Raadsvergadering
Concept besluitenlijst

DATUM

DONDERDAG 12 NOVEMBER 2020 20:00

Online

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2020/12-november/20:00

Aanwezig

dhr Bruggeman (CDA), dhr Brussaard (VVD), dhr Burger (CDA), dhr Doorn (VDB), dhr Faber (GrL),
dhr Harder (VVD), dhr Heukels (LB), 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

n.v.t.

Collegeleden

Wethouder Heijink, Wethouder de Roy van Zuidewijn, Wethouder Wijkhuisen

Voorzitter

Burgemeester Roest, de heer Burger (agendapunten 5 en 6)

Griffier

mevrouw Witte

1

Opening en welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2

Berichten van verhindering

Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.
De heer Faber (GrL) schuift iets later aan.

3

Vaststellen van de agenda

Tijdens dit punt schuift mevrouw van Vliet (GrL) aan.
Het interpellatiedebat zal deze vergadering plaatsvinden, zoals afgesproken in de vergadering van 5 november. Het
punt is als agendapunt 3a op de concept-agenda geplaatst.
De heer Oude Weernink (D66) meldt als ordevoorstel met betrekking tot agendapunt 4 Aanwijzing lokale publieke
omroep, dat een notitie over dit onderwerp met een nadere onderbouwing was verwacht ter voorbereiding. Hierover
is gesproken in de commissie Bestuur en Middelen. Omdat deze notitie nog niet is ontvangen, stelt D66 voor om
agendapunt 4 van de agenda te halen. Dit voorstel wordt in stemming gebracht.
De voorzitter meldt dat als een stem niet kan worden uitgebracht, de voorzitter verder zal gaan met de stemronde, en
aan het einde van de stemronde nog eens terugkomt bij het betreffende raadslid om een stem uit te brengen. Lukt
dat nog steeds niet, komt de stem te vervallen. Dit gezien het oponthoud dat dit in voorgaande vergaderingen gaf.

BETREFT STEMMING: afvoeren agendapunt 4
Dhr Bruggeman (CDA)
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Heukels (LB)

V
V
V
V
*
V
V

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)

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

BESLUIT: AANGENOMEN

V: 18 / T: 0

* De heer Faber is nog niet aanwezig, kan derhalve niet deelnemen aan de stemming.
Er ligt een raadsvoorstel ‘Beslissing op bezwaar tegen raadsbesluit inzake huisvesting Blekersveld’. Gevraagd wordt
aan de fractievoorzitters, of dit agendapunt toegevoegd kan worden aan de agenda als agendapunt 3b. Het belang om
dit punt nu te behandelen ligt in de beslistermijn van 15 december. Dit betreft een bevoegdheid van de raad.

BETREFT STEMMING: behandelen raadsvoorstel bezwaar (3b)
CDA (Dhr Burger)
VDB (Dhr Doorn)
LB (Dhr Heukels)
GrL (Dhr Kruijswijk)
D66 (Mw Kuijs)
HvB (Mw Roos)
PvdA (Dhr Schell)
ZB (Dhr Slewe)
VVD (Mw Zoetmulder)

V
V
V
V
V
V
V
V
V

BESLUIT: AANGENOMEN

V: 9 / T: 0

De heer Slewe heeft op 10 november een initiatiefvoorstel ingediend bij de voorzitter over de Gedragscode. Vanwege
het raakvlak met agendapunt 5) Protocol Integriteitsmeldingen, verzocht de heer Slewe dit toe te voegen aan de
agenda van deze vergadering. De heer Slewe meldt echter dat Zelfstandig Bloemendaal na intern beraad besloten
heeft dit voorstel nu niet in te dienen, maar het eerst te bespreken in de commissie, vervolgens in de raad.
Resumerend: Het interpellatiedebat zal onder 3a plaatsvinden, het raadsvoorstel m.b.t. beslissing op bezwaar wordt
behandeld onder agendapunt 3b, agendapunt 4 m.b.t. lokale publieke omroep wordt afgevoerd, het initiatiefvoorstel
van Zelfstandig Bloemendaal wordt niet ingediend.
De voorzitter meldt dat de heer Burger het voorzitterschap overneemt voor de agendapunten 5 en 6, omdat deze
onderwerpen de portefeuille van de burgemeester betreffen.

