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Bloemendaal

Raadsvergadering op donderdag 22 december 2022

Concept Besluitenlijst

Aanwezig: de heer Van Tienhoven (VVD), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Harder 
(VVD), de heer Van Rij (VVD), de heer Werners (VVD), de heer Verheij (D66), de heer 
Vernooij (D66), mevrouw Jeltes (D66), de heer Kramer (D66), de heer Faber (GrL), de 
heer Van der Rest (GrL), mevrouw Van der Veldt (GrL), mevrouw Driessen (HvB), de 
heer Metselaar (HvB), de heer Koster (PvdA), de heer Van der Veldt (CDA), mevrouw 
Roos (HvB), de heer Slewe (ZB), de heer Heukels (LB).

College: wethouder Heijink, wethouder Wijkhuisen, wethouder Gamri.

Voorzitter: burgemeester Roest.
Griffier: 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
Het presidium heeft geadviseerd om in verband met de vele agendapunten uit te gaan 
van een vergadering tot 23.30 uur. De spreektijden zijn hierop aangepast.

Wethouder Heijink stelt voor om de GR Bedrijfsvoering van de agenda te halen. Hij 
geeft hierop een korte toelichting.

De voorzitter van de Auditcommissie geeft een korte toelichting op het voorstel om het 
agendapunt 'Aanpassen verordening Accountantscontrole Bloemendaal' toe te voegen 
aan de agenda als agendapunt 11a.

Verder wordt voorgesteld om agendapunt 13, 14 en 15 met het vaststellen van de 
agenda als hamerpunt af te handelen.

De raad is akkoord met deze voorstellen en de agenda wordt aldus vastgesteld.

4. Voorlopig ontwerp fietsknelpunt Leidsevaart-Bekslaan



HvB krijgt als eerste het woord om het ingediende amendement toe te lichten. HvB is 
van mening dat het voorgestelde ontwerp te veel geld kost en daar tegenover 
onvoldoende veiligheid biedt. Alleen het vervangen van de brug zou moeten blijven 
staan.

Vanuit de raad komen opmerkingen over de participatie die in dit traject heeft 
plaatsgevonden. Bij de fracties zijn verschillende geluiden ontvangen van inwoners die 
niet te spreken zijn over het voorstel. Ook zijn er nog altijd vragen over de 
voetgangers.

Er wordt overgegaan tot stemming over amendement A, ingediend door HvB, met als 
dictum:

"Besluit:
Het besluit te wijzigen door de onderdelen 1, 2, 3, 4, 6, 7 te laten vervallen en van het 
totaal gevraagde budget dat op dit besluit betrekking heeft uitsluitend onderdeel 5, nl 
de vervanging van de Stationsbrug over de Leidsevaart, in stand te laten en de 
financiële gevolgen hiervan te verwerken in een wijziging van de begroting 2023. 
Onderdeel 5 wordt dan onderdeel 1 en onderdeel 8 wordt onderdeel 2 in het gewijzigde 
besluit."

Stemmen voor: 5 (HvB, CDA, LB)
Stemmen tegen: 14 (VVD, D66, PvdA, ZB, GrL)

Met 5 stemmen voor en 14 stemmen tegen wordt het amendement verworpen.

Er wordt overgegaan tot stemming over het raadsvoorstel.

Stemmen voor: 14 (D66, VVD, PvdA, ZB, GrL)
Stemmen tegen: 5 (HvB, CDA, LB)

Met 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.

5. Verbouwing IKC De Paradijsvogel Vitaal Vogelenzang
Door de indienende partijen wordt een toelichting gegeven op het amendement B.

Er wordt overgegaan tot stemming over amendement B, ingediend door GrL, PvdA, 
CDA, LB en ZB met als dictum:

"Besluit
* via wijziging van de begroting 2023 de begrotingspost subsidie bibliotheek 
(65060110- 442000) te verhogen met een bedrag van C 3.831 en dit ten laste te 
brengen van de algemene reserves;
* de begrotingspost culturele activiteiten (65030120- 442000) niet te wijzigen."

