
Commissie Bestuur en Middelen  
 

 

 

Concept besluitenlijst vergadering 
 

 

DATUM DONDERDAG 18 FEBRUARI 2021 20:00 

Online LINK 

Aanwezig de heer Brussaard (VVD), de heer van de Bunt (LB), de heer Doorn (VDB), mevrouw Faas 

[voor agendapunt 8 de heer Slewe] (ZB), mevrouw de Groot (PvdA), de heer Kruijswijk (GrL), 

de heer Oude Weernink (D66), mevrouw Roos (HvB), de heer van der Veldt (CDA), mevrouw 

Zoetmulder (VVD) 

Afwezig n.v.t. 

Collegeleden Burgemeester Roest, Wethouder Heijink 

Voorzitter de heer Harder 

Griffier mevrouw Kroonenberg 

 

 

1. Opening en bericht van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en mensen die online meekijken welkom. 

Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. 

 

Bericht van verhindering Vervangen door: 

n.v.t.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

Mevrouw Faas geeft aan dat de heer Slewe bij agendapunt 8 het woord zal voeren namens Zelfstandig Bloemendaal. 

 

3. Inspreken in de commissie 
Voor vanavond hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

Naam, organisatie Agendapunten 

n.v.t. 
 

 

4. Aanpassing verordening bezwaarschriftencommissie (Meningsvorming) 
 

De voorzitter geeft allereerst de heer van der Veldt (CDA) het woord over een ambtshalve wijziging op zijn initiatief op 

twee punten. De heer van der Veldt licht deze toe. Vervolgens worden alle fracties in de gelegenheid gesteld hun 

zienswijze toe te lichten en vragen te stellen. 

 

Fractie Commissielid Advies 

CDA Dhr van der Veldt CDA kondigt een amendement aan 

LB Dhr van de Bunt LB steunt het amendement van het CDA 

VVD Mw Zoetmulder Steun raadsvoorstel en ambtshalve wijziging 

HvB Mw Roos HvB steunt het amendement van het CDA 

D66 Dhr Oude Weernink D66 steunt het amendement van het CDA 

PvdA Mw de Groot PvdA steunt het amendement van het CDA 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen/2021/18-februari/20:00
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GrL Dhr Kruijswijk Steun raadsvoorstel en ambtshalve wijziging 

VDB Dhr Doorn VDB steunt het amendement van het CDA 

ZB Mw Faas ZB steunt het amendement van het CDA 

 

Burgemeester Roest licht toe en beantwoordt vragen. 

Onderwerpen o.a.: ambtshalve wijziging, voorgenomen amendement CDA, principiële benadering vanuit dualisering 

 

De voorzitter concludeert dat dit raadsvoorstel als bespreekpunt naar de raad gaat, met de twee ambtshalve 

wijzigingen die zijn toegelicht, en met aangekondigd amendement vanuit het CDA (benoeming leden blijft bij de raad). 

 

5. Aanwijzing lokale publieke omroep (Meningsvorming) 

 

De voorzitter brengt de Beeldvormende Avond over dit onderwerp op 7 januari jl. in herinnering, waarop de leden zijn 

geïnformeerd. Vervolgens worden alle fracties in de gelegenheid gesteld hun zienswijze toe te lichten en vragen te 

stellen. 

 

Fractie Commissielid Advies 

VVD Dhr Brussaard Steun voor raadsvoorstel 

VDB Dhr Doorn Steun voor raadsvoorstel 

D66 Dhr Oude Weernink Steun voor raadsvoorstel 

ZB Mw Faas Steun voor raadsvoorstel 

GrL Dhr Kruijswijk Steun voor raadsvoorstel 

PvdA Mw de Groot Steun voor raadsvoorstel 

CDA Dhr van der Veldt Steun voor raadsvoorstel 

LB Dhr van de Bunt Steun voor raadsvoorstel 

HvB Mw Roos Steun voor raadsvoorstel 

 

Burgemeester Roest licht toe en beantwoordt vragen. 

Onderwerpen o.a.: constateert brede steun, professionalisering / onafhankelijkheid neemt toe, representativiteit, 

vertegenwoordiging werknemers, diversiteit in bestuur, pers benadert communicatie (niet andersom) 

 

De voorzitter concludeert dat dit raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad gaat. 

 

6. Initiatiefvoorstel Zelfstandig Bloemendaal over aanpassen Verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning (Meningsvorming) 

 

De voorzitter geeft mevrouw Faas (ZB) als indiener van het voorstel als eerste het woord, om het voorstel toe te 

lichten. Vervolgens worden alle fracties in de gelegenheid gesteld hun zienswijze toe te lichten en vragen te stellen. 