3a Interpellatie over Blekersveld – aangevraagd door Hart voor Bloemendaal en Liberaal
Bloemendaal
Mevrouw Roos (HvB) en de heer Heukels (LB) krijgen als initiatiefnemers van dit interpellatiedebat eerst het woord.
Mevrouw Roos meldt dat de vragen vooraf ingediend en dus bekend zijn. Zij stelt voor dat de burgemeester deze
vragen voorleest óf de wethouders deze voorlezen en dan direct beantwoorden. De burgemeester vindt het echter
niet gepast in zo’n politiek debat de vragen voor te lezen en laat het woord dan direct aan de wethouders.
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De voorzitter benoemt de orde van een interpellatiedebat: dit debat kent twee rondes: er worden vragen gesteld, het
college beantwoordt deze, vervolgens krijgen de raadsleden nog één keer de gelegenheid het woord te voeren.
Aan het woord komen:

College

Onderwerpen

Wethouder de Roy van Zuidewijn

Haalbaarheid deadline 1 januari, situatie als woningen niet kunnen worden gerealiseerd,
contact met de provincie, amendement 30 juni
Budget bodemsanering: bespreking in de raad en opnemen in begroting
Opinie Brederode Wonen
Offerte bodemsanering: wat zijn de kosten, verwerking in jaarrekening en kapitaallasten,
twee stappen: 30 + 30 woningen, planning bouw
Wie zijn bewoners eerste 30 woningen, participatie in twee fasen, woningen op
parkeerterrein, plan B als rechter besluit tegen bouw, vertaling participatieplan naar
uitvoering, delen brief gemeenteadvocaat met de raad, projectplanning
Werkzaamheden snoei, ingrijpen ODNHH
Imago gemeente (publiciteit), sociale woningen in Bloemendaal

Wethouder Wijkhuisen
Wethouder de Roy van Zuidewijn
Wethouder Wijkhuisen
Wethouder de Roy van Zuidewijn

Wethouder Wijkhuisen
Wethouder de Roy van Zuidewijn

Mevrouw Roos (HvB) en de heer Heukels (LB) krijgen als eerste het woord voor hun reactie op de beantwoording van
het college. Vervolgens krijgen de overige fracties het woord.
Hart voor Bloemendaal heeft hierbij vier moties aangekondigd, mevrouw Roos (HvB) wordt verzocht deze toe te
lichten. Zij verzoekt om een schorsing.
Op verzoek van mevrouw Roos (HvB) wordt de vergadering 10 minuten geschorst.
Om 21:07 wordt de vergadering hervat en licht mevrouw Roos (HvB) de schorsing toe.
 Moties 1 en 2 m.b.t. huisvesten van statushouders op het parkeerterrein van het gemeentehuis (in twee versies)
worden ingediend.
 Aangekondigde motie 3 (motie van wantrouwen tegen wethouder de Roy van Zuidewijn) en motie 4 (motie van
afkeuring tegen wethouder Wijkhuisen) worden niet ingediend.
 Hart voor Bloemendaal dient een nieuwe motie van wantrouwen in tegen de burgemeester, tegen wethouder de
Roy van Zuidewijn en tegen wethouder Wijkhuisen. Deze nieuwe motie is online geplaatst en krijgt het kenmerk 3’.
De fracties krijgen het woord om te reageren op de ingediende moties 1, 2 en 3’.
Een reactie volgt van wethouder de Roy van Zuidewijn, wethouder Wijkhuisen en de burgemeester.
Er wordt overgegaan tot stemming.
N.a.v. een punt van orde van de heer Schell (PvdA) worden de moties benoemd met hun kenmerk (cijfer).
Na stemming over motie 1, wordt motie 2 door mevrouw Roos ingetrokken.
#

Betreft
Indiener(s)
Stemverklaring

Dictum Moties

Besluit
Stemming

1

Statushouders huisvesten
op parkeerterrein
Indiener(s): HvB
Stemverklaring: dhr
Heukels (LB), mw Roos
(HvB), dhr Slewe (ZB)

