Raadsvergadering
Concept besluitenlijst

DATUM

DINSDAG 30 juni 2020

Online

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-juni/20:00

Aanwezig

dhr Brussaard (VVD), dhr Burger (CDA, voorzitter punt 12), dhr Doorn (VDB), dhr
Faber (GrL), dhr Harder (VVD), dhr Kruijswijk (GrL), mw Kuijs (D66), mw Meijer
(VVD), dhr Oude Weernink (D66), mw Robbers (VVD), mw Roos (Hart voor
Bloemendaal), dhr Schell (PvdA), dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), dhr van der
Veldt (CDA), mw van Vliet (GrL), mw Voorham (D66), mw Zoetmulder (VVD)

Afwezig

dhr Bruggeman (CDA), dhr Heukels (LB)

Collegeleden

Wethouder Heijink, Wethouder de Roy van Zuidewijn, Wethouder Wijkhuisen

Voorzitter

Burgemeester Roest (m.u.v. punt 12) / de heer Burger (punt 12)

Griffier

mevrouw Kroonenberg

1.

Opening en berichten van verhindering

De voorzitter heet alle aanwezigen en de inwoners die thuis meekijken welkom.
 De voorzitter merkt op dat er een aanzienlijke agenda is en verzoekt om de nodige vergaderdiscipline om
deze agenda vanavond te kunnen behandelen, zoals ook in het Presidium besproken.
 Deze vergadering krijgt een vervolg op donderdag 2 juli, dan staat de kadernota op de agenda.

2.

Berichten van verhindering

Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Bruggeman (CDA).
Ook de heer Heukels (LB) is afwezig.

3.

Vaststellen van de agenda

 Agendapunt 11 (betreft: benoeming nieuwe duocommissielid van de PvdA) wordt naar voren gehaald,
zoals in het Presidium besproken, en behandeld als agendapunt 3a.
 Agendapunt 3b (betreft: raadsvoorstel spoedhuisvesting statushouders) wordt toegevoegd aan de agenda,
zoals besproken in het Presidium.
- De heer Doorn (VDB) meldt dat hij zich op dit punt zal onthouden van stemming en bespreking.
 Agendapunt 12 (betreft: integriteitsmeldingen ambtsdragers) wordt voorgezeten door de heer Burger als
plaatsvervangend voorzitter, in verband met het portefeuillehouderschap van de burgemeester.
- De heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) verzoekt om een korte schorsing, en daarna om hoofdelijke
stemming over het afvoeren van punt 12 (afhandeling integriteitsmeldingen) van de agenda.
 Agendapunt 16 (betreft: lijst ingekomen stukken) is in het Presidium besproken voor wat betreft een
wijziging in de procedure rond het agenderen van deze stukken. Deze wijziging houdt het volgende in:
Een raadslid kan in de raadsvergadering aangeven een stuk te willen agenderen, indien gewenst met
toelichting. In het eerstvolgende griffiebericht van vrijdag wordt dit agenderingsverzoek meegenomen. De
fracties kunnen uiterlijk woensdag aangeven als ze een agendering steunen. De griffie koppelt aan de raad
terug welke stukken voldoende steun (minimaal 4 zetels) hebben en welke partijen de agendering steunen.
- De heer Faber (GrL) legt een stemverklaring af over deze voorgestelde wijziging, hij is hier tegen.

- De heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) laat weten zich bij dhr Faber aan te sluiten.
De voorzitter meldt dat de stemkastjes niet functioneren, vanavond zal via handopsteken of hoofdelijk
stemmen worden gestemd.
Het voorstel van de heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) om agendapunt 12 (besloten afhandeling
integriteitsmeldingen) af te voeren van de agenda wordt in stemming gebracht.
 Een stemverklaring wordt afgegeven door mw Roos (Hart voor Bloemendaal), dhr Slewe (Zelfstandig
Bloemendaal), dhr van der Veldt (CDA) en dhr Doorn (VDB).

BETREFT STEMMING: Afvoeren agendapunt 12 voor deze vergadering
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weernink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
Dhr van der Veldt (CDA)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Mw van Vliet (GrL)

CONCLUSIE: VERWORPEN

TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
VOOR
TEGEN
VOOR
VOOR
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN

3 VOOR

13 TEGEN

 Besluit: agendapunt 12 wordt niet afgevoerd van de agenda, zal deze vergadering worden behandeld.
* De heer Kruijswijk (GroenLinks) neemt niet deel aan de stemming over dit agendapunt.
De agenda wordt met inachtneming van voornoemde wijzigingen vastgesteld.