 

Fractie Commissielid Advies 

ZB Mw Faas Steun (indiener) 

PvdA Mw de Groot Geen steun, huidige regeling voldoet 

D66 Dhr Oude Weernink Geen steun, niet bedoeld voor campagne 

VVD Mw Zoetmulder Geen steun, sluit aan bij D66, geen partijbudget 

VDB Dhr Doorn Steun, afgezien van punt 2e 

HvB Mw Roos Vraag: grote partijen profiteren hiermee ook? 

LB Dhr van de Bunt Vooralsnog geen steun, huidige regeling voldoet 

GrL Dhr Kruijswijk Geen steun, huidige regeling voldoet 

CDA Dhr van der Veldt Geen steun, huidige regeling voldoet 

 

Mevrouw Faas (ZB) licht toe en beantwoordt vragen. 
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Onderwerpen o.a.: wat is veranderd t.o.v. huidige regeling en waarom, belang kleine partijen, verruiming keuze 

bestedingsmogelijkheden 

 

De voorzitter concludeert dat dit initiatiefvoorstel als bespreekpunt naar de raad gaat. 

 

7. Motie afvalkalender (uit de raad van 28 januari 2021) (Informatie en oriëntatie) 

 

De voorzitter geeft de indieners van de motie als eerste het woord om het voorstel toe te lichten. Vervolgens worden 

alle fracties in de gelegenheid gesteld hun zienswijze toe te lichten en vragen te stellen. 

 

Fractie Commissielid Advies 

LB Dhr van de Bunt Steun (indiener) 

GrL Dhr Kruijswijk Steun (indiener), toevoegen afvalscheiding 

HvB Mw Roos Steun (indiener) 

CDA Dhr van der Veldt Steun 

VDB Dhr Doorn Geen steun, digitaal tijdperk, kan bij kadernota 

VVD Dhr Brussaard Geen steun, op aanvraag beschikbaar voldoet 

ZB Mw Faas Geen steun, voorstel college eerst kans geven 

PvdA Mw de Groot Geen steun, hoewel voor beide wat te zeggen 

D66 Dhr Oude Weernink Geen steun nu, komt nog bij de kadernota 

 

Wethouder Heijink licht toe en beantwoordt vragen. 

Onderwerpen o.a.: moment indienen motie (merkwaardig), voordelen communiceren via de app (inspelen op 

actualiteit, flexibiliteit), situatie andere gemeenten, mogelijkheden geboden door deze gemeente, kadernota 

 

Op dit punt is het 21:02 en volgt een korte schorsing van 8 minuten. 

 

8. Brief inwoner inzake vergunning keerwanden Bijduinhof (A21 LIS 12 november 2020, 

geagendeerd op verzoek van de heer Slewe) (Informatie en oriëntatie) 
 

 Betreft: brief gedateerd 27 oktober 2020, onderwerp: “Gemeenteraad, doe hier iets aan (of beter: tegen)!” 

 Liberaal Bloemendaal onthoudt zich van deelname aan de behandeling van dit agendapunt. 

 Namens Zelfstandig Bloemendaal voert de heer Slewe op dit punt het woord. 

 

De voorzitter geeft als eerste het woord aan de verzoeker de heer Slewe, om het agenderingsverzoek toe te lichten. 

 

Zelfstandig Bloemendaal en VDB kondigen een initiatiefvoorstel aan voor een raadsenquête over dit onderwerp. Dit 

zal ingebracht worden in de komende raad. 

 

Alle fracties worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze toe te lichten en vragen te stellen. 

 

Fractie Commissielid Advies 

ZB Dhr Slewe Verzoeker, kondigt initiatiefvoorstel aan 

VDB Dhr Doorn Meldt initiatiefvoorstel mede in te dienen 

PvdA Mw de Groot Geen steun 

HvB Mw Roos Raadsenquête: is de raad daartoe geëquipeerd, kosten, breed draagvlak? 

Vraag aan de wethouder: trekstangen aan de muur, die onderdelen van 

de muur beginnen nu al te wijken, is de veiligheid gegarandeerd? 

GrL Dhr Kruijswijk Geen raadsenquête op dit moment: gebouw staat, met welk doel? 

Art 36 vraag gesteld: waarom plannen niet geïntegreerd Marine hospitaal 

en Bijduinhof? Welke geheim verklaarde stukken 2009-2012 beschikbaar? 

D66 Dhr Oude Weernink Volgt GrL: eerst kijken wat er aan informatie is. Is de situatie veilig? 
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CDA Dhr van der Veldt 1) heden: wat kan de wethouder betekenen mbt bemiddeling 

buurtbewoners, welke mogelijkheden zijn er evt nog tot een oplossing? 