Stemmen voor: 16 (GrL, PvdA, CDA, LB, ZB, WD, D66)
Stemmen tegen: 3 (HvB)
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Met 16 stemmen voor en 3 stemmen tegen wordt het amendement aangenomen.

Er wordt overgegaan tot stemming over het geamendeerde raadsvoorstel.

Stemmen voor: 19 (VVD, D66, GrL, HvB, CDA, PvdA, LB, ZB)
Stemmen tegen: 0

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

6. Herijking Financiën Vitaal Vogelenzang
Vanuit de raad worden enkele vragen gesteld over de consequenties van het 
stikstofbeleid op dit voorstel. De wethouder geeft aan dat voor nu alleen gehoor wordt 
gegeven aan de contractuele verplichtingen en dat voor het overige pas op de plaats 
wordt gemaakt.

Toezegging: (LB) Wethouder Gamri zegt toe in de eerstvolgende 
commissievergadering de commissie op de hoogte te brengen van de stand 
van zaken van de Herijking Financiën Vitaal Vogelenzang, en dat er geen 
verdere stappen zullen worden ondernomen zonder dat dit opnieuw aan de 
raad zal worden voorgelegd. TR008

Toezegging (ZB) Wethouder Gamri zegt toe schríftelijk terug te zullen komen 
op de vraag van ZB of er in het contract iets is opgenomen met betrekking 
tot stikstof. TR009

Er wordt overgegaan tot stemming over amendement C, ingediend door HvB, met als 
dictum:

"Besluit:
Het besluit te wijzigen door de volgende zin toe te voegen na onderdeel 4 van het 
besluit: e.e.a. zodra de verkoopsom voor de gronden t.b.v. de ontwikkeling van Vitaal 
Vogelenzang is ontvangen, dan wel zekerheid is gesteld dan wel verkregen door/van 
koper dat de verkoopsom wordt ontvangen."

Stemmen voor: 7 (HvB, GrL, ZB)
Stemmen tegen: 12 (VVD, PvdA, D66, LB, CDA)

Met 7 stemmen voor en 12 stemmen tegen wordt het amendement verworpen.

Er wordt overgegaan tot stemming over amendement D, ingediend door GrL en PvdA 
met als dictum:

"Besluit
* Het aangevraagde krediet van C 330.121 ten behoeve van de realisatie van het 
dorps- en schoolpark met een bedrag van C 57.294 naar beneden bij te stellen tot een 
krediet van C 272.827;
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* Een krediet van C 272.827 ten behoeve van de realisatie van het dorps-Zschoolpark 
beschikbaar te stellen."

Stemmen voor: 19 
Stemmen tegen: 0

Het amendement is unaniem aangenomen.

Er wordt overgegaan tot stemming over het geamendeerde raadsvoorstel.

Stemmen voor: 15 (VVD, PvdA, GrL, D66, LB, CDA)
Stemmen tegen: 4 (ZB, HvB)

Met 15 stemmen voor en 4 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.

7. Vaststellen Wegbeheerplan 2023-206
Het merendeel van de raad geeft aan zich te kunnen vinden in dit plan. Er wordt 
gevraagd waarom bepaalde voetpaden niet in dit plan zijn opgenomen. De wethouder 
geeft hierop een toelichting.

Er wordt overgegaan tot stemming over het raadsvoorstel.

Stemmen voor: 16 (VVD, D66, GrL, CDA, ZB, LB)
Stemmen tegen: 3 (HvB)

Met 16 stemmen voor en 3 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.

8. Zienswijze samenwerking bedrijfsvoering Bloemendaal-Heemstede
Dit agendapunt is vervallen.

9. Eindejaarsvoorstel
Er worden enkele vragen gesteld en opmerkingen geplaatst over de (overschrijding van 
de) begroting van het sociaal domein.

Er wordt overgegaan tot stemming over het raadsvoorstel.

Stemmen voor: 14 (VVD, D66, GrL, CDA, Pvd4)
Stemmen tegen: 5 (HvB, LB, ZB)

Met 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.

10. Vaststellen Belastingverordeningen 2023
De indienende fracties krijgen het woord en geven een korte toelichting op het 
ingediende amendement.