3a Benoeming duo-commissielid PvdA
* Dit betreft een naar voren gehaald punt op de agenda (zie agendapunt 3).
 Besluit: bij acclamatie stemt de raad in met het raadsvoorstel.
Mevrouw Attiya Gamri (PvdA) legt de belofte af, in aanwezigheid van haar gezin.

3b Raadsvoorstel spoedhuisvesting statushouders
* Dit betreft een toegevoegd punt op de agenda (zie agendapunt 3).
 Wethouder de Roy van Zuidewijn geeft een korte toelichting op het raadsvoorstel.
 Vanuit zowel GroenLinks, als de VVD zijn amendementen aangekondigd, beide vandaag (30 juni) verstuurd
via een extra griffiebericht. De indieners lichten deze amendementen toe.
 De heer Schell (PvdA) laat weten dat de PvdA mede-indiener is van het amendement van GroenLinks.
De fracties geven hun reactie op amendementen en raadsvoorstel en stellen vragen.
Wethouder de Roy van Zuidewijn:
 Dit is niet het eerste raadsvoorstel van het college op dit onderwerp, het zoeken is naar een voorstel
waarvoor voldoende draagvlak bestaat in de raad. De deadline is luid en duidelijk, een besluit is nodig voor
een oplossing die nog haalbaar is in de tijd, zodat het college hier nu mee verder kan.
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 Het amendement van GroenLinks komt dichter bij een voorstel dat eerder door het college is gedaan , bij
voldoende steun in de raad zal de wethouder het graag uitvoeren.
 Het uitgangspunt is altijd geweest dat Dennenheuvel tijdelijke woonruimte biedt. Met Villex zou gesproken
kunnen worden over herhuisvesting van de 30 a tikraak -bewoners. En met de gemeenten van herkomst
over permanente vervolghuisvesting van de overige bewoners.
 Woningcorporaties hebben duidelijk aangegeven welke positie zij in dit vraagstuk innemen. Indien
noodzakelijk, zijn zij wellicht bereid komend jaar nog eens de inspanning te leveren die zij dit jaar hebben
geleverd. Maar dan wél met de toezegging voortvarend te werk te gaan met de realisatie van sociale
woningen binnen de gemeente.
 Mocht traject Wibaut alsnog doorgaan, ziet de situatie er qua aantallen te huisvesten statushouders alweer
anders uit. Dan is ook meer draagvlak bij bewoners te verwachten.
 De wethouder heeft begrepen uit commissie/raad dat het college aan de slag moet met Blekersveld.
Amendementen:
 De heer Harder (VVD) verzoekt om een schorsing, waarna hij meldt dat de VVD-fractie na de toelichting van
de wethouder heeft besloten het amendement in te trekken en het raadsvoorstel te steunen.
 Mevrouw van Vliet (GroenLinks) stelt voor om uit de eerste bullit van het amendement het gedeelte te
verwijderen dat tussen haakjes staat bijvoorbeeld op locatie Blekersveld en/of nabij de Tetterodehal ).
Het amendement wordt in deze aangepaste versie A ingediend.
Wethouder de Roy van Zuidewijn:
 De wethouder geeft aan het amendement van GroenLinks positief te preadviseren.
 Blekersveld blijft een reële optie en geschikte locatie voor tijdelijke woningen.
 Een termijn van 15 jaar geldt voor het kostenneutraal plaatsen van tijdelijke woningen.
 Bij tijdelijke o i ge gaat het iet o
o tai er o i ge , aar o k alitatief goede o i ge .
 Mochten tijdelijke woningen door planontwikkeling niet meer nodig zijn, zouden deze verplaatst kunnen
worden naar een andere locatie.
De oorzitter re gt eerst a e de e t A i ste

i g, er olge s het raads oorstel.

Dictum a e de e t A / GroenLinks, PvdA
Het voorgestelde besluit te vervangen door:
1. Zo spoedig mogelijk tijdelijke spoedhuisvesting (woonunits) voor statushouders te realiseren;
2. Deze locatie zo lang als nodig/wenselijk beschikbaar te houden voor statushouders en zo mogelijk ook
andere urgent woningzoekenden;
3. Zo spoedig mogelijk door te gaan met de voorbereiding van Blekersveld voor definitieve woningbouw met
minimaal 1/3 sociaal;
4. Zo spoedig mogelijk het participatietraject – uitgaande van besluiten 1 en 3 - te (her)starten;
5. Zo spoedig mogelijk afspraken te maken met vluchtelingenwerk en andere organisaties ten behoeve van
begeleiding/inburgering van de statushouders.

