Raadsvergadering op donderdag 15 april 2021
Concept Besluitenlijst
Aanwezig: de heer Burger, de heer Bruggeman (CDA), de heer Van der Veldt (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), dhr. Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) , de heer Doorn (VDB).
Afwezig: College: Burgemeester Roest, wethouder Heijink, wethouder de Roy – van Zuidewijn,
wethouder 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.
3. Vaststellen van de agenda
Vanuit het Presidium is voorgesteld toe te voegen agendapunt 3a. Raadsvoorstel
Benoemen van leden werkgeverscommissie.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
3a. benoemen leden van de werkgeverscommissie
De voorzitter brengt de leden van de werkgeverscommissie schriftelijk in stemming.
Dhr. Burger, Dhr. Schell en dhr. Oude Weernink vormen de stemcommissie.
Dhr. Doorn geeft aan zich te zullen onthouden van stemmen.
Bericht van de stemcommissie:
Beste raadsleden,
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Vandaag, vrijdag 30 april, is om 13.30 uur de stemcommissie bijeengekomen in
aanwezigheid van de griffier. De stemcommissie (bestaande uit dhr. Oude Weernink,
dhr. Burger en dhr. Schell) heeft ten aanzien van het raadsvoorstel ‘Benoemen leden
werkgeverscommissie’ (raad 15 april, 2021001317) het volgende vastgesteld:
Er zijn 17 stemmen uitgebracht.
Beslispunt: Voorgesteld wordt om drie van de vier kandidaten (mevrouw Zoetmulder,
de heer Kruijswijk, de heer Bruggeman, de heer Heukels) te benoemen als lid van de
werkgeverscommissie voor het resterende deel van de raadsperiode.
15 stemmen voor, 0 tegen, 2 niet ingevuld.
In het raadsvoorstel wordt toegelicht om bij drie kandidaten ‘voor’ aan te kruisen en bij
1 kandidaat ‘tegen’.
-mevrouw Zoetmulder: 17 voor, 0 tegen.
-de heer Kruijswijk: 17 voor, 0 tegen.
-de heer Bruggeman: 15 voor, 2 tegen.
-de heer Heukels: 2 voor, 13 tegen, 2 niet ingevuld.
Hiermee is het beslispunt aangenomen en zijn mevrouw Zoetmulder, de heer Kruijswijk
en de heer Bruggeman benoemd tot lid van de werkgeverscommissie.
Publicatie besluiten
Het genomen besluit zal tegelijk met de verzending van deze e-mail worden
gepubliceerd op de website van de gemeenteraad. De uitslag van deze stemming wordt
tevens toegevoegd aan het betreffende agendapunt van de concept besluitenlijst van
de raad van 15 april 2021.
4. Woonakkoord regio Zuid-Kennemerland
Enkele fracties voeren het woord en stellen vragen. Wethouder De Roy van Zuidewijn
reageert en beantwoordt de vragen.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Met 16 stemmen voor (VVD, CDA, GrL,
D66, PvdA, VDB) en 3 stemmen tegen (HvB, ZB, LB) is het voorstel Aangenomen.
5. Regionale gezondheidsnota
De raadsfracties voeren het woord en stellen vragen. Wethouder De Roy van Zuidewijn
reageert en beantwoordt de vragen.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het voorstel is met unanieme stemming
aangenomen.
6. Aanpassing verordening huisvesting onderwijs
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De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Mw. Roos legt een stemverklaring af.
Met 17 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, LB, VDB) en 2 stemmen tegen
(HvB, ZB) is het voorstel aangenomen.
De heer Burger neemt als plaatsvervangend voorzitter het voorzitterschap over.
7. Convenant voor samenwerking met Zuid-Kennemerland
De raadsfracties voeren het woord en stellen vragen. Burgemeester Roest reageert en
beantwoordt de vragen.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Mw. Roos en dhr. Heukels leggen een
stemverklaring af. Met 16 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB) en 3
stemmen tegen (LB, ZB, HvB) is het voorstel aangenomen.
De burgemeester memoreert dat voortkomende uit het voorstel twee personen uit de
raad dienen te worden aangewezen als vertegenwoordigers in de regionale
agendacommissie. De burgemeester verzoekt raadsleden om zich hiervoor uiterlijk 20
mei bij hem te melden.
8. Vormgeving werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
Enkele fracties voeren het woord en stellen vragen. Burgemeester Roest reageert en
beantwoordt de vragen. De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
9. Wijzigen GRIT
Het raadsvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen.
Zoals afgesproken in het presidium geeft de voorzitter op verzoek van de heer
Kruijswijk aan dat in het besluit wordt verwezen naar het wijzigingsbesluit, daarin staat
niet dat de halfjaarrapportage door het college wordt doorgezonden aan de raad.