Er wordt overgegaan tot stemming over amendement E, ingediend door GrL en PvdA 
met als dictum:
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"BESLUIT
Aan het besluit het volgende beslispunt toe te voegen:
De leges voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het landelijk 
register kinderopvang voor een gastouder (tarief 18.5) per 1 januari 2023 te verlagen 
naar O euro, voor de dekking van verminderde inkomsten te zoeken naar beperking 
van andere uitgaven en de financiële gevolgen te verwerken in de Zomernota 2023 
(integrale beoordeling gemeentefinanciën)"

Stemmen voor: 5 (GrL, PvdA, LB)
Stemmen tegen: 14 (D66, VVD, CDA, ZB, HvB)

Met 5 stemmen voor en 14 stemmen tegen wordt het amendement verworpen.

Er wordt overgegaan tot stemming over het raadsvoorstel.

Stemmen voor: 15 (VVD, PvdA, D66, GrL, ZB, CDA)
Stemmen tegen: 4 (LB, HvB)

Met 15 stemmen voor en 4 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.

11. Collegeprogramma 2022-2026
Enkele fracties maken wat opmerkingen over het voorliggende collegeprogramma, en 
stellen hier enige kritische vragen over.

Er wordt overgegaan tot stemming over het raadsvoorstel.

Stemmen voor: 12 (VVD, PvdA, D66, GrL (2x))
Stemmen tegen: 7 (LB, HvB, CDA, GrL (lx), ZB)

Met 12 stemmen voor en 7 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.

11a. Aanpassen Verordening Accountantscontrole Bloemendaal
Door de voorzitter van de Auditcommissie wordt kort toegelicht wat de achtergrond is 
van dit voorstel.

Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

12. Aanbesteding Accountantsdiensten Bloemendaal
Door de wethouder wordt een korte update gegeven over de huidige stand van zaken 
met betrekking tot de accountant.

Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

13. Herbenoeming leden bezwaarschriftencommissie
Dit agendapunt is bij hamerslag afgedaan.



14. Vaststellen fractiebudgetten 2023
Dit agendapunt is bij hamerslag afgedaan

15. Raadsvoorstel wisseling commissies HvB en CDA
Dit agendapunt is bij hamerslag afgedaan.

16.Initiatiefvoorstel Grand Prix Zandvoort (ZB, VVD, GrL, D66, LB)
Als indiener van het initiatiefvoorstel geeft ZB een korte toelichting op het ingediende 
initiatiefvoorstel. ZB geeft aan dat de Zeeweg wellicht een goede bestemming zou zijn 
van de opbrengsten die hieruit voortkomen. CDA verzoekt om de rondvraag die over 
dit onderwerp gaat direct te behandelen. Het college geeft aan reeds een positief pre
advies te hebben gegeven over dit initiatiefvoorstel, echter geeft de wethouder aan dat 
de bestemming van de gelden niet vooraf al kan worden vastgelegd.

Er wordt overgegaan tot stemming over het initiatiefvoorstel.

Stemmen voor: 19 
Stemmen tegen: 0

Het initiatiefvoorstel wordt unaniem aangenomen.

17.Initiatiefvoorstel Strandvlakte Vogelenzangseweg (ZB)
Door ZB wordt een korte toelichting gegeven op het initiatiefvoorstel. Vanuit de raad 
komen enkele vragen. De wethouder geeft een update over een recent gesprek dat hij 
heeft gehad met de gedeputeerde. Hierbij geeft hij aan dat het college hard aan het 
werk is om samen met de ondernemers tot een oplossing te komen, maar dat hij geen 
garanties kan geven over het NNN, aangezien dit niet valt onder de bevoegdheden van 
de gemeente, maar onder die van de provincie.

Er wordt overgegaan tot stemming over het initiatiefvoorstel.

Stemmen voor: 4 (ZB, CDA, LB, D66 (lx))
Stemmen tegen: 15 (VVD, GrL, D66 3x), PvdA, HvB)

Met 4 stemmen voor en 15 stemmen tegen wordt het initiatiefvoorstel verworpen.