BETREFT STEMMING: A e de e t A
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Kruijswijk (GrL)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weernink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)

TEGEN
VOOR
VOOR
TEGEN
VOOR
VOOR
TEGEN
VOOR
TEGEN
TEGEN
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Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
Dhr van der Veldt (CDA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR

CONCLUSIE: AANGENOMEN

10 VOOR

TEGEN

6 TEGEN

 Besluit: Amendement A aangenomen met 10 stemmen voor / 6 stemmen tegen
* Dhr Doorn neemt niet deel aan bespreking en stemming onder agendapunt 3b.

BETREFT STEMMING: Raadsvoorstel spoedhuisvesting statushouders
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Kruijswijk (GrL)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weernink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
Dhr van der Veldt (CDA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

CONCLUSIE: AANGENOMEN

TEGEN
VOOR
VOOR
TEGEN
VOOR
VOOR
TEGEN
VOOR
TEGEN
TEGEN
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
TEGEN

10 VOOR

6 TEGEN

 Besluit: Raadsvoorstel aangenomen met 10 stemmen voor / 6 stemmen tegen
* Dhr Doorn neemt niet deel aan bespreking en stemming onder agendapunt 3b .

4.

Jaarrekening (bespreekpunt)

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) verzoekt om een schorsing, met het verzoek om de gewenste
raadsbesluiten (op- en afboeking 4,1 miljoen) en getekende accountantsverklaring te zien.
 De getekende verklaring van de accountant wordt hierop gekopieerd en uitgedeeld aan de raadsleden.
 Het lukt niet direct ook de gewenste raadsbesluiten aan te leveren, gezien de korte termijn.
Wethouder Heijink:
 De accountantsverklaring is te laat aangeleverd, deze kwam na veel aandringen aan het einde van deze
middag pas binnen. De wethouder heeft de auditcommissie opgeroepen om met de accountant afspraken
te maken om herhaling te voorkomen.
 Het raadsvoorstel is alsnog gevonden: het gaat om voorstel 26 bij de begrotingsbehandeling van 2020. De
wethouder leest het goedgekeurde raadsvoorstel voor. Via de resultatenrekening is het geactiveerde
bedrag ten laste van de reserve gebracht. Dat geeft een verlies in het resultaat, maar dat is een
boekhoudkundig verhaal.
De voorzitter constateert dat met het aanleveren van de getekende accountantsverklaring en het alsnog
vinden van het goedgekeurde raadsvoorstel, hij geen aanleiding ziet behandeling van dit punt aan te
houden. Hij stelt voor de beraadslaging te hervatten en tot besluitvorming te komen.
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Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) doet een ordevoorstel, om het punt nu van de agenda te halen. De
voorzitter brengt dit voorstel in stemming.

BETREFT STEMMING: Afvoeren agendapunt 4 voor deze vergadering
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Kruijswijk (GrL)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weenink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
Dhr van der Veldt (CDA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

CONCLUSIE: VERWORPEN

TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
VOOR
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN

1 VOOR

16 TEGEN

 Besluit: agendapunt 4 wordt niet afgevoerd van de agenda, zal deze vergadering worden behandeld.
Wethouder Heijink:
 Over de solvabiliteit is al uit oerig gesproke i de o
issie. Bij de ota Bloe e daal Fi a ieel
Duurzaa is geï di eerd dat de sol a iliteit 50% oet zij . De sol a iliteit zit daar al tijden onder. Deze zit
nu rond de 45% door de ontvangen gelden van Eneco, daarmee wordt de 50% genaderd. Maar dan ligt de
solvabiliteit in Bloemendaal nog ruim boven de norm van 20% die de VNG heeft vastgesteld.
 Over de autorisatiematrix zijn in de commissie al vragen beantwoord en daar is ook al aangekondigd dat
deze er komt in september.
 Er komt een afvalnota, ook dit is vorige week toegezegd en vragen zijn beantwoord. Bij de bespreking van
de af al ota ka og ee s teruggeko e orde op het terugdri ge a het grijze af al.
 In het Sociaal Domein zijn er onzekerheden, dat komt naar voren uit het accountantsrapport van de IASZ.
Wethouder de Roy van Zuidewijn geeft een korte aanvullende toelichting.
De voorzitter gaat over tot stemming, aan de orde is de goedkeuring van de jaarrekening.
Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) en de heer Faber (GroenLinks) geven een stemverklaring af.