Wethouder Heijink heeft in de Commissie Grondgebied toegezegd dat deze rapportage
door het college (al dan niet met commentaar) wordt doorgezonden aan de raad.
10. Explosieven opruimen
Het raadsvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen.
11. Intrekken aanvullende klachtenregeling
Het raadsvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen.
12. Verantwoording fractie budgetten 2020
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Het raadsvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen.
13. MRA Samenwerking
De raadsfracties voeren woord en stellen vragen. Burgemeester Roest reageert en
beantwoordt de vragen.
De voorzitter brengt Amendement A MRA samenwerking, ingediend door Hart voor
Bloemendaal in stemming, met als dictum:
Verzoekt het college:
De zienswijze aan te passen c.q. aan te vullen door:
- Op verzoek van de raad uitdrukkelijker voorwaarden te stellen aan de
samenwerking in de MRA waarbij de kernwaarden van Bloemendaal recht overeind
blijven, zoals onder meer het behoud van een hoogwaardig woon- en leefmilieu,
geen windmolens in Natura 2000 gebied, geen stedelijke verdichting en geen
woningbouwopgaven in het groen enz.
- In de zienswijze aan te geven dat het gebeid aan democratische legitimiteit in de
voorgestelde nieuwe structuur niet wordt gerepareerd;
- De zin: ‘Daarmee zit de gemeente Bloemendaal direct aan tafel waar de
besluitvorming plaatsvindt. De gemeente Bloemendaal vindt dit een positieve
ontwikkeling’ te schrappen.
- De passage ‘De gemeente Bloemendaal twijfelt of er één deelnemer van de raad
vertegenwoordigend kan zijn voor de gehele raad. Wel zou het de betrokkenheid
van de Raden en Staten kunnen versterken.’ te schrappen en daarvoor in de plaats
te stellen: ‘De gemeente Bloemendaal is van mening dat één deelnemer van de
raad ‘aan tafel’ onvoldoende het belang van de gemeente, haar inwoners en haar
bijzondere kenmerken weergeeft. Het gebrek aan democratische legitimiteit wordt
op de voorgestelde wijze niet hersteld of goedgemaakt. Besluitvorming moet daar
plaatsvinden waar het thuishoort en dat is in dit geval in de gemeenteraad van
Bloemendaal.’
Mw. Roos, dhr. Heukels en dhr. Slewe leggen een stemverklaring af. Met 3 stemmen
voor (LB, ZB, HvB) en 16 stemmen tegen (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB) is het
amendement verworpen.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Mw. Roos, dhr. Heukels, dhr. Doorn en
dhr. Slewe leggen een stemverklaring af. Het voorstel wordt met 16 stemmen voor
(VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB) en 3 stemmen tegen (LB, ZB, HvB) aangenomen.
De voorzitter brengt motie 1 Opzeggen lidmaatschap MRA, ingediend door Zelfstandig
Bloemendaal in stemming, met als dictum:
Verzoekt het College:
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-

Per direct het lidmaatschap van de Metropool Regio Amsterdam op te zeggen en te
zoeken naar meer democratische vormen van samenwerking in de regio.

Mw. Roos, dhr. Heukels en dhr. Slewe leggen een stemverklaring af. Met 2 stemmen
voor (ZB, HvB) en 17 stemmen tegen (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB, LB) is de
motie verworpen.
De heer Roest neemt het voorzitterschap weer over.
14. Mededelingen
Burgemeester Roest deelt mede dat er is een nieuwe gemeente secretaris is
aangesteld.
In het verband van de VRK is beklonken dat er brandweerkazernes overgedragen gaan
worden aan de VRK.
De sollicitatiecommissie voor de commissie integriteit is officieel gedechargeerd, omdat
er inmiddels een commissie integriteit is aangesteld.
15. Vaststellen van de besluitenlijst van 11 maart 2021
De raad stelt de besluitenlijst van 11 maart 2021 vast.
16. Lijst van toezeggingen van het College
De toezegging TR 129 is vorige keer afgedaan en gaat van de lijst af.
TR125 (kosten verbeteringen Korte Kleverlaan) wordt aangehouden.
TR128 (stukken wet open overheid) wordt aangehouden.
17. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad
Dhr. Slewe verzoekt mede namens de VVD en Liberaal Bloemendaal om ingekomen
stuk C1 Hondenlosloopbeleid (2021000715) te agenderen. Dit verzoek wordt door
minstens vier leden gesteund en gaat naar de agendacommissie voor agendering in de
volgende cyclus.
Dhr. Slewe verzoekt om ingekomen stuk A13 Raad van Advies side events Formule 1 te
agenderen. Dit verzoek wordt door voldoende leden gesteund en gaat naar de
agendacommissie voor agendering in de volgende cyclus, voor de Commissie
Grondgebied.