18.Mededelingen
Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat binnenkort de opening zal zijn van de nieuwe 
zendmast.
Wethouder Heijink geeft aan dat momenteel 150 vluchtelingen uit Oekraïne worden 
gehuisvest in Bennebroek. Doordat een wisseling van eigenaren van dit gebouw heeft 
plaatsgevonden zou sprake zijn van de samenloopregeling. Hierover is echter een 
meningsverschil ontstaan met de eigenaar.
Wethouder Gamri geeft aan dat vanuit het rijk C 1.000.000,s beschikbaar is gesteld 
voor het project Oldenhove. De opening van Oldenhove is op 15 februari, deze zal 
worden verricht door de Staatssecretaris.
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De burgemeester geeft een update over ontheemden binnen de gemeente en 
veiligheidsregio. In 2023 zullen 11.000 asielzoekers in de provincie moeten worden 
opgevangen. Dit komt neer op ongeveer 90 asielzoekers voor de gemeente. Hierin is 
regionale samenwerking mogelijk. Voor 1 april zal de gemeente hiervoor met een plan 
van aanpak moeten komen.
Tot slot geeft de burgemeester aan dat de trainer van de voetbalclub in Bloemendaal 
na 23 jaar eindelijk zijn paspoort heeft ontvangen.
Op 2 februari zal in de raadsvergadering de kinderburgemeester worden aangesteld.

19. Vaststellen besluitenlijsten 10 en 17 november 2022
Er zijn geen wijzigingen ontvangen. De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld 
onder dankzegging aan de griffie.

20. Lijst van toezeggingen door het College
Openstaande toezeggingen:
TR004 (29 september 2022): Het voorstel van het College is dat nu de APV door 
wordt gezet met een proef van 6 maanden voor vakken voor deelscooters. Dit wordt 
daarna geëvalueerd en dan wordt gekeken wat er mee verder wordt gegaan. 
(Aanhouden)

TR005 (20 november 2022): N.a.v. motie 3 van GrL: wethouder Gamri zegt toe dat 
het College zal komen met een voorstel t.a.v. het oormerken van gelden uit de verkoop 
van huurpanden van de gemeente. (Aanhouden)

TR006 (10 november 2022): Op de vraag naar een overzicht van het aantal FTE's 
dat de gemeente standaard nodig heeft in verhouding tot het aantal mensen dat wordt 
ingehuurd, zegt wethouder Wijkhuisen toe hierop specifiek(er) in te zullen gaan in de 
jaarstukken. (Aanhouden)

TR007 (17 november 2022): De burgemeester zegt toe in kwartaal 1 van 2023 te 
komen met een stuk vanuit de regio Zuid Kennemerland over de MRA. (Aanhouden)

21. Lijst Ingekomen Stukken aan de gemeenteraad
De heer Faber geeft een toelichting op hetgeen in het presidium is besproken over de 
agendering van stukken vanaf de LIS. Hierbij is aan de orde geweest dat 
agenderingsverzoeken door ten minste 4 fracties gesteund moeten worden. Hiermee 
hangt samen dat dan insprekers mogelijk minder kans hebben om aan het woord te 
komen, dus dat daarvoor een oplossing moet worden gezocht, bijvoorbeeld door de 
regel dat tijdens commissies alleen mag worden ingesproken over punten die op de 
agenda staan te wijzigen.

Voorgesteld wordt om een ordevoorstel te doen om deze regel qua agendering nu al te 
laten ingaan.

Het ordevoorstel wordt in stemming gebracht.
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Stemmen tegen: 3 (GrL (2x), LB)
Niet gestemd: 4 (HvB, ZB)
Agenderingsverzoeken n.a.v. de Lijst Ingekomen Stukken:

Verzoek door Nummer Agendering?
ZB A16 Ja
HvB A21 t/m A29 Ja
HvB All Nee
CDA en HvB AIO en A12 en A33 Ja
ZB Al en Cll Ja
HvB A14, C8, Cll en Al Ja
HvB C9 Nee
LB en ZB A34 Ja

22.Vragenhalfuur

Raadslid
(fractie)

Vraag

Mw. Roos Inzake buraemeesters benoemina
(HvB)

Kan de burgemeester vertellen hoe en wanneer de procedure start 
voor zijn herbenoeming? Wat is de planning, hoe gaat dit verlopen?
Wij refereren aan zijn toezegging hierover in het presidium dat hij dit 
zou concretiseren. De tijd begint te dringen. Wij willen graag zsm 
duidelijkheid.