BETREFT STEMMING: Goedkeuren jaarrekening
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Kruijswijk (GrL)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weenink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)

VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
TEGEN
VOOR
VOOR
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Dhr van der Veldt (CDA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

VOOR
VOOR
VOOR
VOOR

CONCLUSIE: AANGENOMEN

16 VOOR

1 TEGEN

 Besluit: de jaarrekening is goedgekeurd.

5.

Zomernota (bespreekpunt)

Er zijn amendementen aangekondigd van:
 Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal / betreft: Veen en Duin (B) *
 Hart voor Bloemendaal / betreft: Inhuur 2020 (C)
 CDA, Zelfstandig Bloemendaal / betreft: Voortzetting inhuur (D)
* Aangezien Liberaal Bloemendaal vanavond niet aanwezig is, kan deze partij ook niet mede-indiener zijn van
een amendement. Liberaal Bloemendaal vervalt als mede-indiener.
Namens de indieners worden de amendementen toegelicht, de overige fracties geven hun reactie.
Wethouder Heijink:
 Inhuur: het college heeft geen oordeel over de hoeveelheid vragen die gesteld wordt door de raad. En
iedere ambtenaar wil die vragen zo snel mogelijk beantwoorden. Geen artikel 36 (RvO) vragen meer
stellen, zoals voorgesteld wordt, lost niet alles op. Want er zijn ook nog technische vragen, WOBverzoeken, integriteitsmeldingen, verzoeken tot inzage in dossiers - die óók heel veel tijd kosten.
 Onderzoeken naar gefuseerde gemeenten leveren het inzicht op dat een fusie geen besparing in de
personele kosten oplevert. Wel zou de kwetsbaarheid van afdelingen kunnen verminderen.
Wethouder Wijkhuisen:
 Veen en Duin: er is een succesvol participatietraject geweest, dat heeft geleid tot een innovatievere aanpak
en het aanpakken van méér zaken. Het projectgebied is aan de zuidkant uitgebreid en er was een oud
rioleringsplan waarvoor een innovatief en duurzaam (40 a 50 jaar) plan in de plaats is gekomen.
 De wethouder ontraadt amendement B, breekt graag een lans voor dit project. Maar het is aan de raad.
De voorzitter brengt eerst de amendementen in stemming, vervolgens het raadsvoorstel.
Dictum amendement B / Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal
De programmabegroting 2020 te wijzigen door het project Veen en Duin uit de Zomernota 2020 te
schrappen.

BETREFT STEMMING: Amendement B
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Kruijswijk (GrL)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weenink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)

TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
VOOR
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Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
Dhr van der Veldt (CDA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

CONCLUSIE: VERWORPEN

TEGEN
VOOR
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN

2 VOOR

15 TEGEN

Dictum amendement C / Hart voor Bloemendaal
Het voorgesteld besluit van de raad als volgt te wijzigen: de nieuwe voorstellen conform de bijlage vast te
stellen met uitzondering van voorstel 11;

BETREFT STEMMING: Amendement C
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Kruijswijk (GrL)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weenink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
Dhr van der Veldt (CDA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

CONCLUSIE: VERWORPEN

TEGEN
VOOR
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
VOOR
TEGEN
TEGEN
VOOR
TEGEN
TEGEN
TEGEN

3 VOOR

14 TEGEN

Dictum amendement D / CDA, Zelfstandig Bloemendaal
Amendeert het voorgestelde raadsbesluit
Door daarin de zin die volg na het nummer "2" zijnde: "de nieuwe voorstellen 1 t/m 12 conform de bijlage
vaste te stellen;'' te wijzigen als volgt: "alleen de nieuwe voorstellen 1 t/m 10 en voorstel 12 conform de
bijlage vast te stellen ".

