
 
 

Corsanummer: 2018016378 

 

Gemeenteraad van Bloemendaal 1 november 2018 

 

besluitenlijst 

 

Aanwezige raadsleden: de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), de heer Schell 

(PvdA), mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), de heer Slewe (Hart voor 

Bloemendaal), de heer Bruggeman (CDA), de heer Burger (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: geen.    

Aanwezige collegeleden: mevrouw de Roy van Zuidewijn–Rive en de heer 

Wijkhuisen 

Afwezige collegeleden: de heer Heijink 

Voorzitter: de heer Roest 

Griffie: mevrouw Witte 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Berichten van verhindering 

Wethouder Heijink is wegens ziekte afwezig.  

 

3. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter meldt dat er nieuwe raadsvoorstellen zijn voor de 

agendapunten zijn voor de agendapunten 9 (landgoed Dennenheuvel) en 13 

(huisartsenpraktijk HOED). De raad heeft ingestemd om deze te behandelen 

i.p.v. de raadsvoorstellen die er lagen. 

De heer Heukels geeft aan dat hij de aanvullende stukken m.b.t. 

bovengenoemde agendapunten te laat heeft ontvangen om zich goed voor 

te bereiden. Hij verzoekt om deze agendapunten door te schuiven naar een 

volgende vergadering. De fractie HvB ondersteunt hem hierin.  

Zijn voorstel wordt in stemming gebracht.  

De overige fracties zijn wel voor behandeling, na een leespauze kunnen 

deze agendapunten behandeld worden.   

 

 



-2- 

Corsanummer 2018016378 

 

De fractie Hart voor Bloemendaal is niet akkoord met het behandelen van 

het laatste agendapunt (Vitaal Vogelenzang) in beslotenheid. Er is al een 

besluit genomen, zo stelt de fractie. 

De overige fracties gaan wel akkoord met het agendapunt.  

 

4. Mededelingen 

Wethouder Wijkhuisen meldt met betrekking tot de Duinpolderweg dat het 

college van GS heeft gekozen voor de middenvariant. Hierdoor is de 

gemeente Bloemendaal geen grondgebonden gemeente meer binnen de 

stuurgroep. De vraag is of de wethouder in de stuurgroep blijft. Hij zal daar 

bij de raad op terugkomen. Een meerderheid van de fracties wil dit in de 

commissie bespreken. 

De burgemeester vraagt de aandacht van de raad voor de bijeenkomst 

“ondermijning” op 19 november en die voor raadsleden van de Regio Zuid-

Kennemerland op 22 november.  

 

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 27 

september 2018  

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen van het College 

De lijst wordt vastgesteld. 

 

7. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 27 september 

2018  

Op verzoek van de fractie HvB wordt brief B1 (Brederode wonen) 

geagendeerd voor de commissie. 

Op verzoek van HvB worden de brieven A3 en C28 (RIS/DIV) geagendeerd 

voor de commissie. 

Op verzoek van HvB wordt de beleidsnotitie Strand, C10, voor de commissie 

geagendeerd. 

 

8. Vragenhalfuur  

De fractie van de PvdA vraagt om locaties voor de 28 sociale woningen die 

per jaar gebouwd moeten worden. 

Wethouder de Roy van Zuidewijn antwoordt dat op 8 november gesprekken 

met de corporaties over de prestatieafspraken zijn. Begin 2019 wil zij de 

Woonvisie in de commissie brengen. Ook zal over de woonvisie een 

beeldvormende avond worden georganiseerd. Zij ziet kansen voor sociale 

woningbouw op Park Vogelenzang, Reinwaterpark en Plan 1828. 

 

De fractie GrL stelt  vragen over mogelijke Formule 1 races op het circuit 

Zandvoort.  
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Wethouder Wijkhuisen beantwoordt de vragen en geeft aan, dat er tot op dit 

moment geen overeenstemming is over het organiseren van Formule 1 races. 

 

Op de vraag van HvB over instabiele aarden wal bij de Bijduinhof antwoordt 

wethouder Wijkhuisen, dat deze inmiddels gestabiliseerd is. Hij blijft de 

situatie ter plekke volgen. 

 

Mevrouw Roos vraagt aan burgemeester Roest naar de melding die hij deed 

over haar en die inmiddels door de politie is verwerkt als “mutatie”. Zij 
verzoekt de burgemeester om inzage van een niet geanonimiseerde melding. 

Burgemeester Roest antwoordt dat hij daar niet aan mee zal werken.  

 

9. Landgoed Dennenheuvel, stedenbouwkundig plan 

Volkstuinencomplex en het ontwerpbestemmingsplan. 

Het voorstel wordt aangenomen met 1 stem tegen van de fractie Liberaal 

Bloemendaal. (18 voor, 1 tegen van LB) 

 

Wethouder Wijkhuisen is nog in gesprek met de corporaties over de sociale 

woningbouw. Hij benadrukt dat er 33% sociale woningbouw gerealiseerd 

wordt. Ook in het geval dat een marktpartij deze realiseert. 