VERWORPEN
V: 2 / T: 17

2

Statushouders huisvesten
op parkeerterrein
Indiener(s): HvB

 Het plan voor tijdelijke huisvesting van statushouders op Blekersveld
te stoppen;
 Een plan te maken voor de huisvesting van 40 statushouders in 30
flexwoningen op het parkeerterrein;
 Een participatietraject in gang te zetten voor omwonenden van het
gemeentehuis;
 De provincie te informeren over deze wijziging.
- NIET INGEDIEND / INGETROKKEN -

n.v.t.
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3

4
3’

Motie van wantrouwen
tegen wethouder de Roy
van Zuidewijn
Motie van afkeuring tegen
wethouder Wijkhuisen
Motie van wantrouwen
tegen twee wethouders en
burgemeester
Indiener(s): HvB
Stemverklaring: dhr
Heukels (LB), mw Roos
(HvB), dhr Slewe (ZB), mw
van Vliet (GrL)

- NIET INGEDIEND / INGETROKKEN -

n.v.t.

- NIET INGEDIEND / INGETROKKEN -

n.v.t.

Spreekt uit: zegt het vertrouwen in wethouder De Roy van Zuidewijn en
wethouder H Wijkhuisen en burgemeester E Roest op

VERWORPEN
V: 2 / T: 17

STEMMING MOTIE

1

Dhr Bruggeman (CDA)
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Heukels (LB)
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)

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V
T
V
T
T
T
T

RESULTAAT STEMMING:
BESLUIT:

2

V: 2
n.v.t.
(ingetrokken)
T: 17
Moties 1, 3’ zijn verworpen.

3

3’

4

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V
T
V
T
T
T
T

n.v.t.

n.v.t.

(ingetrokken)

(ingetrokken)

V: 2
T: 17

3b Raadsvoorstel besluit op bezwaar
Besluit:
Het bezwaar van Stichting Blekersveld Groen gericht tegen het besluit van de gemeenteraad van Bloemendaal van
30 juni 2020 met betrekking tot de spoedhuisvesting van statushouders voor 31 december 2020 kennelijk nietontvankelijk te verklaren.
Stemverklaring: dhr Heukels (LB), dhr Kruijswijk (GrL), mw Roos (HvB), dhr Slewe (ZB), dhr van der Veldt (CDA)

BETREFT STEMMING: Raadsvoorstel besluit op bezwaar
Dhr Bruggeman (CDA)
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)

VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
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Dhr Harder (VVD)
Dhr Heukels (LB)
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)

BESLUIT: AANGENOMEN

4

VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
TEGEN
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
18 VOOR

1 TEGEN

Aanwijzing lokale publieke omroep (Bespreekpunt)

Dit punt is van de agenda afgevoerd (zie onder agendapunt 3).

5

Protocol Integriteitsmeldingen (Bespreekpunt)

De voorzitter leidt dit agendapunt in, vertelt over de totstandkoming, meldt dat vandaag antwoorden op technische
vragen door het college aan de raad zijn gestuurd, dat acht amendementen (A t/m H) zijn ingediend, en dat
preadviezen zijn meegegeven voor zover mogelijk.
De heer Burger neemt het voorzitterschap over van de burgemeester - alleen de stemming zal door de burgemeester
zélf moeten gebeuren, omdat dit voor de heer Burger vanuit huis (ivm digitaal vergaderen) niet mogelijk is.
De indieners krijgen als eerste het woord om de amendementen toe te lichten, hierbij worden de amendementen op
kenmerk (A t/m H) afgelopen. Aan het woord komen: dhr Heukels (LB), dhr Slewe (ZB), dhr Kruijswijk (GrL), de heer
van der Veldt (CDA), mw Roos (HvB). Vervolgens zijn de niet-indienende fracties aan het woord: mw Zoetmulder
(VVD), dhr Oude Weernink (D66), dhr Schell (PvdA), dhr Doorn (VDB).
De heer Slewe meldt dat Zelfstandig Bloemendaal op basis van het preadvies amendement G aanpast: een 5e punt
wordt toegevoegd, namelijk de uitkomst dat een integriteitsmelding niet-ontvankelijk verklaard kan worden. Daarmee
krijgt dit amendement het kenmerk G’.
De burgemeester verzoekt om een korte schorsing van 7 minuten voor overleg met de ambtelijke ondersteuning.
De vergadering wordt geschorst tot 22:10.
Na de schorsing krijgt de burgemeester het woord.
Onderwerpen o.a.: aanloop naar – en betekenis van dit protocol, honoreren/afwijzen van meldingen, profiel leden
integriteitscommissie, mogelijkheid melding aan te merken als smaad/laster, kosten behorende bij dit voorstel,
implementatie protocol in de raad, procedure behandeling, gezag integriteitscommissie, rol burgemeester binnen de
integriteitsprocedure (procesrol), collegebrief over smaad en laster.
De fracties geven hun reactie in de tweede termijn.
De burgemeester krijgt het woord voor een tweede termijn.
De hamer wordt weer overdragen aan burgemeester voor de stemmingen.
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AMENDEMENTEN
#