2) verleden: raadsenquête in het verleden bepleit, maar nu: welk doel, is 

er genoeg draagvlak, volgt GrL: wat zit nog onder geheimhouding? 

VVD Mw Zoetmulder Geen raadsenquête, zeker niet op dit moment 

LB Dhr van de Bunt n.v.t. 

 

Ambtelijke ondersteuning beantwoordt technische vragen. 

Onderwerpen o.a.: erfafscheiding, keerwand, bouwwerk, bouwtoezicht, veiligheid, situatie Bennebroek / Overveen 

 

Wethouder Heijink licht toe en beantwoordt vragen. 

Onderwerpen o.a.: tijdvak besluit en voorbereiding, geen ambtenaren uit die tijd nog in dienst, groot dossier, doel 

raadsenquête en periode vaststellen, rechtszaken, gebouw staat al, leerpunten, verhoudingen verstoord, deels 

oplossing gevonden - deels nog niet, lopende zaken bezwaarschriftencommissie, welke rol kan gemeente nemen 

 

Wethouder Heijink: als volgens mevrouw Roos de keerwanden wijken en de ambtelijke ondersteuning zegt dat dat niet 

de bedoeling is, zal direct bekeken worden of de situatie nog steeds veilig genoeg is. TCM209 

 

9. Bestuurlijke termijnagenda commissie Bestuur en Middelen (BTA) 
Geen opmerkingen. 

 

10. Eventuele substantiële nieuwe uitgaven / overschrijdingen 
Wethouder Heijink: bij ongewijzigd beleid zal Bloemendaal vanaf 2023 een kleine vier ton minder ontvangen uit het 

gemeentefonds. Hiertegen is bezwaar aangetekend bij het Ministerie, samen met meerdere gemeenten. 

 

11. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 
Burgemeester Roest: de veelheid aan informatie rond het coronavirus wordt schriftelijk gedeeld met de raad. 

Wethouder Heijink: geen mededelingen 

 

12. Mededelingen vanuit de Auditcommissie 
 

De heer Oude Weernink (voorzitter auditcommissie):  

 Het controleplan is ter beschikking gesteld, de managementletter is vandaag toegestuurd (extra griffiebericht). 

 Verslagen van de auditcommissie zijn te raadplegen via het RIS. 

 De jaarrekening kan tijdig aan commissies en raad worden toegestuurd. 

 Griffie en auditcommissie hebben een notitie in voorbereiding over het opdrachtgeverschap aan de accountant. De 

rollen, taakinvulling en interne werkafspraken worden hierin nader gespecificeerd. 

 Bij mogelijk meerwerk wordt de auditcommissie in een zo vroegtijdig mogelijk stadium geïnformeerd. 

 De positie van de griffier m.b.t. afhandeling van facturen en ondersteuning van de auditcommissie blijft ongewijzigd. 

 

13. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 
Geen mededelingen 

 

14. Mededelingen College van B & W 
Burgemeester Roest: stembiljetten moesten eerder uitgestuurd worden i.v.m. het naar voren halen verkiezingen, 

waardoor overlijdensgevallen (24x) in februari niet meegenomen konden worden. Een excuusbrief is uitgegaan. 

 

15. Vaststellen van de besluitenlijst van 14 januari 2021 
Ongewijzigd vastgesteld 

 

16. Lijst van toezeggingen door het College 
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Vorige vergadering afgedaan, verwijderen van de lijst: 

TCM199 Aanwijzen lokale radio (alle fracties) 

TCM201 Raad schr. informeren / nadere specificatie Eindejaar voorstel 10 (HvB) 

TCM202 Vergroening opnemen in tariferingsstelsel (GrL) 

TCM203 Raad schr. informeren mbt betaalde leges bestemmingsplannen (CDA) 

TCM204 Raad schr. informeren mbt privacy beleid / autorisatiematrix (PvdA) 

 

Toezeggingen die deze vergadering afgedaan zijn: 

TCM205 Budget Biodiversiteit onderbrengen bij rubriek Milieu; 

Budget Kerkenvisie onderbrengen bij rubriek Ruimtelijk Domein (GrL) 

TCM206 Schr. onderbouwing overhevelen bedrag programma 8 (HvB, ZB) 

TCM207 Schr. onderbouwing overhevelen bedrag programma 7 en toelichting rioolmodel (HvB) 

 

Nog openstaande toezeggingen: 

TCM200 Voor vergadering februari: onderzoeken of regeling ligplaatsen aangepast wordt aan 

regeling Heemstede (VVD, CDA) 

18-02-2021 wethouder Heijink: februari lukte niet (uitleg), extern juridisch advies wordt 

gevraagd, verwachting is nu maart. Alle wachtenden worden geïnformeerd. 

