
 

 

 

 

Raadsvergadering op woensdag 7 juli/ 8 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), mevrouw Voorham (D66), 

de heer Faber (GrL), de heer Kruijswijk (GrL), mevrouw Roos (HvB), de heer Schell 

(PvdA), mevrouw Meijer-Wortelboer (VVD), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer 

Brussaard (VVD), de heer Harder (VVD), mevrouw Robbers (VVD), dhr. Doorn (VDB) 

dhr. Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) 

Afwezig: mevrouw Van Vliet (GrL) afwezig op 7 juli, de heer Heukels (LB) afwezig op 7 

en 8 juli. 

College: Burgemeester Roest, wethouder Heijink, 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 

 

Dhr. Heukels en mw. Van Vliet zijn afwezig. 

   

3. Vaststellen van de agenda 

 

Door de indieners is voorgesteld agendapunt 21 Initiatiefvoorstel Verordening 

Rekenkamercommissie van de agenda te halen. 

 

Mw. Roos doet een ordevoorstel en verzoekt om hoofdelijke stemming teneinde 

agendapunt 4 Vaststellen van de geheime notulen van 27 mei 2021 (besloten) in de 

openbaarheid te behandelen. 

Het voorstel wordt in stemming gebracht. Dhr. Slewe onthoudt zich van stemming. Mw. 

Roos legt een stemverklaring af. Het voorstel wordt met 1 stem voor (HvB) en 15 

stemmen tegen (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB) verworpen. 

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.   

 

Mw. Roos en dhr. Slewe verlaten de vergadering. 

 

4. Vaststellen van de geheime notulen van 27 mei 2021 (besloten) 
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De raad stemt in met beslotenheid van de raad om de notulen vast te stellen. Van het 

besloten deel is een apart geheim verslag gemaakt. 

 

Er wordt een openbaar raadsvoorstel ingebracht over de opheffing van de 

geheimhouding financiële gevolgen mediation traject. Er volgt een leespauze. 

 

4a. Opheffing geheimhouding financiële gevolgen mediation traject 

 

Mw. Roos en dhr. Slewe keren in de vergadering terug. 

 

De voorzitter doet een ordevoorstel en verzoekt om hoofdelijke stemming over het 

raadsvoorstel met de volgende inhoud: 

 

“het besluit te nemen de geheimhouding op de vaststellingsovereenkomsten inzake het 

dossier Elswoutshoek zoals bekrachtigd door de Raad op 27 mei 2021 op te heffen voor 

wat betreft het totaalbedrag van de in de vaststellingsovereenkomsten genoemde 

beschikkingen. De geheimhouding van de vaststellingsovereenkomsten voor het 

overige te handhaven” 
 

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Dhr. Slewe onthoudt zich van 

stemming. Mw. Roos legt een stemverklaring af. Met 16 stemmen voor en 0 stemmen 

tegen is het voorstel aangenomen. 

 

5. Jaarverslag en jaarrekening 2020 

 

Voorafgaand aan de vergadering zijn de goedkeurende verklaring van de accountant en  

de aangepaste jaarrekening aan de raad toegestuurd. Op voorstel van de voorzitter  

gaat de raad ermee akkoord om op 22 juli een extra digitale raad te hebben om over  

de jaarrekening te beraadslagen en te besluiten. 

Het agendapunt gaat hiermee van de agenda. 

 

6. Zomernota  

 

De heer Kruijswijk geeft aan dat er nog een vraag open staat over een geldbedrag voor 

de huisvesting kwetsbare groepen. Wethouder Heijink spreekt namens 

portefeuillehouder De Roy en is in de veronderstelling dat het antwoord onderweg is 

(klopt, is de dag erna meegestuurd met het griffiebericht: 2021002109) 

 

Mevrouw Roos wil graag weten wat de kosten aan het gemeentehuis zijn sinds de 

oplevering ervan. Dit naar aanleiding van de kosten van de luchtverversingsinstallatie. 

Wethouder Heijink zegt toe dat hij hier schriftelijk op terugkomt.                      TR 129 

 

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Mw. Roos en dhr. Slewe leggen een 

stemverklaring af. Met 15 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB) en 2 

stemmen tegen (HvB, ZB) is het voorstel aangenomen. 

 

7. Zienswijze en verstedelijkingsstrategie MRA 
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De raadsfracties voeren het woord. Wethouder Wijkhuisen reageert. 

 

De voorzitter brengt Amendement A Verstedelijkingsstrategie metropoolregio 

Amsterdam, ingediend door de VVD, in stemming, met als dictum: 

 

Besluit: 

 

In te stemmen met de zienswijze van het college op de tweede conceptversie van de 

verstedelijkingsstrategie, met dien verstande dat: 

1. De alinea in de zienswijze “De gemeente Bloemendaal onderschrijft de centrale 
gedachte achter de verstedelijkingsstrategie van een polycentrische ontwikkeling. 

De MRA bestaat uit veel verschillende en krachtige kernen, die elkaars kwaliteiten 

versterken. Ze liggen in een landschap dat al even gevarieerd is” 
wordt aangevuld met de zin: “Het dorpse en groene karakter van Bloemendaal, met 
de afzonderlijke kernen, is een te behouden kwaliteit voor de metropoolregio”; 

2. De zin “De regio Zuid-Kennemerland blijft graag betrokken bij deze uitwerking” 
vervalt en wordt vervangen door: “Wij blijven graag betrokken bij deze uitwerking”. 

 

     Met 15 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB) en 2 stemmen tegen (HvB,  

     ZB) is het amendement aangenomen. 