Betreft
Indiener(s)
Stemverklaring

Dictum

Besluit
Stemming

A

Verordening en
uitvoeringsbesluit
Indiener(s): LB, ZB

VERWORPEN
V: 2 / T: 17

B

Rol burgemeester bij
integriteitsmeldingen
Indiener(s): ZB, GrL

C

Vernummeren
Indiener(s): CDA, GrL
Stemverklaring: dhr
Slewe (ZB)

D

Vernummeren
Indiener(s): GrL, LB

E

Meldingen tegen ex
politieke
ambtsdragers
Indiener(s): LB
Stemverklaring: dhr
Heukels (LB), dhr
Slewe (ZB)

F

Schrappen artikel
over valse
beschuldiging
Indiener(s): HvB
Stemverklaring: dhr
Heukels (LB), mw
Roos (HvB)
Verduidelijking rol
commissie integriteit
en seniorenconvent

Het voorstel als volgt te wijzigen::
de hele tekst van zowel het voorgestelde Protocol als de Verordening te
schrappen en stelt daarvoor in de plaats bijgaande tekst van de Verordening
en het Uitvoeringsbesluit op te nemen:
1. De leden 2 en 3 uit artikel 3 te verwijderen en de overige leden te
vernummeren.
2. Het volgende lid toe te voegen aan artikel 4 na lid 1 en de overige leden te
vernummeren:
4.2: Zodra uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende
aanwijzingen/gegevens zijn, is het aan de commissie integriteit om vast te
stellen het onderzoek kan worden afgerond
De artikelen 3 en 4 van het Protocol Integriteitsmeldingen politieke
ambtsdragers Bloemendaal 2020 als volgt te wijzigen:
 Het tweede en het derde lid van artikel 3 vervallen, onder vernummering
van het vierde lid tot en met het zevende lid tot het tweede lid tot en met
het 5 lid.
 Onder vernummering van het tweede lid tot en met het tiende lid worden
twee leden in artikel 4 ingevoegd, luidende:
- 4.2 Zodra blijkt dat over een melding onvoldoende bewijs voorhanden is,
wordt deze niet verder behandeld.
- 4.3 Het doen van een onderzoek naar personen die geen politieke ambt
meer bekleden, wordt in beginsel niet uitgevoerd.
De artikelen 3 en 4 van het Protocol Integriteitsmeldingen politieke
ambtsdragers Bloemendaal 2020 als volgt te wijzigen:
 Het tweede en het derde lid van artikel 3 vervallen, onder vernummering
van het vierde lid tot en met het zevende lid tot het tweede lid tot en met
het 5 lid.
 Onder vernummering van het tweede lid tot en met het tiende lid worden
twee leden in artikel 4 ingevoegd, luidende:
- 4.2 Zodra blijkt dat over een melding onvoldoende aanwijzingen/gegevens
voorhanden zijn, wordt deze niet verder behandeld.
- 4.3 Het doen van een onderzoek naar personen die geen politieke ambt
meer bekleden, wordt alleen uitgevoerd indien het een vermoedelijke
integriteitsschending betreft die niet langer dan 12 jaar geleden heeft
plaatsgevonden en de melder heeft aangegeven welk belang de
gemeenteraad heeft bij het onderzoek en eventuele bespreking van de
onderzoeksuitkomsten.
De tekst te schrappen van Artikel 3, lid 3: Het doen van een onderzoek naar
personen die geen politieke ambt meer bekleden, wordt in beginsel niet
uitgevoerd.
Daarvoor in de plaats de volgende tekst op te nemen:
"Meldingen die teruggaan naar handelingen van politieke ambtsdragers,
inclusief ex politieke ambtsdragers, die hebben plaats gevonden langer dan 12
jaar voor dat die melding is gedaan, worden door de Commissie na ontvangst
door de Commissie niet in behandeling genomen".
Het raadsvoorstel 2020003902, artikel 2 aan te passen door artikel 2 vierde lid
te laten vervallen.

