
 

 

 

 

Raadsvergadering op donderdag 1 april 2021 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Burger (CDA), de heer Bruggeman (CDA), mevrouw Kuijs (D66), de 

heer Oude Weernink (D66), mevrouw Voorham (D66) ,de heer Faber (GrL), de heer 

Kruijswijk (GrL), mevrouw Van Vliet (GrL), mevrouw Roos (HvB), de heer Heukels 

(LB), de heer Schell (PvdA), de heer Brussaard (VVD), mevrouw Meijer-Wortelboer 

(VVD), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Harder (VVD), mevrouw Robbers (VVD), 

de heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), de heer Doorn (VDB)  

Afwezig: de heer Van der Veldt (CDA) 

College: Burgemeester Roest 

Voorzitter: Burgemeester Roest en de heer Burger 

Griffie: mevrouw Witte 

 

1. Opening en welkom 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Berichten van verhindering 

 

Dhr. Van der Veldt is verhinderd.  

   

3. Vaststellen van de agenda 

 

De raad voegt twee agendapunten toe aan de agenda: agendapunt 3b 

(Initiatiefvoorstel werkgeverscommissie) en 3c (Raadsvoorstel benoeming leden 

Commissie Integriteit). De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.   

 

3a. Stemming motie afvalkalender 

 

De voorzitter brengt Motie 4 afvalkalender in stemming, in de raadsvergadering van 22 

maart staakten de stemmen. 

 

Mw. Kuijs, mw. Robbers en dhr. Van der Veldt zijn niet aanwezig bij stemming.  

 

Dhr. Slewe legt een stemverklaring af. Met 9 stemmen voor (CDA, PvdA, HvB, LB, ZB, 

GrL) en 7 stemmen tegen (VVD, D66, VDB) is de motie aangenomen. 

 

3b. Initiatiefvoorstel werkgeverscommissie  
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Het initiatiefvoorstel wordt schriftelijk in stemming gebracht. Er wordt een 

stemcommissie gevormd door de heer Oude Weernink, de heer Bruggeman en 

mevrouw Zoetmulder. 

 

Op 12 april is om 11.00 uur de stemcommissie bijeengekomen in aanwezigheid van de 

griffier. De stemcommissie heeft het volgende vastgesteld:  

Er zijn 17 stemmen uitgebracht. 

-Het ingediende ontslag van mevrouw Voorham en de heer Bruggeman voor kennisgeving 

aannemen: 17 voor, 0 tegen. 

-Het lidmaatschap van de heer Doorn van de werkgeverscommissie te beëindigen conform 

art. 2 lid 3 sub c Verordening werkgeverscommissie: 16 voor, 1 tegen. 

-In de raad van 15 april te besluiten over de nieuwe bemensing van de 

werkgeverscommissie: 17 voor, 0 tegen. 

Waarmee de drie beslispunten zijn aangenomen. 

Op 13 april is dit besluit gecommuniceerd aan de raad en gepubliceerd op de website 

van de gemeenteraad. 

 

Dhr. Burger neemt het voorzitterschap over van Burgemeester Roest.  

 

3c. Raadsvoorstel benoeming leden Commissie Integriteit 

 

Raadsleden voeren woord en er vindt discussie plaats. Het voorstel wordt schriftelijk in 

stemming gebracht. Er wordt een stemcommissie gevormd door de heer Oude 

Weernink, de heer Bruggeman en mevrouw Zoetmulder. 

 

Op 12 april is om 11.00 uur de stemcommissie bijeengekomen in aanwezigheid van de 

griffier. De stemcommissie heeft het volgende vastgesteld:  

Er zijn 17 stemmen uitgebracht. 

-Mevrouw S. Kelterman: 15 voor, 2 tegen 

-Mevrouw V. Meerloo: 15 voor, 2 tegen 

-De heer D. Van den Berg: 17 voor, 0 tegen 

-De heer E. de Haan: 17 voor, 0 tegen 

-De heer F. van Rootselaar: 17 voor, 0 tegen 

Waarmee de vijf kandidaten voldoende steun hebben en zijn benoemd. 

Op 13 april is dit besluit gecommuniceerd aan de raad en gepubliceerd op de website 

van de gemeenteraad. 

 

4. De recente ontwikkelingen bij de MRA 

 



-3- 

 

 

De vier partijen (ZB, LB, HvB, VDB) die de raadsvergadering met betrekking tot de 

MRA hebben aangevraagd krijgen als eerst woord. Daarna volgen de andere partijen 

met inbreng. 

 

Er vindt debat plaats met betrekking de MRA en er worden vragen gesteld aan de 

portefeuillehouder. Burgemeester Roest reageert en beantwoordt de vragen.   

 

Dhr. Schell verlaat de vergadering om 18.55. 

Op 14 april vindt een regionale raadsledenbijeenkomst plaats over dit onderwerp, op 

15 april komt het terug in de raad voor besluitvorming. 

 

Burgemeester Roest neemt het voorzitterschap weer over. 

 

4a. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

Moties 1 Hondenlosloopbeleid (LB, HvB, ZB) en motie 2 Geen voorrang statushouders 

sociale huurwoningen (HvB, LB, ZB) worden aangehouden tot de raadsvergadering van 

15 april.  

 

5. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.27 

 

 


