
 

 

 

 

Classificatie: Openbaar 

Commissie Grondgebied op dinsdag 1 november 2022 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Van der Rest (GrL), de heer Van de Bunt (LB), de heer Van 

Tienhoven (VVD), de heer Beusen (CDA), de heer Metselaar (HvB), de heer Van Os 

(PvdA), mevrouw Faas (ZB), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Verheij (D66), de 

heer Kramer (D66). 

 

Voorzitter: de heer Van der Veldt 

Commissiegriffier: mevrouw Smit 

College: Wethouder Wijkhuisen, wethouder Heijink, wethouder Gamri, burgemeester 

Roest. 

 

 

1. Heropening van de vergadering van 25 oktober 

De voorzitter heropent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

De voorzitter herinnert eenieder er aan dat fracties van spreker mogen wisselen tijdens de 

behandeling van de begroting, en dat conform de afspraak van vorige week alle fracties 6 

minuten extra spreektijd hebben gekregen en dat het College 15 minuten extra spreektijd 

hebben gekregen. 

 

De voorzitter geeft aan dat er gestart zal worden met de tweede termijn van het College 

en verzoekt de commissie om in de eerste termijn van het College niet te interrumperen.    

 

2. Vervolg agendapunt 4: Begroting 2023 (meningsvorming) 

Het woord is aan de wethouder voor de eerste termijn. 

 

Het college geeft een reactie op alle tijdens de eerste termijn gestelde vragen. Het College 

heeft deze vragen ook op papier uitgewerkt en dit document wordt rondgedeeld.  

 

In de tweede termijn worden door de commissie aanvullende vragen gesteld. Er worden 

onder meer vragen gesteld over de huurtermijn van Oldenhove, over het onderhoud aan 

speelveldjes, compensatie van middenstand en verenigingen vanwege hoge kosten, de 

vangnetregeling, de uitbreiding van FTE ten opzichte van externe inhuur, de mogelijkheid 

om de OZB minder te verhogen ten laste van de toeristen- en parkeerbelasting, eventuele 

verhoging van de leges en begrafenisrechten. 

 

Het college geeft in de tweede termijn een toelichting op de gestelde vragen.  

 

HvB en VVD geven aan dat in de tekst van de begroting staat dat sprake is van 1,25% 

rente terwijl in de bedragen rekening is gehouden met 3%. De wethouder zal uitzoeken 

waar dit verschil vandaan komt. 

 

TCG 315: op verzoek van VVD en GrL: wethouder Gamri komt terug op de vraag of 

er twee overzichten kunnen worden aangeleverd: 1) (VVD) een overzicht met 

daarop alle subsidies, het landelijke minimum dat daaraan moet worden uitgegeven 

en de eventuele plus die de gemeente Bloemendaal daarop geeft; b. (GrL) een 

overzicht van gemeentelijke kosten voor de burgers van Bloemendaal waar wij als 

gemeente meer vragen van de burger dan het landelijk gemiddelde.  
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De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de raad van 10 

november 2022. 

 

3. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering.  


