Raadsvergadering op donderdag 27 mei 2021
Concept Besluitenlijst
Aanwezig: de heer Burger (CDA), de heer Bruggeman (CDA), de heer Van der Veldt
(CDA) (vanaf 22.00 uur), mevrouw Kuijs (D66), de heer Oude Weernink (D66),
mevrouw Voorham (D66), de heer Faber (GrL), de heer Kruijswijk (GrL), mevrouw
Van Vliet (GrL) (tot 23.40 uur), mevrouw Roos (HvB), de heer Heukels (LB), de heer
Schell (PvdA), de heer Brussaard (VVD) (tot 23.40 uur), mevrouw Meijer-Wortelboer
(VVD), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Harder (VVD), mevrouw Robbers (VVD),
de heer Doorn (VDB)
Afwezig: de heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
College: Burgemeester Roest, wethouder De Roy van Zuidewijn, wethouder Heijink
Voorzitter: Burgemeester Roest
Griffie: mevrouw Witte
1. Opening en welkom
De voorzitter: Beste mensen, wat fijn dat we in deze setting weer bij elkaar kunnen
zitten. Ik hoop dat ik voor de kijkers thuis ook goed te verstaan ben, zij kunnen een
beperkt deel van deze vergadering bijwonen. Ik zei het al tegen de griffier: je kunt
het ook proeven, er is toch iets van opgewondenheid om elkaar weer eens live te zien
na zo een lange tijd. We hebben vanavond in deze extra raadsvergadering een
belangwekkend onderwerp aan de orde: de mediation Elswoutshoek. Het betekent
dat we beginnen met een heel kort openbaar gedeelte. Er is al gedeeld dat dit
beperkingen met zich meebrengt. Er staat maar één camera en dat betekent dat de
beraadslaging in het openbaar gedeelte niet gezien zal kunnen worden door de
kijkers thuis. De vaste voorzitters hebben overigens in een gesprek met de griffier
aangegeven dat ze daar begrip voor hebben. Na het openbare deel komt het besloten
deel. Nadat het besloten deel is afgelopen en afgerond, wordt de vergadering weer
openbaar heropend. Dan zal kort het resultaat van het besloten deel van de
beraadslaging in de raadsvergadering met de buitenwereld worden gedeeld. Omdat
we in deze coronasetting zitten, heeft de griffier mij aangeraden duidelijk aan te
geven dat ordevoorstellen door mij terstond, zonder debat, in stemming worden
gebracht. Dat is overigens conform het Reglement van Orde van uw raad, artikel 15.
We werken met de gebruikelijke spreektijden. Dat kunnen we vanwege de techniek
helaas alleen bij het besloten deel in beeld brengen. Dat betekent dat mocht u tijdens
het openbare deel al inbreng leveren dit wel van uw tijd afgaat. Dat u zich dat
realiseert. Ten slotte, het is een coronasetting. U bent in de gelegenheid gesteld om u
eventueel, op kosten van de gemeente, te laten testen. Ik weet niet wie dat heeft
gedaan, maar laten we vanavond ook de coronaregels in acht houden. Dat betekent
ook dat we na deze raadsvergadering terstond vertrekken en niet onze gebruikelijke
raadsborrel hebben. Dat allemaal gezegd hebbende als inleiding. Ik ga naar punt 2.
2. Berichten van verhindering
De voorzitter: De heer Slewe heeft aangegeven bij de beraadslagingen niet deel te
nemen aan deze vergadering, hij zal derhalve ook niet deelnemen aan stemming. Hij

onthoudt zich van stemming. Dat is bij dezen ook in het verslag vastgelegd. Dan mist
nog de heer Van der Veldt. Hij heeft vanavond een zitting maar komt in de loop van
de avond binnen. Hij wil graag het einde van deze avond meemaken. Dat voor wat
betreft de berichten van verhindering.
3. Vaststellen van de agenda
De voorzitter: Dan kom ik bij agendapunt 3. Vanmiddag heeft de griffie een
raadsvoorstel tot bekrachtiging om de geheimhouding te bekrachtigen op drie
stukken die betrekking hebben op het Stedin-dossier. Ik wil dit behandelen, nog in
het openbare deel bij agendapunt 3a, als u daarmee kunt instemmen.
Wenst u beraadslaging daarover dan zal het in het besloten deel moeten. Dan zou ik
het willen invoegen als agendapunt 4a van de agenda. Ik hoop dat dit niet nodig is en
dat we gewoon met één hamerslag deze stukken kunnen bekrachtigen.
3a.

Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding Stedin

De voorzitter: Kunt u ermee instemmen om over de Stedin-stukken, de drie
stukken, de geheimhouding daarover nu te bekrachtigen. Wenst iemand daarover het
woord? Niet, dan is dat vastgesteld.
Dan kom ik bij het vaststellen van de agenda. Het is maar één agendapunt. Ik neem
aan dat u zich daar in kunt vinden om daarover met elkaar te beraadslagen, anders
was u vast en zeker niet gekomen, voor wat betreft het raadsvoorstel inzake
mediation. Conform artikel 23 van de Gemeentewet moet uw vergadering bepalen of
er wordt vergaderd achter gesloten deuren. Er werd al aangegeven dat na het
besloten deel er in het openbare deel een samenvatting wordt gegeven. In het
besloten deel kunnen ook anderen dan raadsleden aanwezig zijn. Dat moet wel door
u worden bekrachtigd. Namelijk de duocommissieleden die zich hier in de loge
bevinden, de griffie natuurlijk, enkele bodes, het college, de gemeentesecretaris, de
behandelend ambtenaren zijn aanwezig en de notulist. Ik verzoek u om bij het
besloten deel van deze vergadering ook deze mensen toestemming tot deze
vergadering te verlenen. Die vraag stel ik nu. Kunt u zich daar in vinden? Akkoord?
Dan wordt er een presentielijst rondgestuurd voor alle mensen die zich in de eerste
ring bevinden. Dan ga ik straks beginnen met de besloten vergadering. Daartoe moet
er kort worden geschorst om de deuren te sluiten en iedereen die echt niet aanwezig
mag zijn de zaal moet verlaten. Een opmerking van de heer Heukels. Gaat uw gang.
De heer Heukels: Dank u voorzitter. Ik dacht dat er ook insprekers zouden komen.
Zij kunnen toch niet in het besloten deel inspreken?
De voorzitter: We hebben gedacht het zo in te richten om de insprekers wel in het
eerste deel van de besloten vergadering te laten inspreken. Want mochten ze
onverhoopt ingaan op elementen uit de mediation, dat het niet in het openbare deel
is. U kunt het zelf beslissen. Als u wilt dat de insprekers voorafgaande aan de
vergadering, buiten het besloten gedeelte, hun inspraak doen dan kan ik daar mee
leven. Het is aan u. Mijnheer Heukels, gaat uw gang.

De heer Heukels: De wet zegt dat bij een besloten vergadering er geen
buitenstaanders mogen zijn. Of je moet echt fysiek gaan zeggen wie er kan besluiten
dat degene ook in het besloten gedeelte mee mag doen in dat stukje. Dat moeten we
met elkaar besluiten en niet dat u dat zo toestaat.
De voorzitter: Nou, als u dat zo inbrengt kan ik daar uitstekend mee leven. Dan
vraag ik aan u om deze personen, elk voor zich, zes minuten voor de familie die partij
is en een kwartiertje voor de mediator, in het besloten deel hun verhaal te laten
doen. En dan vragen we vervolgens aan hen om weer te vertrekken. Zullen we het
dan zo inrichten? Akkoord. Dan voel ik me in ieder geval comfortabel bij. En dat er
geen uitglijders worden gemaakt direct aan het begin van de vergadering. Dat zou
jammer zijn. Kunt u zich er in vinden? Dan hebben we aldus besloten en schorsen we
nu even om te changeren.
Behandeling besloten deel.
23.40 uur heropening van het openbaar deel.
De voorzitter: Ik heb de vergadering geopend in het openbare deel. Ik constateer
zojuist dat raadslid Brussaard de vergadering heeft verlaten. Hij kwam voor deze
vergadering terug van zijn vakantieadres. Hij gaat nu vijf kwartier terugreizen. Ook
mevrouw Van Vliet van GroenLinks heeft de vergadering verlaten. We hebben
vanavond uitgebreid stilgestaan bij het raadsvoorstel met betrekking tot kort gezegd
het mediationtraject Elswoutshoek. Daarbij is het volgende door de raad, kort
samengevat, besloten.
De gemeenteraad van Bloemendaal heeft op donderdag 27 mei 2021 in beslotenheid
vergaderd over het mediationtraject Elswoutshoek. De gemeenteraad heeft zijn rol
daadkrachtig gepakt en is akkoord gegaan met de overeenkomst. Alle betrokkenen
kunnen het nu afsluiten en daarmee komt een definitief einde aan een langslepende
zaak. Deze kwestie heeft veel onrust teweeggebracht in de loop van de tijd. De
impact op de betrokken gezinnen is groot geweest en het is in het belang van de
inwoners van Bloemendaal om het tij te keren. Afsluiting van deze kwestie komt de
bestuurbaarheid van de gemeente ten goede en bovendien vindt de gemeente het
belangrijk een oplossing te zoeken in geval van een geschil met haar burgers. De
gemeenteraad heeft vanavond een stap voorwaarts gezet, gericht op de toekomst
door in te stemmen met de overeenkomsten. Vanzelfsprekend doen partijen,
vanwege de geheimhoudingsafspraken, geen uitspraken over het mediationtraject, de
inhoud van deze overeenkomsten noch hetgeen besproken is tijdens de
raadsvergadering.
4. Sluiting
De voorzitter: Daarmee wil ik deze raadsvergadering besluiten. Dank voor ieders
aanwezigheid en wel thuis.

