Raadsvergadering op donderdag 22 juli 2021
Concept Besluitenlijst
Aanwezig: de heer Burger (CDA), de heer Bruggeman (CDA), de heer Van der Veldt
(CDA), mevrouw Kuijs (D66), de heer Oude Weernink (D66), de heer Kempenaar
(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), mevrouw
Robbers (VVD), de heer Doorn (VDB), de heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
Afwezig: dhr. Harder
College: Burgemeester Roest en wethouder Heijink
Voorzitter: Burgemeester Roest
Griffie: mevrouw Veen
1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Berichten van verhindering
Dhr. Harder is afwezig.
Er zijn verder geen berichten van verhindering.
3. Vaststellen van de agenda
Dhr. Heukels dient een ordevoorstel in. Hij wenst de rondvraag toe te voegen zodat er
overleg met de wethouder kan plaatsvinden ten aanzien van het beleid over
uithuiszettingen. Het voorstel wordt in stemming gebracht. Dhr. Heukels, dhr.
Kruijswijk, dhr. Van der Veldt, mw. Roos, dhr. Schell, dhr. Doorn en dhr. Slewe leggen
een stemverklaring af. Het voorstel wordt met 3 stemmen voor en 15 tegen verworpen.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
4. Raadsvoorstel benoeming interim commissiegriffier
Diverse raadsfracties voeren het woord en stellen vragen. Mw. Van der Voorde stelt
zich voor. Het raadsvoorstel wordt bij acclamatie aangenomen. Mevrouw Van der
Voorde legt de belofte af.
5. Jaarrekening en jaarverslag 2020
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De fracties voeren het woord. De meeste fracties stellen vragen. Wethouder Heijink en
de burgemeester reageren en beantwoorden de vragen.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Mw. Roos, dhr. Heukels en dhr. Slewe
leggen een stemverklaring af. Het voorstel wordt met 16 stemmen voor (VVD, GrL,
D66, CDA, PvdA, VDB, ZB) en 2 stemmen tegen (LB, HvB) aangenomen.
6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