 

10. Kweekduin, Bloemendaalseweg 166 

De raad stemt unaniem in met het voorstel. (19 stemmen voor) 

 

11. Afwijzen stal en schuur Elswoutshoek 

De raad stemt in met het voorstel (17 stemmen voor 1 stem tegen van HvB 

en 1 onthouding van HvB)  

 

PvdA, D66, LB, HvB en CDA leggen over dit voorstel een stemverklaring af. 

   

12. Bestemmingsplan Brouwerskolkweg 2, vaststellen ontwerp 

bestemmingsplan.  

De raad stemt in met het voorstel met 18 stemmen voor en 1 stem tegen 

van LB.  

De fractie van LB legt een stemverklaring af. 

 

13. Huisartsenpraktijk HOED te Overveen 

De raad stemt in met het voorstel met 14 stemmen voor en 5 stemmen 

tegen (HvB, LB, 2x GrL). 

       Op verzoek van de raad en met instemming van de voorzitter wordt in het  
       besluit het woord ´eerstelijns´ toegevoegd voor ´medische zorg´. 
       Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat hij zienswijzen, die bij raadsvoorstellen  
       horen voortaan in zijn geheel door zal sturen. 
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14. Moties vreemd aan de orde van de dag  

 

De heer Doorn dient een motie in namens VDB. De motie krijgt aanduiding 1 

en Corsa nummer 2018015809. Het dictum luidt: 

 

Verzoekt het College:  
 
De maatregel van het weigeren van contant geld bij de gemeentelijke balies op 
te schorten en tenminste per 1 januari 2019 met een nieuwe beleidsregel te 
komen waarbij contant betalen weer mogelijk wordt. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

De motie wordt, nadat door wethouder Wijkhuisen uitgelegd is dat contant betalen 

wel mogelijk is maar wordt ontmoedigd, door indiener ingetrokken. 

 

De heer Doorn dient een motie in namens VDB. De motie krijgt aanduiding 2 

en Corsa nummer 2018015810. Het dictum luidt: 

Verzoekt het College:  
 
hun besluit van 12 september 2018 inzake het voeren van de gemeentevlag in 

te trekken. 

De officiële gemeentevlag per direct te voeren zoals gepubliceerd in de officiële 

gemeentegids. 

Het officiële wapen van de gemeente Bloemendaal te gebruiken voor de 

bodespelden. 

Het logo van het vijfblad onveranderd te blijven gebruiken in alle dagelijkse 

uitingen van de gemeente 

In overweging te nemen om de officiële gemeentevlag aan te passen in de zin 

van het veranderen van de groene banen van vier in vijf wat alle dorpen in onze 

gemeente dan zal vertegenwoordigen. 

Hiertoe advies te vragen aan de Hoge Raad van de Adel 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Wordt door indiener aanhouden, in afwachting van behandeling van dit 

onderwerp in de commissie Bestuur & Middelen, waarvoor de motie zal 

worden geagendeerd. 

 

De heer Kruijswijk dient een motie in namens GrL, CDA en PvdA. De motie 

krijgt aanduiding 3 en Corsa nummer 2018015812. Het dictum luidt: 

 

Verzoekt het College:  
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om op basis van bovenstaande constateringen en overwegingen – tijdig een 

zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan Zandlaan 44-46 te 

Hillegom (bouw van twee woningen) en de raad op de hoogte te houden van hoe 

de gemeente Hillegom hierop reageert. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Wordt door het college overgenomen. 

Tevens wordt de motie na stemming unaniem door de raad aangenomen 

 

De heer Doorn dient een motie in namens VDB en Liberaal Bloemendaal. De 

motie krijgt aanduiding 4 en Corsa nummer 2018015812. Het dictum luidt: 

 

Verzoekt het College:  
 

- In samenwerking met de wooncorporaties een inventarisatie te maken 
van het aantal scheefwoners in de gemeente Bloemendaal; 

- De huidige wachtlijst voor sociale woningbouw in kaart te brengen. Hierbij 
willen wij een percentage wachtenden uit de gemeente Bloemendaal en 
wachtenden van elders, leeftijden en woonsituatie; 

- In samenwerking met de wooncorporaties en projectontwikkelaars een 
segment woningen te benoemen en te laten bouwen van net boven de 
huurgrens tot een huur van  950, - in de maand, zowel voor doorstromers 
als voor senioren; 

- Een puntensysteem te ontwikkelen voor dit segment woningen, zodat de 
huren niet exorbitant kunnen gaan stijgen in de toekomst; 

- Deze woningen in beginsel te bestemmen voor ingezetenen uit de 
gemeente Bloemendaal; 

- De bouwverordening waarbij er 1/3 sociaal, 1/3 midden en 1/3 huur 
gebouwd dient te worden per direct los te laten. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Wordt door indiener ingetrokken, om later te worden betrokken bij de 

discussie over de woonvisie. 

 

15. Geheimhouding Vitaal Vogelenzang 

Wordt in een beslotenheid behandeld.   

 

16. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 