BETREFT STEMMING: Amendement D
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Kruijswijk (GrL)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weenink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
Dhr van der Veldt (CDA)
Mw van Vliet (GrL)

TEGEN
VOOR
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
VOOR
VOOR
TEGEN
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Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

CONCLUSIE: VERWORPEN

TEGEN
TEGEN

3 VOOR

14 TEGEN

 Besluit: amendementen B, C, D verworpen, het raadsvoorstel wordt niet geamendeerd.
Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) legt een stemverklaring af.

BETREFT STEMMING: Raadsvoorstel Zomernota
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Kruijswijk (GrL)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weenink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
Dhr van der Veldt (CDA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR

CONCLUSIE: AANGENOMEN

16 VOOR

TEGEN
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR

1 TEGEN

 Besluit: het raadsvoorstel, de Zomernota is aanvaard.

6.

Ontwerp Paraplubestemmingsplan parkeren (bespreekpunt)

Er zijn amendementen aangekondigd van:
 Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal (E) *
 CDA (F)
* Aangezien Liberaal Bloemendaal vanavond niet aanwezig is, kan deze partij ook niet mede-indiener zijn van
een amendement. Liberaal Bloemendaal vervalt als mede-indiener.
Namens de indieners worden de amendementen toegelicht, de overige fracties geven hun reactie.
Wethouder Wijkhuisen:
 Vorig jaar is in twee commissievergaderingen de beleidsnotitie Parkeernormen besproken, die notitie
wordt nu geïmplementeerd. Het is daarmee in zekere zin een herhaling van die discussie.
 Het Besluit Omgevingsrecht biedt de bevoegdheid ij krui elge alle af te wijken.
 De wethouder ontraadt beide amendementen.
De voorzitter brengt eerst de amendementen in stemming, vervolgens het raadsvoorstel.
Een stemverklaring wordt afgegeven door de heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), mevrouw Roos (Hart
voor Bloemendaal) en de heer Doorn (VDB).
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Dictum amendement E / Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal
Artikel 3.3 te wijzigen met de volgende tekst:
Het College van burgemeester en wethouders kan alleen afwijken van het Parkeernormenbeleid bij
individuele gevallen van bewezen noodzaak in het geval van het toewijzen vaneen invalide-parkeerplaats.

BETREFT STEMMING: Amendement E
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Kruijswijk (GrL)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weenink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
Dhr van der Veldt (CDA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

CONCLUSIE: VERWORPEN

TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
VOOR
TEGEN
VOOR
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN

2 VOOR

15 TEGEN

Dictum amendement F / CDA
Artikel 3.3 afwijken in hoofdstuk 2 Algemene regels te schrappen en te vervangen door Het College die t,
voordat zij af wil wijken van de parkeernormen, eerst de raad hiero er te o sultere .

BETREFT STEMMING: Amendement F
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Kruijswijk (GrL)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weenink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
Dhr van der Veldt (CDA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

CONCLUSIE: VERWORPEN

TEGEN
VOOR
TEGEN
VOOR
TEGEN
VOOR
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
VOOR
TEGEN
VOOR
VOOR
VOOR
TEGEN
TEGEN

7 VOOR

10 TEGEN

 Besluit: amendementen E en F verworpen, het raadsvoorstel wordt niet geamendeerd.

BETREFT STEMMING: Ontwerp Paraplubestemmingsplan parkeren
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)

VOOR
TEGEN
9 / 14

Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Kruijswijk (GrL)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weenink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
Dhr van der Veldt (CDA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

CONCLUSIE: AANGENOMEN

TEGEN
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
TEGEN
VOOR
TEGEN
TEGEN
VOOR
VOOR
VOOR

12 VOOR

5 TEGEN

 Besluit: het raadsvoorstel, het Ontwerp Paraplubestemmingsplan Parkeren is aanvaard.

7.

Jaarstukken GR bereikbaarheid (bespreekpunt)

