wierda geeft wethouder Heijink aan dat 

er geen verdere stappen worden gezet in de uitrol van Mozard voordat duidelijk is 

dat de raad en de griffie hier op een goede manier mee kunnen werken. In het 

presidium is afgesproken dat er een referentiegroep komt die over de zorgen en 

wensen ten aanzien van Mozard gaat praten. Deze groep geeft een terugkoppeling 

van de bevindingen in het presidium. 

De heer Oude Weernink geeft aan dat hij amendement 2 over het 

vergadersysteem terugtrekt en daarvoor in de plaats 2 accent indient. 

De heer Harder oppert een kleine wijziging in amendement 1 van de heer 

Kruijswijk, namelijk zonder punt b. De heer Kruijswijk hanteert amendement 1 

zoals het is. Het aangepaste amendement krijgt aanduiding 26. 

De voorzitter geeft aan dat er nog een kleine wijziging komt ten aanzien van 

motie A over het bord Kopje Bloemendaal. Hierin staat de juiste peilhoogte 

opgenomen. Dat wordt dan A accent. 

 

6. Stemmingen 

In volgorde van verstrekkendheid brengt de voorzitter de amendementen in 

stemming. 

Amendement 25 van HvB, LB, VDB over de alternatieve begroting (Corsanummer 

2018015824) wordt verworpen met 5 stemmen voor (HvB, PvdA, LB, VDB) en 14 

stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA). 

Amendement 3 van HvB, LB, VDB over het onderwijshuisvestingsplan 

(Corsanummer 2018015825) wordt verworpen met 4 stemmen voor (HvB, LB, 

VDB) en 15 stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA). 
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Amendement 11 van HvB, LB, VDB over beschoeiingen (Corsanummer 

2018015826) wordt verworpen met 4 stemmen voor (HvB, LB, VDB) en 15 

stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA). 

Amendement 19 van HvB, LB, VDB over de verhoging OZB vanaf 2019 

(Corsanummer 2018015827) wordt verworpen met 5 stemmen voor (HvB, PvdA, 

LB, VDB) en 14 stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA). 

Amendement 24 van HvB, LB, VDB over aframen opbrengst dividenten Eneco 

(Corsanummer 2018015828) wordt verworpen met 4 stemmen voor (HvB, LB, 

VDB) en 15 stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA). 

Amendement 18 van GroenLinks, PvdA over Eneco (Corsanummer 2018015829) 

wordt verworpen met 4 stemmen voor (GroenLinks, PvdA) en 15 stemmen tegen 

(VVD, D66, CDA, HvB, LB, VDB). 

 

Amendement 4 van GroenLinks, VVD, PvdA over de Rijksstraatweg (Corsanummer 

2018015830) wordt aangenomen met 15 stemmen voor (VVD, GroenLinks, D66, 

CDA, PvdA) en 4 stemmen tegen (HvB, LB, VDB). Het dictum: 

Besluit:  

a. De investering van € 400.000 Rijkstraatweg uit Voorstel 01 en het 
Investeringsprogramma bij de begroting van 2019 te halen;   

b. Het financieel voordeel daarvan (beperking schuldpositie in 2019 en uitstel 
kapitaallasten daarna) te verwerken in de (meerjaren)begroting; 

c. het college te verzoeken een aanpak voor de Rijkstraatweg op te stellen, met 
oog voor de in de overwegingen genoemde punten.  
 

Amendement 5 van HvB, LB, VDB over de Rijskstraatweg (Corsanummer 

2018015831) wordt verworpen met 5 stemmen voor (HvB, PvdA, LB, VDB) en 14 

stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA). 

Amendement 12 van HvB, LB, VDB over opheffen dekkingsreserves kapitaallasten 

(Corsanummer 2018015832) wordt verworpen met 4 stemmen voor (HvB, LB, 

VDB) en 15 stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA). 

Amendement 9 van HvB, LB, VDB over herinrichting Leidsevaart-Bekslaan 

(Corsanummer 2018015833) wordt verworpen met 4 stemmen voor (HvB, LB, 

VDB) en 15 stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA). 

Amendement 8 van HvB, LB, VDB over vervangen lichtmasten en armaturen 

(Corsanummer 2018015834) wordt verworpen met 4 stemmen voor (HvB, LB, 

VDB) en 15 stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA). 

Amendement 16 van HvB, LB, VDB over Intensivering Sociaal Domein 

(Corsanummer 2018015835) wordt verworpen met 4 stemmen voor (HvB, LB, 

VDB) en 15 stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA). 

Amendement 23 van HvB, LB, VDB over Uitbreidingen formatie (Corsanummer 

2018015836) wordt verworpen met 4 stemmen voor (HvB, LB, VDB) en 15 

stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA). 
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Amendement 22 van GroenLinks over Infovragen (Corsanummer 2018015837) 

wordt verworpen met 4 stemmen voor (GroenLinks, PvdA) en 15 stemmen tegen 

(VVD, D66, CDA, HvB, LB, VDB). 

Amendement 20 van HvB, LB, VDB over Uitbreidingen formatie (Corsanummer 

2018015838) wordt verworpen met 5 stemmen voor (HvB, PvdA, LB, VDB) en 14 

stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA). 

Amendement 21 van HvB, LB, VDB over Taakstelling huisvesting (Corsanummer 

2018015839) wordt verworpen met 4 stemmen voor (HvB, LB, VDB) en 15 

stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA). 

Amendement 17 van HvB, LB, VDB over Uitbreiding BOA capaciteit (Corsanummer 

2018015840) wordt verworpen met 4 stemmen voor (HvB, LB, VDB) en 15 

stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA). 