Dhr. Heukels Inzake buraemeesters benoemina
(LB)

Is er al bekend wanneer de procedure start voor de benoeming van 
een nieuwe burgemeester?

De burgemeester geeft een toelichting op de procedure.

Mw. Roos Inzake Willinklaan 2
(HvB)

Voor Willinklaan 2 in Bennebroek is een megalomaan bouwplan 
ingediend waar de buurt en direct omwonenden faliekant tegen zijn 
om tal van goede redenen. Zij hebben gehoord van de gemeente dat 
het bouwplan 'kansrijk' is. Dit plan is echter in strijd met het geldende 
bestemmingsplan. Gaat u dit voorleggen aan de raad ter goedkeuring 
en zo ja, onder welke regels denkt u dat dit kansrijk is en waarom 
wordt er afgeweken van het bestemmingsplan? Hoe gaat u de buurt 
informeren en betrekken hierin?

Dhr. van der 
Veldt (CDA)

Inzake Willinklaan 2

Aan de Willinklaan 2 in Bennebroek is een plan ontwikkeld voor een 
nieuwbouwwoning.
Het nieuwe bouwplan wordt fors groter dan het huidige te slopen 
object, zowel in bouwvlak als bouwmassa.
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Het CDA wil weten of de raad in dit plan een bevoegdheid heeft, 
omdat er sprake is van bouwen buiten bouwvlak en/of buitenplanse 
afwijking.

Hoe verhouden de voorgenomen bomenkap zich tot de groene 
omgeving het behoud van flora en bescherming van fauna?

Welke verplichtingen gelden er ten aanzien van de beoogde 
zandafgraving voor de onderkeldering van de woning?

Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat op dit moment slechts 
sprake is van een principeverzoek en dat hier nog geen 
concrete plannen voor zijn. Ook geeft hij aan dat dit een 
collegebevoegdheid is en dat dit onderwerp is geagendeerd 
voor de vergadercyclus van maart.

Mw. Roos Inzake actieplan geluidskaart
(HvB)

Hoe luidt het actieplan van de gemeente mbt de geluidskaart die is 
gemaakt door IJmond en wanneer wordt dit besproken in de raad? 
Verder ook nog: wij vinden het zeer belangrijk dat de inwoners van 
Overveen worden betrokken bij het actieplan want dit betreft hun 
leefomgeving. Hoe gaat u inwoners hierover informeren en hoe gaat u 
ze hierin betrekken? Wordt de raad, zoals te doen gebruikelijk is, 
gevraagd de kaders vast te stellen en zo ja wanneer gaat dat 
gebeuren?

Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat dit jaar de kaarten zijn 
vastgesteld en dat volgend jaar een actieplan zal worden 
gemaakt. Hierbij wordt ook gekeken hoe de inwoners hierbij 
betrokken kunnen worden.

Mw. Roos Inzake enquêtes
(HvB)

Op de website van de gemeente is er een mogelijkheid mee te doen 
aan een enquête over de Woonvisie. Die kun je invullen als inwoner, 
maar ook als je buiten de gemeente woont. Daar is geen controle op. 
Hoe betrouwbaar is dan zo'n enquête? Je kunt hem ook meerdere 
keren invullen.

Verder heeft Wibaut/1828 er kennelijk ook lucht van gekregen. Die 
adverteren met deze enquête die vervolgens wordt ingevuld door 
mensen van buiten de gemeente.
Waarom maakt u een enquête waar ook niet-inwoners aan 
deelnemen? Of wilt u juist een mening weten van mensen die niet in 
onze gemeente wonen?

Wethouder Gamri geeft aan dat om een beeld te krijgen, 
gekozen is voor deze vorm van enquêtering. De uitslagen 
hieruit zijn echter niet doorslaggevend voor de woonvisie.