Art 4 lid 6 als volgt aan te passen:
De conclusie zal een van de volgende uitkomsten bevatten:
1. Integriteit is niet geschonden en nader onderzoek is niet noodzakelijk;

VERWORPEN
V: 4 / T: 15

G’

VERWORPEN
V: 6 / T: 13

AANGENOMEN
V: 17 / T: 2

VERWORPEN
V: 7 / T: 12

VERWORPEN
V: 3 / T: 16

VERWORPEN
V: 3 / T: 16
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Indiener(s): ZB
Stemverklaring: dhr
Heukels (LB), mw
Roos (HvB)

H

Verduidelijking in de
toelichting
Indiener(s): CDA, GrL

2. Er is een redelijk vermoeden van een strafbaar feit;
3. Integriteit is geschonden; of
4. Een nader onderzoek door een extern onderzoeksbureau is noodzakelijk;
5. De integriteitsmelding is niet ontvankelijk.
Art 5 lid 4 als volgt aan te passen:
Het seniorenconvent bespreekt het rapport van bevindingen van de
commissie integriteit en volgt de conclusie van de commissie integriteit zoals
genoemd in art 4 lid 6
In de Toelichting bij de artikelen van het Integriteitsprotocol duidelijk(er) aan
te geven dat:
a. Onder een ‘politieke ambtsdrager’ ook een ex politieke ambtsdrager wordt
verstaan (art. 1);
b. Het Seniorenconvent in feite een besloten vergadering van het Presidium is;
c. Het Seniorenconvent alleen kan ‘besluiten’ over of/welke adviezen ze geeft;
d. In het Jaarverslag ook de uitkomsten van individuele meldingen worden
opgenomen (art. 11);
e. De (ex) politieke ambtsdrager wordt gevraagd om zijn reactie op de
melding te geven.

AANGENOMEN
V: 16 / T: 2

BETREFT STEMMING
AMENDEMENT:

A

B

C

D

E

F

G’

H

Dhr Bruggeman (CDA)
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Heukels (LB)
Dhr Kruijswijk (GrL)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weernink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (HvB)
Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (ZB)
Dhr van der Veldt (CDA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

T
T
T
T
T
T
V
T
T
T
T
T
T
T
V
T
T
T
T

T
T
T
T
V
T
V
V
T
T
T
T
V
T
V
T
V
T
T

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
T
V
T
V
V
V
V

T
T
T
T
V
T
V
V
T
T
T
T
V
V
V
T
V
T
T

T
T
T
T
T
T
V
T
T
T
T
T
V
T
V
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
V
T
T
T
T
T
V
T
V
T
T
T
T

T
T
T
V
T
T
V
T
T
T
T
T
V
T
V
T
T
T
T

V
V
V
V
V
V
*
V
V
V
V
V
T
V
T
V
V
V
V

RESULTAAT STEMMING:
BESLUIT:

V: 2
V: 6
V: 17
V: 7
V: 3
V: 3
V: 4
V: 16
T: 17
T: 13
T: 2
T: 12
T: 16
T: 16
T: 15
T: 2
Amendementen C, H zijn aangenomen, amendementen A, B, D, E, F, G’ zijn verworpen.