[Tip dhr van der Veldt (CDA): gemeente Leiden heeft hier ruime ervaring in.] 

TCM208 College gaat in gesprek met bestuur Vrijwillige Reddingsbrigade over financiële tekorten 

en koppelt terug aan de raad 

18-02-2021 wethouder Heijink: gesprek heeft op 17 februari (‘gisteren’) plaatsgevonden, 
terugkoppeling komt als raadsvoorstel z.s.m. 

  Hiermee kan deze toezegging afgedaan worden. 

 

17. Rondvraag 

 

 De vraag van ZB kan niet worden gesteld, omdat er geen spreektijd meer is. 

 De vraag van het CDA (2) over het ligplaatsenbeleid is beantwoord bij het behandelen van toezegging TCM200. 

 De vraag van HvB (5) over jachtrechten is vandaag per collegebrief 2021000636 beantwoord en vervalt (voor nu). 

 De vragen van HvB (3) en CDA (1) over de Potgieterweg zijn in combinatie gesteld. 

 De vragen van HvB (7) en CDA (3) over geluidsoverlast door motoren zijn in combinatie gesteld. 

 

Commissielid Vraag 

Mw Roos (HvB)  

(3) 

Verzonden: zondag 14 februari 2021 17:03 

Vragen aan wethouder Heijink 

Betreft: Verleende omgevingsvergunning Potgieterweg 9 Bloemendaal (Gemeenteblad 29/12) 

 Er is hier veel om te doen geweest, op 8 juli is een verzoek tot wijziging ontvangen en de 

vergunning is eind december vorig jaar verleend. Wat is daar precies aan de hand, wat 

betrof die wijziging en waarom was wijziging van de oorspronkelijke vergunning nodig? 

 Hoe zit het met de wet Natuurbescherming en met de vergunning van de provincie? 

Dhr vd Veldt 

(CDA) 

(1) 

Doorgeschoven vanuit de commissie Grondgebied 16-02-2021 

Betreft: Potgieterweg 

 Is de gemeente bekend met de opgetreden schade?  

 Treedt de gemeente op bij dergelijke schade, b.v. door controle van de soort 

werkzaamheden, van de uitvoering of het instellen van een bouwstop?  

 Wethouder Heijink:  

 De vergunning is in 2017 verstrekt, de wijzigingen waren ondergeschikte wijzigingen aan 

trappenhuis, fietsenstalling en gevel (geen wijzigingen aan de constructie). 

 Het heien van damwanden gaf trillingen. Gemeente heeft een bouwstop opgelegd en vroeg 

om een voorstel voor een alternatieve werkwijze. Dat voorstel bleek onvoldoende, daarop 

opnieuw een bouwstop. Daarna is door de bouwer voortvarend gehandeld. 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D3-Beantwoording-vragen-HvB-inzake-jacht-2021000636.pdf
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 Vandaag zijn de damwanden geplaatst. Er zijn geen nieuwe klachten gemeld tot nu toe. De 

bouwer heeft contact opgenomen met omwonenden en toegezegd zich in te spannen voor 

vergoeding van de schade. Er wordt nu zonder trillingen verder gebouwd. 

 In de vergunning was een rapport van een gespecialiseerd bedrijf gevoegd, waarin stond hoe 

die damwanden ingebracht moesten worden. Daaraan is door de bouwer voldaan, maar die 

wijze bleek toch schade te veroorzaken. 

Mw Roos (HvB)  

(7) 

Verzonden: woensdag 17 februari 2021 13:33 

Vraag voor de wethouder/burgemeester 

Betreft: geen trajectcontrole op de Zeeweg 

 De trajectcontrole op de Zeeweg gaat niet door, dit heeft niet alleen gevolgen voor de 

veiligheid, maar ook de geluidsoverlast van snel razende motoren. Hoe nu verder? 

Dhr vd Veldt 

(CDA) 

(3) 

Verzonden: maandag 15 februari 2021 22:13 

Betreft: geluidsoverlast door motoren 

 Volgens informatie van een inwoner is er op 4 februari jl. een overleg geweest van 

burgemeester(s) van kustgemeenten waar ook gesproken is over de geluidsoverlast door 

motoren. Is de burgemeester hier ook bij geweest en zo ja, zou hij daar wat meer over 

kunnen mededelen? 