Er is een amendement aangekondigd van:
 GroenLinks, PvdA
Er is een motie aangekondigd van:
 Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal *
* Aangezien Liberaal Bloemendaal vanavond niet aanwezig is, kan deze partij ook niet mede-indiener zijn van
een motie. Liberaal Bloemendaal vervalt als mede-indiener.
De indieners lichten het amendement en de motie toe, de overige fracties geven hun reactie op
amendement, motie en raadsvoorstel.
Naar aanleiding van een suggestie van de heer Burger (CDA), geeft de heer Faber (GrL) aan dat uit de tekst
o der de t eede ullit a het a e de e t, het gedeelte ordt er ijderd dat tusse haakjes staat aar
onder de route Haarlemmermeer-Leyduin-Oase Za d oort . Het amendement wordt in deze aangepaste
versie met kenmerk G ingediend.
Wethouder Wijkhuisen:
 Het gaat hier om een gemeenschappelijke regeling. Het is als enkele gemeente niet mogelijk om een
amendement in te dienen, dan wordt dit overgebracht als zienswijze. Uiteindelijk wordt een besluit
genomen door alle vier gemeenten. Deze regeling e spelregels zij destijds door de raad vastgesteld.
 Wij hebben als gemeente een vetorecht waar het gaat om ons eigen gebied. Maar gaat dit om het
uitvoeren van maatregelen en projecten, of bv ook over het starten van een project in de vorm van een
onderzoek? Deze situatie is nog niet eerder voorgekomen en nog niet exact benoemd.
 Er is al eerder een motie unaniem aangenomen om te kijken naar de mogelijkheden voor het station
Vogelenzang-Bennebroek. Maar dit kan niet alleen via de GR geregeld worden. De NS en (in mindere mate)
ProRail gaan hierover. Daarmee lopen contacten om de haalbaarheid te inventariseren.
 Kijkend naar het OV-toekomstbeeld en het OV-onderdeel Grensstreek, waar ook de Duinpolderweg onder
viel, past het heropenen van dit station naar verwachting van de wethouder minder in het plaatje.
 Ook het fietspad kan niet alleen via de GR geregeld worden. Destijds trok de provincie hier de stekker uit,
op basis van standpunten van de Raad van State.
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 Over de aansluiting Zeeweg-Randweg is ook gesproken in de commissie. Oplossingen voor Bloemendaal
stuiten op verzet in Haarlem. Maar het gaat om een onderzoek, bekostigd door de GR - geef dit een kans.
De voorzitter brengt eerst de amendementen in stemming, vervolgens het raadsvoorstel, dan de motie.
Dictum amendement G / GroenLinks, PvdA
Besluitpunt 2 van voorgelegde raadsbesluit aan te vullen, zodat deze luidt:
Akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en de ontwerpbegroting 2021 van de GR Bereikbaarheid ZuidKennemerland, met dien verstande dat tijdig een zienswijze wordt ingediend waarin de volgende punten van
aanvulling/wijziging zijn opgenomen:
1. Onderzoek naar heropening station Vogelenzang-Bennebroek;
2. Zo spoedig mogelijk verdergaan met uitwerking van de on-hold gezette fietsroutes;
3. 'Aansluiten Zeeweg - Randweg' s hrappe uit het 'Werkdeeľ van de Begroting 2021.

BETREFT STEMMING: Amendement G
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Kruijswijk (GrL)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weenink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
Dhr van der Veldt (CDA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

CONCLUSIE: VERWORPEN

TEGEN
VOOR
VOOR
VOOR
TEGEN
VOOR
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
VOOR
TEGEN
VOOR
VOOR
TEGEN
TEGEN

7 VOOR

10 TEGEN

 Besluit: amendement G is verworpen, het raadsvoorstel wordt niet geamendeerd.

BETREFT STEMMING: Raadsvoorstel Jaarstukken GR bereikbaarheid
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Kruijswijk (GrL)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weenink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
Dhr van der Veldt (CDA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
TEGEN
VOOR
TEGEN
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
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CONCLUSIE: AANGENOMEN

15 VOOR

2 TEGEN

 Besluit: Raadsvoorstel Jaarstukken GR bereikbaarheid is aangenomen.
Dictum motie 1 / Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal
Verzoekt:
-Het College uitvoering te geven aan een zienswijze, waarbij de gemeenteraad aangeeft geen verdere nut
en noodzaak te zien in deze studie, en dat er zo nodig een veto zal worden uitgesproken door de
Gemeenteraad van Bloemendaal tot verdere uitvoering van een studie en uitvoering van een plan tot
ontsluiting Zeeweg - Randweg via het grondgebied van Bloemendaal
-Aan de GR. deelnemende partijen aan te geven dat er geen 50.000 hoeft te worden gereserveerd op de
(meerjaren) begroting

BETREFT STEMMING: Motie 1
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Kruijswijk (GrL)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weenink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)
Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)
Dhr van der Veldt (CDA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

CONCLUSIE: VERWORPEN

TEGEN
VOOR
TEGEN
VOOR
TEGEN
VOOR
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
TEGEN
TEGEN

8 VOOR

9 TEGEN

 Besluit: motie 1 is verworpen

8.