* Dhr Heukels heeft technische problemen (verbinding), stemt derhalve niet mee.
RAADSVOORSTEL
Besluit:
1. Het Protocol Integriteitsmeldingen politiek ambtsdragers, gemeente Bloemendaal 2020 vast te stellen.
2. De Verordening Commissie Integriteit, gemeente Bloemendaal 2020 vast te stellen.
3. Een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van integriteitsonderzoeken, ten laste van de
flexibele algemene reserve.
4. Het Protocol één jaar na inwerkingtreding te evalueren, of zoveel eerder als de gemeenteraad dit wenst.
Stemverklaring: dhr Harder (VVD), mw Roos (HvB), dhr Schell (PvdA), dhr Slewe (ZB), mw Voorham (D66)
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BETREFT STEMMING: Raadsvoorstel Protocol Integriteit
Dhr Bruggeman (CDA)
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Heukels (LB) *
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)

BESLUIT: AANGENOMEN

VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
-VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR

--

TEGEN
VOOR
TEGEN
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
16 VOOR

2 TEGEN

* Dhr Heukels heeft technische problemen (verbinding), stemt derhalve niet mee.

6

Initiatiefvoorstel Reglement van Orde – inspreken in commissie (Hart voor Bloemendaal)
(Bespreekpunt)

De heer Burger neemt het voorzitterschap weer over van de burgemeester.
Bij aanvang van dit agendapunt is het bijna 23:00, de voorzitter kondigt aan dat er spreektijd bij zal komen.
De indieners mw Roos (HvB) en dhr Slewe (ZB) krijgen als eerste het woord om de amendementen toe te lichten.
Vervolgens krijgen de overige fracties het woord.
Tijdens het bespreken valt de verbinding met de heer Burger weg. De burgemeester neemt het voorzitterschap weer
van hem over.
Dictum:
Lid 9 van artikel 59 van het Reglement aan te passen als volgt:
Lid 9: De voorzitter biedt de leden van de commissíe de gelegenheid aan insprekers korte, verhelderende vragen te
stellen. De voorzitter ziet erop toe dat dit niet leidt tot een discussie met insprekers.
Stemverklaring: mw Roos (HvB)

BETREFT STEMMING:
Initiatiefvoorstel Reglement van Orde – inspreken in commissie
Dhr Bruggeman (CDA)
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA) *
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Heukels (LB) *
Dhr Kruijswijk (GrL)

--

TEGEN
TEGEN
-TEGEN

VOOR
-VOOR

TEGEN
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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)

BESLUIT: VERWORPEN

TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
VOOR
TEGEN
VOOR
TEGEN
VOOR
TEGEN
TEGEN
12 TEGEN

5 VOOR

* In verband met (naar later blijkt) technische problemen zijn zowel de heer Heukels, als de heer Burger niet in staat
hun stem uit te brengen.

7

Initiatiefvoorstel Reglement op de Auditcommissie (Liberaal Bloemendaal) (Bespreekpunt)

Als punt van de orde geeft mevrouw Voorham aan dat de heer Heukels niet meer aanwezig is. Hierop volgt een
discussie. De vraag wordt gesteld of het initiatiefvoorstel van de heer Heukels nu behandeld kan worden, in
afwezigheid van de heer Heukels als indiener. Besloten wordt om door te gaan naar het volgende agendapunt.

8

Mededelingen

De burgemeester meldt dat de COVID-wet eraan komt, waarmee bevoegdheden van rijk naar gemeente worden
overgeheveld. In een webinar voor raadsleden worden de veranderingen op 24 november (avond) besproken.

9

Vaststellen van de besluitenlijst van 17 september 2020

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

10 Lijst van toezeggingen van het College
De heer Heukels sluit weer aan bij de vergadering.
Nummer
TR100
TR110
TR119
TR120
TR121
TR122
TR123
TR124

Betreft
Conceptplan RES
Financiële scenario’s huisvesting statush.
Vragen CDA vragenhalfuur 2/7
beantwoorden (Caprera/Bijduinhof)
Overleg mbt slagboom afgang strand
Indicatie bedragen tbv sluitende begroting
Bevorderen VRK advies vuurwerkbrillen
Vraag VDB vragenhalfuur 17/9
beantwoorden (Kweekduin)
Voorstel Van Riessen / Bispinckpark

Besluit
Van de lijst verwijderen
Van de lijst verwijderen
Aanhouden: deels afgedaan (Caprera), nog niet: Bijduinhof
Van de lijst verwijderen
Van de lijst verwijderen
Afgedaan: niet meer relevant ivm een besluit van het kabinet
dat dit jaar afsteken van vuurwerk niet mogelijk is.
Aanhouden: wethouder Wijkhuisen meldt dat beantwoording
onderweg is en de initiatiefnemer nu aan de slag gaat.
Aanhouden: wethouder Wijkhuisen meldt dat er per 1/12 een
projectleider is die hieraan gaat werken.