VVD vraagt of er wellicht in de volgende commissie 
Samenleving een memo over dit onderwerp kan komen. De 
wethouder geeft aan hier inderdaad in de volgende commissie 
op terug te komen.
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Inzake borgstelling tennisvereniging BennebroekMw. Roos 
(HvB)

Voor het college as donderdag:

De gemeente zal borg staan voor een lening aan de tennisvereniging 
Bennebroek. Dit mede ivm de verlichting die vervangen zal worden 
door LED. Wij verwijzen in het kader van deze vraag naar: 
https://www.nsvv.nl/wp-content/uploads/2021/05/Handleiding-voor-
praktisch-gebruik-bepalinq-lichtsterkte-arenswarden-voor-
lichthinderberekeninaen-conform-richtiin-lichthinder2020-N5VV.pdf

a. Is het college bereid daar voorwaarden aan te verbinden, 
zodanig dat de verlichting zo min mogelijk schade aanricht aan 
de natuur (dieren) en zo min mogelijk hinder voor 
omwonenden.

b. Hiertoe is door omwonenden een voorstel ingediend bij de 
gemeente met een verwijzing naar andere tennisverenigingen. 
Bent u bereid omwonenden hierin te betrekken zodat er geen 
LED verlichting komt waar de omwonenden echt last van 
hebben (last in de zin van gezondheidsschade)?

c. Is de gemeente bereid een lichtonderzoek te doen naar 
effecten van verlichting zoals voorgesteld door de 
tennisvereniging en daarover een advies te laten uitbrengen 
door Dmond?

Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat hier expertise over is 
ingewonnen.

Dhr. van der Inzake Dutch Grand Prix
Veldt (CDA)

In januari 2022 is in Zandvoort de evaluatie van de Dutch Grand Prix 
2021 gepresenteerd met een reeks aanbevelingen die ook de regio 
(w.o. de gemeente Bloemendaal) aangaan.
Vanuit de het college van Bloemendaal is de gemeenteraad nog 
steeds niet geïnformeerd over deze Dutch Grand Prix.
Het CDA wil weten waarom dit nog niet is gebeurd en wanneer de 
raad dan wel wordt geïnformeerd over personele inzet, uren, kosten, 
nadeelcompensatie, gevolgen van aanbevelingen uit evaluatie van 
Zandvoort enz

Deze vraag is behandeld bij het initiatiefvoorstel over de Dutch 
Grand Prix (agendapunt 12)

23.Moties vreemd aan de orde van de dag

Motie 1 Regenbooggemeente, ingediend door PvdA, D66, GrL, VVD en CDA, met als 
dictum:

"Roept het college op:
- Bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland na te gaan wat de aard en omvang van 
discriminatie van LHBTľers in onze gemeente is;
- Werk te maken van een inzet gericht op het verbeteren van sociale acceptatie, emancipatie en 
veiligheid, en voorkomen van sociale uitsluiting van de LHBTI-inwoners;



- Een portefeuillehouder inclusieve samenleving en diversiteit aan te wijzen;
- De gemeenteraad regelmatig en bij elke P&C-product te informeren of vaker indien nodig;

De raad spreekt uit dat:
- De gemeente Bloemendaal een Regenbooggemeente is en draagt actief uit dat in de gemeente 
aandacht is voor inclusiviteit en diversiteit op straat, scholen, binnen de jeugdzorg, ouderenzorg 
en op sportclubs;
- Daartoe op korte termijn in de commissie en raad debat plaatsvindt op grond van een 
initiatiefvoorstel Lokale Inclusie Agenda van ondergetekende partijen"

Er wordt overgegaan tot stemming over motie 1. De fracties van ZB en LB verlaten de 
vergadering.

Stemmen voor: 14 (PvdA, D66, GrL, VVD, CDA)
Stemmen tegen: 3 (HvB)
Afwezig: 2 (LB, ZB)

Met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen wordt de motie aangenomen.
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24.Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergaden 00.13 uur.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadęrŕnçfvan de gemeenteraad van Bloemendaal 
op 2 februari 2023, xx

Griffier,