 

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Met 15 stemmen voor (VVD, GrL, D66, 

CDA, PvdA, VDB) en 2 stemmen tegen (HvB, ZB) is het voorstel aangenomen. 

 

8. Jaarstukken GR bereikbaarheid 

 

De fracties voeren het woord. Enkele fracties stellen vragen. Wethouder Wijkhuisen en 

burgemeester Roest reageren en beantwoorden de vragen. De voorzitter brengt het 

voorstel in stemming. 

 

Dhr. Van der Veldt, mw. Roos en dhr. Doorn leggen een stemverklaring af. Het voorstel 

wordt met 16 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB, ZB) en 1 stem tegen 

(HvB) aangenomen. 

 

9. Jaarstukken ontwerp begroting 2022 Omgevingsdienst IJmond 

 

Het raadsvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen. 

 

10.  Ontwerp bestemmingsplan Hoge Duin en Daalseweg 21 C 

 

Het raadsvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen.  

 

11.  Initiatiefvoorstel wijziging landgoederennota (Hart voor Bloemendaal) 

 

Mw. Roos licht het voorstel toe. De fracties voeren het woord.  
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De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het initiatiefvoorstel wordt  met 6 

stemmen voor (GrL, PvdA, HvB, VDB, ZB) en 11 stemmen tegen (VVD, D66, CDA) 

verworpen. 

 

 

12.  Rapport rekenkamercommissie uitvoering Participatiewet 

 

Het raadsvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen. 

 

13.  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf 

 

Het raadsvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen. 

 

14.  Begroting Participatiebedrijf 2022 

 

Het raadsvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen. 

 

15.  Aanpassing huisvestingsverordening 

 

Het raadsvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen. 

 

16.  Intrekken Verordening loonkostensubsidie Bloemendaal 2015 

 

Het raadvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen. 

 

17.  Convenant Zuid-Kennemerland 

 

Het raadsvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen. 

 

18.  Ontwerp programma begroting 2022 en het ontwerp jaarverslag VRK 

 

Het raadsvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen. 

 

     20. Vaststellen verordening vaartuigen en ligplaatsen 

 

Het raadsvoorstel wordt bij hamerslag aangenomen. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor deze avond. Het vervolg van de vergadering 

vindt plaats op donderdag 8 juli 2021.  

 

Voortzetting vergadering op 8 juli 2021 

 

De heer Heukels heeft zich afgemeld. Mevrouw Robbers is iets later. 

  

19. Aankoop aandelen Meerlanden 
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Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 15 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, 

PvdA, VDB) en 2 stemmen tegen (HvB, ZB). 

 

22. Afscheid van mevrouw Voorham/ toelating dhr. Kempenaar 

 

Diverse personen voeren het woord over het vertrek van mevrouw Voorham en danken 

haar voor haar inzet de afgelopen jaren. 

Voor het toelaten van de heer Kempenaar wordt een Commissie op de Geloofsbrieven 

gevormd, bestaande uit dhr. Harder, dhr. Schell, dhr. Faber, bijgestaan door de griffier. 

Na een positieve terugkoppeling wordt dhr. Kempenaar toegelaten tot de raad en legt 

hij de belofte af. 

 

23. Mededelingen 

 

De voorzitter van de auditcommissie geeft een terugkoppeling van de afstemming met 

de accountant voorafgaand aan de vergadering. Er is een goedkeurende verklaring 

verstrekt die inmiddels aan de raadsleden is toegestuurd. Op 22 juli is een extra raad 

voor de behandeling van de jaarrekening. 

 

Mevrouw Roos verwijst naar een artikel in de krant waaruit blijkt dat de geheimhouding 

is geschonden ten aanzien van het mediationtraject. De burgemeester geeft aan dat hij 

al van plan was om mede te delen dat hij aangifte zal doen van het lekken van 

informatie. 

 

De burgemeester vertelt dat de hoofdlijnen MRA in concept zijn vastgesteld. Na het 

reces gaat het naar de raad toe voor een zienswijze. In december wordt het definitief. 

Op 10 december is State of the Region dat in het teken hiervan zal staan. 

 

Wethouder Wijkhuisen vertelt dat er een uitspraak is in de zaak Cobraspen/ PWN. Dat 

kan gevolgen hebben voor het Reinwaterpark. 

 

24. Vaststellen besluitenlijst raad 27 mei 2021 (openbare gedeelte) en 3 juni 

2021 

 

Deze worden vastgesteld. 

 

25. Lijst van toezeggingen 

 

TR 125 is de vorige keer afgedaan en gaat van de lijst. 

TR 128 (over de Wet open overheid) blijft staan. 

 

26. Lijst met Ingekomen Stukken 

 

De heer Slewe wil graag A3 agenderen. Er zijn voldoende ondersteuners om dit te 

agenderen in de volgende commissiecyclus. 
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Mevrouw Roos wil graag C18 agenderen. Er zijn voldoende ondersteuners om dit te 

agenderen in de volgende commissiecyclus. 

 

Beide stukken gaan naar de agendacommissie. 

 

27. Vragenhalfuur 

 

De heer Slewe stelt een vraag over de aanpassing van de APV. De burgemeester 

reageert. 

 

De heer Brussaard stelt een vraag over het bouwplan Bloemendaalseweg. Wethouder 

Wijkhuisen reageert. 

 

28. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

Beide moties (1 over Duurzaam bermbeheer en 2 over Hondenlosloopbeleid Park 

Brederode) worden door mevrouw Roos niet ingediend en aangehouden tot de 

volgende raad. 

 

29. Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

 