11 Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad
De heer Slewe (ZB) en de heer Brussaard (VVD) hebben verzoeken tot agendering ingediend en krijgen het woord om
deze toe te lichten. De voorzitter gaat daarna tot stemming over, vier zetels zijn nodig voor agendering.
Stemverklaring agendering B1: dhr Kruijswijk (GrL)
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STEMMING AGENDERING
Verzoeker:
Betreft:

Dhr Bruggeman (CDA)
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Heukels (LB)
Dhr Kruijswijk (GrL)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weernink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (HvB)
Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (ZB)
Dhr van der Veldt (CDA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

RESULTAAT STEMMING:
BESLUIT

A21
Dhr Slewe
(ZB)
2020004031
(2020004033)
Bijduinhof
T
T
V
T
V
T
*
T
T
T
T
T
V
T
V

B1
Dhr Slewe
(ZB)
2020003544
(2020003843)
Bijduinhof
T
T
V
T
V
T
*
T
T
T
T
T
V
T
V

C8
Dhr Brussaard
(VVD)
2020003725
+ bijlagen
Biodiversiteit
V
V
V
T
V

4 V stemmen
4 V stemmen
4 V stemmen
LIS-stukken A21, B1, C8, C23 worden geagendeerd

C23
Dhr Brussaard
(VVD)
2020003999
+ bijlagen
Bennebroekerlaan
V
V
V
T
V

4 V stemmen

* Dhr Heukels onthoudt zich van stemming.

12 Vragenhalfuur
De volgende vragen worden besproken:
Vraagsteller (fractie)
Mw Roos (HvB)

Dhr Burger (CDA)

Dhr Kruijswijk (GrL)

Vraag
Ontvangen: donderdag 17 september 2020 10:46
Betreft: artikelen van Follow the money (oa Gemeente delete mailbox na vragen over contact
met tabaksfabrikant, 12 oktober 2019)
 Op verzoek van mevrouw Roos doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Ontvangen: maandag 9 november 2020 17:53
Betreft: Stal De Naaldenhof, onder nieuw bestemmingsplan Bentveld transformatie manage
naar woningen, ligt op grens met Aerdenhout, gebruikers komen ook uit Bloemendaal.
 Wethouder Wijkhuisen: bestemmingsplan is bekend, Bloemendaal is hierin niet betrokken,
complicatie is dat de manage niet de eigenaar van de grond is, gemeente dient geen zienswijze
in omdat daarvoor geen grond (ruimtelijk - of verkeersprobleem) bestaat.
Ontvangen: woensdag 11 november 2020 11:13
Betreft: overleg met strandpaviljoens mbt kwijtschelding pacht (fout gemaakt, hersteld, maar
zonder excuus) en overleg kwijtschelding precario beloofde terugkoppeling niet gedaan.
 Wethouder Heijink licht de situatie mbt pacht toe: ging niet om een fout, maar om afspraken
over de wijze van berekening. Wat betreft precario: het college stelt de raad eind van het jaar in
het belastingvoorstel voor om dit jaar geen precario te heffen, daarna komt de definitieve
melding naar de strandpachters. De aanslag voor precario is in de tussentijd niet opgelegd.
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Mocht een ondernemer een aanslag ontvangen, gaat dit waarschijnlijk over vorig jaar.
Wethouder Heijink neemt dit mee in het overleg met de strandpachters.