Jaarstukken ontwerp begroting 2021 Omgevingsdienst IJmond (hamerpunt)

Dit voorstel wordt als hamerstuk behandeld.
 Besluit: Voorstel aangenomen met 17 stemmen voor / 0 stemmen tegen

9.

Begroting Paswerk (hamerpunt)

Dit voorstel wordt als hamerstuk behandeld.
 Besluit: Voorstel aangenomen met 17 stemmen voor / 0 stemmen tegen

10. Jaarstukken ontwerp begroting 2021 VRK (hamerpunt)
Dit voorstel wordt als hamerstuk behandeld.
 Besluit: Voorstel aangenomen met 17 stemmen voor / 0 stemmen tegen

11. Benoeming duo-commissielid PvdA
Dit agendapunt is naar voren gehaald en behandeld als punt 3a (zie agendapunt 3)
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12. Afhandeling integriteitsmeldingen (openbaar gedeelte)
De heer Burger neemt op dit agendapunt het voorzitterschap van de burgemeester over.
Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) en de heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) verlaten de
vergadering. De heer van der Veldt (CDA) en de heer Kruijswijk (GroenLinks) onttrekken zich aan de
beraadslaging en nemen plaats op de publieke tribune.
De voorzitter:
 Legt aan de raad voor of dit agendapunt nu behandeld kan worden en constateert dat de raad dit wenst.
 Legt aan de raad voor of over dit punt achter gesloten deuren vergaderd zal worden (conform artikel 23
van de gemeentewet) en constateert dat de raad hiertoe besluit.
 Legt aan de raad voor of het college, de griffie, de bode en de ambtelijke ondersteuning aanwezig mogen
zijn bij dit besloten gedeelte en constateert dat de raad hiermee instemt.
 Kondigt aan dat ná het besloten gedeelte in de openbaarheid een korte samenvatting gegeven zal worden
van hetgeen in het besloten gedeelte is besproken, en gestemd zal worden.
 Schorst de vergadering om de deuren te sluiten, verzoekt overige aanwezigen het gebouw te verlaten.
HERVATTING VERGADERING (na besloten gedeelte)
De voorzitter vat het besloten gedeelte van de behandeling van dit agendapunt samen:
De aanwezige fracties van D66, VVD, PvdA, GroenLinks, VDB en CDA hebben hun visie gegeven op het
voorgenomen raadsvoorstel. Er zijn in twee termijnen vragen gesteld aan de burgemeester, die ook zijn
beantwoord. De discussie heeft geleid tot een amendement, dat door VDB en PvdA wordt ingediend.
De heer Doorn krijgt als indiener het woord om het amendement toe te lichten.
Dictum amendement H / VDB, PvdA
Bullit 4 toe te voegen aan het raadsbesluit:
-Het steunpunt lntegriteitsonderzoek politieke ambtsdragers op korte termijn een procesmatige reflectie te
vragen over de bevindingen en conclusies zoals door de raad vastgesteld.
Een stemverklaring (amendement en raadsvoorstel) wordt afgelegd door de heer Burger (CDA).

BETREFT STEMMING: Amendement H
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weernink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Dhr Schell (PvdA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

VOOR

CONCLUSIE: AANGENOMEN

12 VOOR

TEGEN
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR

1 TEGEN

 Besluit: amendement H is aangenomen, het raadsvoorstel wordt geamendeerd.
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* Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), de heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), de heer van der Veldt
(CDA) en de heer Kruijswijk (GroenLinks) nemen niet deel aan de stemming.

BETREFT STEMMING: Raadsvoorstel integriteitsmeldingen ambtsdragers
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weernink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Dhr Schell (PvdA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

VOOR

CONCLUSIE: AANGENOMEN

12 VOOR

TEGEN
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR

1 TEGEN

 Besluit: het geamendeerde raadsvoorstel integriteitsmeldingen ambtsdragers is aangenomen.
* Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), de heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), de heer van der Veldt
(CDA) en de heer Kruijswijk (GroenLinks) nemen niet deel aan de stemming.

 De voorzitter schorst de vergadering voor deze avond (nacht) wegens tijdgebrek om de resterende punten
nog te kunnen behandelen. Het vervolg van deze vergadering vindt plaats op donderdag 2 juli.
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