Mw. Roos verzoekt om ingekomen stuk C6 Jaarverslag WMO raad 2020 te agenderen.
Dit verzoek wordt door minstens vier leden gesteund en gaat naar de agendacommissie
voor agendering in de volgende cyclus.
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Mw. Roos verzoekt om ingekomen stuk C10 Aangepaste planning verwerving Jeugdhulp
Zuid-Kennemerland en IJmond vanaf 2022 te agenderen. Dit agenderingsverzoek
wordt niet door voldoende raadsleden gesteund.
Mw. Roos verzoekt om ingekomen stuk C11 Regionale gezondheidsnota, aanpak suicide
te agenderen. Dit verzoek wordt door minstens vier leden gesteund en gaat naar de
agendacommissie voor agendering in de volgende cyclus. Wethouder De Roy van
Zuidewijn geeft aan graag een themasessie in een beeldvormende avond hierover te
hebben, ook dat verzoek gaat naar de agendacommissie.
18. Vragenhalfuur
Dhr. Slewe stelt een vraag over de verkoop van kavels door de gemeente. Wethouder
Heijink reageert en beantwoordt de vraag.
Mw. Roos stelt een vraag over o.a. onderzoek van de NCTV, toegankelijkheid
reddingsbrigade, een WOB-verzoek, en bezwaar van inwoners. Burgemeester Roest,
wethouder Wijkhuisen en wethouder de Roy van Zuidewijn reageren en beantwoorden
de vragen.
Dhr. Van der Veldt stelt een vraag over bodemsanering bij de nieuwbouw van een
brandweerkazerne. Burgemeester Roest reageert en beantwoordt de vragen.
Mw. Zoetmulder stelt een vraag met betrekking tot de impact van corona op
ondernemers. Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en beantwoordt de vraag.
Dhr. Slewe stelt enkele vragen inzake social media. Burgemeester Roest reageert en
beantwoordt de vragen.
Dhr. Slewe stelt enkele vragen over het speeltuintje in Blekersveld. Wethouder
Wijkhuisen reageert en beantwoordt de vragen.
Mw. Roos stelt enkele vragen over de bomenkap in het speeltuintje in Blekersveld.
Wethouder Wijkhuisen reageert en beantwoordt de vragen.
Dhr. Van der Veldt heeft de vergadering verlaten.
Het half uur van het Vragenhalfuur is inmiddels verstreken. De vragen van de heer
Doorn (over verscheidene aangelegenheden) en mevrouw Meyer (over bouwplan Hotel
aan Zee) kunnen worden ingediend voor schriftelijke beantwoording, als technische
vraag danwel als art 36 RvO vraag.
19. Moties vreemd aan de orde van de dag
Mw. Roos dient naar aanleiding van de beantwoording van de heer Wijkhuisen een
motie van afkeuring in (motie 2), die zij vervolgens niet in stemming brengt. Deze
motie komt terug in een volgende raadsvergadering. Het dictum:
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Spreekt uit:
Onze afkeuring over de uitspraken van wethouder Wijkhuisen in strijd met de waarheid
en veroordeelt de gang van zaken (zoals bovenstaand uiteengezet) waarvoor de
wethouder de volle verantwoordelijkheid draagt.
In verband met de tijd geeft mw. Roos aan de moties ingediend door Hart voor
Bloemendaal aan te zullen houden en in een volgende raad in stemming te brengen.
Het betreft de volgende moties:
- Motie 3 Hondenlosloopbeleid, ingediend door Liberaal Bloemendaal, Hart voor
Bloemendaal, en Zelfstandig Bloemendaal;
- Motie 4 Hondenlosloopbeleid Wethouder van Gelukpark, ingediend door Liberaal
Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal, en Zelfstandig Bloemendaal;
- Motie 5 Hondenlosloopbeleid Park Brederode, ingediend door Liberaal Bloemendaal,
Hart voor Bloemendaal, en Zelfstandig Bloemendaal;
- Motie 6 Geen Voorrang Statushouders sociale huurwoningen, ingediend door
Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal, en Zelfstandig Bloemendaal;
- Motie 7 Stop de biomassaverbranding, ingediend door Hart voor Bloemendaal.
Mevrouw Roos verlaat de vergadering.
Zelfstandig Bloemendaal dient Motie 8 Beantwoording vragen in, met als dictum:
Verzoekt het College:
Zich te houden aan het Regelement van Orde zoals vastgesteld door de Raad.
De voorzitter brengt de motie in stemming. Dhr. Harder en dhr. Slewe leggen een
stemverklaring af. Met 1 stemmen voor (ZB) en 15 stemmen tegen (VVD, GrL, D66, 2x
CDA, PvdA, VDB) is de motie verworpen.
20. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