13 Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn vijf moties vreemd aan de orde van de dag ingediend.
De voorzitter geeft de indieners het woord om de moties toe te lichten: dhr Heukels (LB), mw Roos (HvB).
De heer Heukels (LB) meldt dat hij motie 5 intrekt, gezien een toezegging van de burgemeester in de laatst gehouden
raadsvergadering.
De overige fracties en het college geven hun reactie op de ingediende moties.
Na de stemming over motie 7 is het 24:00 geweest en legt de voorzitter aan de raad voor, of er gezien het late tijdstip
doorgegaan moet worden met de vergadering, of deze geschorst moet worden. Een meerderheid geeft aan de
agenda te willen afmaken. Er komt in dat geval weer voor iedere fractie spreektijd bij.
Mevrouw Roos (HvB) meldt dat zij de door haar ingediende moties wil doorschuiven naar de volgende vergadering. De
heer Heukels wil echter dat de door hem ingediende motie 9 wél nog behandeld wordt in deze vergadering.
#

Betreft
Indiener(s)
Stemverklaring

DICTUM MOTIES

BESLUIT
Stemming

5

Afgifte stukken gymzaal
Indiener(s): HvB, LB, ZB
Slingerweg 6
Indiener(s): HvB, ZB
Stemverklaring: dhr
Brussaard (VVD), dhr
Doorn (VDB), dhr Faber
(GrL), dhr Heukels (LB),
dhr Kruijswijk (GrL),
mw Roos (HvB), dhr
Schell (PvdA), dhr
Slewe (ZB), dhr van der
Veldt (CDA), mw van
Vliet (GrL), mw
Voorham (D66)
Herplanten bomen
Indiener(s): LB
Stemverklaring: dhr
Doorn (VDB), dhr
Kruijswijk (GrL), mw
Roos (HvB), dhr Slewe
(ZB), mw van Vliet (GrL)
Artikel 169
Gemeentewet
Indiener(s): HvB
Toepassing art 169
Gemeentewet
Indiener(s): LB, HvB
Stemverklaring: dhr
Doorn (VDB), dhr
Heukels (LB)

- NIET INGEDIEND / INGETROKKEN -

n.v.t.

Een oplossing uit te werken waarmee gemeente en de bewoners van het
pand zich kunnen verenigen.

AANGENOMEN
V: 12 / T: 7

Het als een plicht te zien om op de plaats van de gekapte bomen nieuwe
exemplaren te herplanten

VERWORPEN
V: 8 / T: 11

- DOORGESCHOVEN NAAR VOLGENDE VERGADERING -

n.v.t.

Gezien een en ander verzoeken beide raadslieden dan ook de
gemeenteraad in meerderheid te besluiten dat het college binnen een week
verplicht is het gevraagde stuk - zonder doorstrepingen of weghalen van
namen en/of data dan wel regels- met eventuele bijlage(n) aan - in íeder
geval - de beide raadsleden ter inzage te leggen, waarbij zij zonder eníge
beperking en toezicht aantekeningen mogen en kunnen maken.

VERWORPEN
V: 2 / T: 14

6

7

8

9
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STEMMING MOTIE:

5

Dhr Bruggeman (CDA)
Dhr Brussaard (VVD)
Dhr Burger (CDA)
Dhr Doorn (VDB)
Dhr Faber (GrL)
Dhr Harder (VVD)
Dhr Heukels (LB)
Dhr Kruijswijk (GrL)
Mw Kuijs (D66)
Mw Meijer (VVD)
Dhr Oude Weernink (D66)
Mw Robbers (VVD)
Mw Roos (HvB)
Dhr Schell (PvdA)
Dhr Slewe (ZB)
Dhr van der Veldt (CDA)
Mw van Vliet (GrL)
Mw Voorham (D66)
Mw Zoetmulder (VVD)

RESULTAAT STEMMING:
BESLUIT:

6

7

V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
V
V
V
V
V
T

T
V
T
T
T
V
V
T
T
V
T
V
V
T
V
T
T
T
V

V: 12
V: 8
T: 7
T: 11
Motie 6 is aangenomen, moties 7, 9 zijn verworpen.

8

9
T
T
T
T
T
T
V
T
T
T
T
T
*
T
V
*
*
T
T

n.v.t.

n.v.t.

(ingetrokken)

(doorgeschoven)

V: 2
T: 14

* Bij de stemming over motie 9 hebben de heer van der Veldt (CDA), mevrouw van Vliet (GrL) en mevrouw Roos (HvB)
de vergadering inmiddels verlaten vanwege het late tijdstip, zij stemmen derhalve niet mee.

14 Sluiting
Om 00:24 wordt de vergadering gesloten.
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