 Daarnaast staat de toezegging dat de politie tijdens de commissie Bestuur & Middelen in 

maart een toelichting zou komen geven op de handhaving. Wordt deze toezegging nog 

gestalte gedaan? 

 Burgemeester Roest:  

 Dat overleg van kustgemeenten was ons niet bekend. Dit onderwerp is wél geagendeerd in 

de driehoek Zuid-Kennemerland, inclusief de brief die de gemeente Bloemendaal hierover 

heeft verstuurd aan de minister. Die brief is ook ingebracht in het V10 overleg (voorzitters 

driehoeken Noord-Holland), dat onze brief als ‘gebiedsbrief’ heeft overgenomen. 

 De burgemeester heeft gepleit voor trajectcontroles op de Zeeweg bij justitie en de provincie 

en zal dit blijven doen. Maar justitie vindt het (nu) te duur, stelt andere prioriteiten. 

 De politie zal in de commissie verslag komen doen. 

 De politie is verzocht het aantal snelheids- en gedragscontroles op de Zeeweg op te voeren. 

Mw Roos (HvB)  

(6) 

Verzonden: maandag 15 februari 2021 22:12 

Vraag aan wethouder Heijink 

Betreft: controle brandkranen 

In de vergadering van B&M van 3 dec kwam de vraag aan de orde of de brandkranen wel vaak 

genoeg worden gecontroleerd. Wethouder Heijink zei toen dat de laatste controle in sept 

2019 had plaatsgevonden, maar hij zou dit nog nagaan. Het vervolg hierop heb ik niet 

meegekregen, ik zou dat graag alsnog willen horen. Wat is het schema voor controles? 

Burgemeester Roest:  

 De controles in september-december 2019 waren de laatste, controles worden eens in de 

twee jaar uitgevoerd. Er komt dus eind dit jaar weer controle. Een deel wordt door ons 

gecontroleerd, een deel door PWN (natuurbeschermingsorganisaties). 

 In de Veiligheidsregio is besloten over te gaan naar waterwagens, die gestationeerd zijn in 

Haarlem. Als er branden zijn worden deze ingezet. Nieuwe waterwagens worden 

aangeschaft, mensen worden opgeleid. 

Mw Roos (HvB)  

(4) 

Verzonden: zondag 14 februari 2021 18:28 

Vragen aan de burgemeester 

Betreft: Vernielingen en overlast in het duingebied door jongeren (13 februari) 

De politie vertelt op fb dat sprake is van vernielingen en overlast in het duingebied en dat er 2 

politiemensen zijn mishandeld. Om die reden heeft de politie op zaterdagavond opnieuw 

ingezet met hulp van politiehonden. Bij het horen en zien van de politie is de jeugd het bos in 

gerend. Ik had hier een onaangenaam gevoel bij. Wat heeft zich hier voorgedaan? 

Burgemeester Roest:  

 Vrijdagavond waren er meldingen van omwonenden over overlast van jongeren (drank, 

baldadigheid, vandalisme, geluidsoverlast). De politie trof een samenscholing aan van meer 
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dan 100 jongeren. Excessief drankgebruik, een meerderheid minderjarig. De politie werd 

uitgescholden. Bij de aanhouding van twee jongeren, werden twee agenten getrapt. Hiervan 

is aangifte gedaan. Jongeren zijn uiteindelijk weggegaan. 

 Zaterdagavond waren er vergelijkbare meldingen bij de Blinkert. Daar is men grootschalig in 

gegaan - daar horen politiehonden als back-up bij. De burgemeester is zelf ter plaatse 

geweest. Er zijn 115 jongeren geregistreerd, die ieder een waarschuwing en een persoonlijke 

brief van de burgemeester hebben ontvangen. Er zijn 15 processen verbaal uitgegaan wegens 

belediging, openbare dronkenschap, verstoring openbare orde. 

 

Tijdens behandeling van deze laatste vraag (HvB #4), is het college door haar spreektijd heen. Mevrouw Roos (HvB) 

doet het ordevoorstel, het college meer spreektijd te geven. Een meerderheid van de commissieleden vindt dat de 

burgemeester de beantwoording van die vraag kan afmaken, maar dat daarna de spreektijd ook voorbij is. 

 

De vragen van HvB (1, 2) over Bennebroekerdreef 1 en gymzaal Dennenweg 15 kunnen in verband met gebrek aan 

spreektijd bij het college niet meer worden beantwoord. Deze kunnen schriftelijk gesteld en beantwoord worden. 

 

18. Sluiting 
De voorzitter feliciteert mevrouw Roos (HvB) hartelijk met haar verjaardag morgen en sluit om 22:34 de vergadering. 
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