 

Amendement 2 accent van alle partijen over de vergader apparatuur 

(Corsanummer 2018015841) wordt aangenomen met 19 stemmen voor (VVD, 

GroenLinks, D66, CDA, HvB, PvdA, LB, VDB) en 0 stemmen tegen. Het dictum: 

Besluit: 

Een investering van € 70.000,- ter beschikking te stellen voor de vervanging van  

de audio-/ video apparatuur t.b.v. het vergadersysteem en de daaruit  

voortvloeiende kapitaallasten ad. 10.150 euro vanaf 2020 per jaar te dekken ten  

laste van het begrotingsresultaat 2021. 

 

Amendement 10 van HvB, LB, VDB over Voorstel 9, 10 en 11 van het College 

(Corsanummer 2018015842) wordt verworpen met 8 stemmen voor (GroenLinks, 

HvB, PvdA, LB, VDB) en 11 stemmen tegen (VVD, D66, CDA). 

Amendement 14 van HvB, LB, VDB over Informatisering (Corsanummer 

2018015843) wordt verworpen met 4 stemmen voor (HvB, LB, VDB) en 15 

stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA). 

Amendement 6 van HvB, LB, VDB over Parkeervoorzieningen Brouwerskolkweg-

Zeeweg (Corsanummer 2018015844) wordt verworpen met 8 stemmen voor 

(GroenLinks, HvB, PvdA, LB, VDB) en 11 stemmen tegen (VVD, D66, CDA). 

Amendement 15 van HvB, LB, VDB over electra voorpad strand (Corsanummer 

2018015845) wordt verworpen met 4 stemmen voor (HvB, LB, VDB) en 15 

stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA). 

Amendement 13 van HvB, LB, VDB over Doorontwikkeling GBKZ (Corsanummer 

2018015846) wordt verworpen met 4 stemmen voor (HvB, LB, VDB) en 15 

stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA). 

Amendement 7 van HvB, LB, VDB over Verkeersremmende maatregelen 

Julianalaan (Corsanummer 2018015847) wordt verworpen met 4 stemmen voor 

(HvB, LB, VDB) en 15 stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA). 

Amendement 1 van GroenLinks over Subs Radio (Corsanummer 2018015848) 

wordt verworpen met 7 stemmen voor (GroenLinks, HvB, PvdA, VDB) en 12 

stemmen tegen (VVD, D66, CDA, LB). 
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Amendement 26 van VVD, D66, CDA, LB, VDB, het aangepaste amendement over 

Subs Radio (Corsanummer 2018015849) wordt aangenomen met 19 stemmen 

voor (VVD, GroenLinks, D66, CDA, HvB, PvdA, LB, VDB) en 0 stemmen tegen. Het 

dictum: 

Besluit 
a. in de begroting 2019 geen rekening te houden met subsidiering van lokale radio 

in 2019; 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel over de begroting in stemming met 

inachtneming van de aangenomen amendementen 4, 2 accent en 26. De raad 

stemt hiermee in met 11 stemmen voor (VVD, D66, CDA) en 8 stemmen tegen 

(GroenLinks, HvB, PvdA, LB, VDB). 

 

De voorzitter brengt de moties in stemming. 

 

Motie A van D66, CDA over het bord Kopje Bloemendaal (Corsanummer 

2018015850) wordt aangenomen met 16 stemmen voor (VVD, GroenLinks, D66, 

CDA, PvdA, VDB) en 3 stemmen tegen (HvB, LB). De voorzitter geeft aan dat de 

juiste peilhoogte zal worden opgenomen, dat wordt dan A accent. Het dictum: 

Verzoekt het college 
om op het hoogste punt van de weg op het Kopje van Bloemendaal een bordje te 
plaatsen met de tekst "KOPJE VAN BLOEMENDAAL. 42 METER BOVEN N.A.P.". 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Motie B van GroenLinks, D66, CDA, PvdA over Formule 1 races naar Zandvoort 

(Corsanummer 2018015851) wordt aangenomen met 13 stemmen voor 

(GroenLinks, D66, CDA, 2x VVD, PvdA, LB) en 6 stemmen tegen (3x VVD, HvB, 

VDB). Het dictum: 

Verzoekt het College: 
 Een krachtig signaal af te geven richting de gemeenten in Zuid-

Kennemerland, de provincie Noord-Holland en de MRA, dat Formule 1 in 
Zandvoort zeer onwenselijk is; 

 Indien plannen voor een F1 toch concreet worden, van de organisatie te 
eisen dat vervoer van bezoekers van de F1 uitsluitend per trein, bus en fiets 
zal plaatsvinden; 

 

Motie C van HvB, LB, VDB over GRIT (Corsanummer 2018015852) wordt 

verworpen met 4 stemmen voor (HvB, LB, VDB) en 15 stemmen tegen (VVD, 

GroenLinks, D66, CDA, PvdA). 

Motie D van HvB, LB, VDB over de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 

(Corsanummer 2018015853) wordt verworpen met 5 stemmen voor (HvB, PvdA, 

LB, VDB) en 14 stemmen tegen (VVD, GroenLinks, D66, CDA). 
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Motie E van HvB, LB, VDB over rolemmers (Corsanummer 2018015854) wordt 

verworpen met 5 stemmen voor (HvB, PvdA, LB, VDB) en 14 stemmen tegen 

(VVD, GroenLinks, D66, CDA). 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst. De vergadering wordt 

gesloten om 24.17 uur. 


