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Gemeenteraad van Bloemendaal 13 december 2018  

aanvang 19:30 uur 

 

Besluitenlijst 

 

 

Aanwezige raadsleden: de heer Schell (PvdA), mevrouw Roos (Hart voor 

Bloemendaal), de heer Bruggeman (CDA), de heer van der Veldt (CDA), 

mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Harder (VVD), de heer Brussaard (VVD), 

mevrouw Kwaaitaal (VVD), mevrouw Meijer (VVD), de heer Doorn (VDB), 

mevrouw Van Vliet (GroenLinks), mevrouw Wierda (GroenLinks), de heer 

Kruijswijk (GroenLinks), mevrouw Kuijs (D66), de heer Oude Weernink (D66) en 

mevrouw Voorham (D66) 

Afwezige raadsleden: de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), na zijn 

verklaring en de heer Slewe (Hart voor Bloemendaal), voorafgaand aan de 

behandeling van het agendapunt Elswoutshoek. 

Aanwezige collegeleden: burgemeester Roest, mevrouw de Roy van 

Zuidewijn–Rive, de heer Heijink en de heer Wijkhuisen 

Plaatsvervangend voorzitter: de heer Burger 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Hij geeft het woord aan de heer Heukels (LB). De heer Heukels legt een 

verklaring af. Wegens recente ontwikkeling zal hij niet deelnemen aan het 

debat over Elswoutshoek en niet meestemmen. 

 

2. Berichten van verhindering 

De voorzitter stelt vast dat de heer Heukels plaats heeft genomen op de 

tribune en niet deelneemt aan de vergadering.  

 

3. Vaststellen van de agenda 

Er is deze vergadering geen vragenuur. De deelnemers aan de 

vergadering gaan daarmee akkoord. 

De voorzitter deelt mee dat de Doorn de door hem ingediende 

initiatiefvoorstellen (agendapunten 5, 6 en 7) terugtrekt.  

De raad gaat hiermee akkoord.  

De heer Doorn beaamt dat met de mededeling dat de stukken worden 

behandeld in de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing. 
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4. Aanwijzen onderzoekbureau Elswoutshoek  

De heer Slewe verlaat de vergadering en neemt plaats op de publieke 

tribune. 

De voorzitter geeft een toelichting op het raadsvoorstel. 

De bijlagen bij het voorstel zijn geheim en liggen al enige tijd ter inzage 

bij de Griffie. De voorzitter vraagt bekrachtiging van de raad voor deze 

geheimhouding. De raad besluit unaniem de geheimhouding te 

bekrachtigen. 

Geen van de aanwezige fracties heeft behoefte om deze geheime stukken 

te bespreken. De voorzitter concludeert dat vervolgd kan worden met de 

openbare vergadering. 

 

PvdA, GroenLinks, CDA, VDB, VVD en D66 geven aan het voorstel te 

steunen. 

 

Mevrouw Roos geeft aan een aantal zaken te missen in de opdracht aan 

het onderzoeksbureau. Hart voor Bloemendaal is daarom tegen het 

voorstel. 

 

Burgemeester Roest hecht aan een onderzoek door een onafhankelijke 

partij. Hij vindt het belangrijk dat het een raadsonderzoek is. Door 

waarheidsvinding kan schoon schip worden gemaakt. Hij stelt dat de 

uitkomsten van het onderzoek voor niemand vrijblijvend kunnen zijn. 

M.b.t. de opmerkingen van mevrouw Roos meldt hij dat hij bij interviews 

de verschillende casussen, zoals genoemd door mevrouw Roos zal 

inbrengen. 

Hij hoopt dat het onderzoek bijdraagt tot sluiting van de dossiers. 

 

Mevrouw Roos legt een stemverklaring af. 

 

Na stemming wordt het voorstel aangenomen met een stem van Hart voor 

Bloemendaal tegen. (16 voor / 1 tegen) 

De agendapunten 5, 6 en 7 zijn ingetrokken. 

 

5. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.55 uur. 

6.  


