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Gemeenteraad van Bloemendaal 21 december 2017 

 

besluitenlijst 

 

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

Bloemendaal), de heer Barendregt (Liberaal Bloemendaal), de heer Schell (PvdA), de heer 

Schnackers (CDA), de heer Burger (CDA), mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), de heer 

Brussaard (VVD), de heer Harder (VVD), de heer Bolkestein (VVD), de heer Boeijink (VVD), mevrouw 

Zoetmulder (VVD), de heer Faber (GroenLinks), mevrouw Wierda (GroenLinks), de heer Westphal 

(D66), mevrouw Van Stralen (D66), de heer Van Tol (D66) en de heer Struben (D66) 

Afwezige raadsleden: mevrouw Koningsveld (GroenLinks) 

Aanwezige wethouders: de heer Heijink, de heer Kruijswijk 

Voorzitter: de heer Roest 

Griffier: de heer Hoek 

 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Berichten van verhindering 

Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Koningsveld (GroenLinks). De heer 

Faber (GroenLinks) en mevrouw Zoetmulder (VVD) zullen later aanschuiven. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

In antwoord op een vraag van de Heukels (Liberaal Bloemendaal) antwoordt de burgemeester dat 

voor bespreking van de reactie van de gemeente op het voorkeurstracé Duinpolderweg van 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland gelegenheid zal zijn in de commissie 

Grondgebied.  

Op voorstel van de heer Schell besluit de gemeenteraad de agendapunten 10, 11 en 13 te hameren.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Mededelingen  

De burgemeester deelt mee dat hij deze dag is verhuisd en met ingang van 22 december 2017 

officieel inwoner van de gemeente Bloemendaal is. Tevens wijst hij op een artikel in de Wall Street 

Journal, waarin aandacht wordt besteed aan Bloemendaal. 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) deelt mee voor te stellen dat de gemeenteraad van 

Bloemendaal samen met de gemeenteraad van Hillegom zal vergaderen over de Duinpolderweg. De 

burgemeester stelt voor deze vraag bij het presidium en/of agendacommissie neer te leggen. 

De heer Burger (CDA) legt namens de fracties van VVD, D66, Liberaal Bloemendaal, GroenLinks, 

CDA en PvdA een verklaring af.  

Na enige schorsingen wordt de vergadering voortgezet. 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 2 en 8 2017 

De besluitenlijsten wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 

De voorzitter loopt de toezeggingen langs. Cursief de wijzigingen als gevolg van deze vergadering. 
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TR44 30-03-
2017 

Wethouder Kruijswijk zegt toe een totaalafweging 
inzake sociale woningbouw op de locaties Bispinckpark 
en landje van Van Riessen aan de raad voor te leggen. 
20 april 2017: wethouder Kruijswijk zegt toe hiermee 
binnenkort naar de raad te komen 

Aangehouden 

TR46 20-04-
2017 

Wethouder Heijink zegt toe geen onomkeerbare 
stappen te zullen zetten in dit dossier (Villa Meerzicht) 
alvorens hierover nader met betrokkenen te hebben 
gesproken. 

Aangehouden 

TR47 20-04-
2017 

Naar aanleiding van de bespreking van dit punt 
(Gedragscode Integriteit) zegt burgemeester 
Schneiders toe in overleg met de griffier te spreken 
over de organisatie van een of meer sessies over 
integriteit. 

Aangehouden 

TR50 6-07-
2017 

Het college zegt toe een pre-advies te zullen opstellen 
ten behoeve van bespreking van ingekomen stukken A4 
(Advies projectgroep Toegankelijk Bloemendaal), A22 ( 
brief van de Wmo-raad Bloemendaal inzake verbeteren 
van de toegankelijkheid van het gemeentehuis) en C25 
(Advies Bereikbaarheid Toegankelijkheid en 
Bruikbaarheid Gemeentehuis Bloemendaal). 

Aangehouden 

TR51 6-07-
2017 

Wethouder Kruijswijk zegt toe nog voor het einde van 
het jaar een toekomstvisie op Paswerk aan de raad voor 
te leggen.  

Aangehouden 

TR53 2-11-
2017 

De heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) geeft aan de 

antwoorden op de door hem aangeleverde vragen over 

Duinpolderweg schriftelijk binnen een week van het 

college te willen ontvangen. Wethouder Kruijswijk 

geeft aan zijn schriftelijke voorbereiding binnen een 

week toe te sturen. De burgemeester concludeert dat 

wethouder Kruijswijk na beraadslaging in het college, 

de betreffende correspondentie toestuurt. 

Afgehandeld 

TR54 2-11-
2017 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) geeft aan het 
antwoord op de door haar ingebrachte vraag over 
stemmen graag schriftelijk te ontvangen. De 
burgemeester geeft aan dat op korte termijn te doen.  

Afgedaan 

TR55 2-11-
2017 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) stelt een vraag 
over tekeningen behorend bij de vergunning Bijduinhof. 
Wethouder Heijink reageert en geeft aan het schriftelijk 
nader toe te lichten. 

Aangehouden 

TR56 2-11-
2017 

Wethouder Kruijswijk geeft aan te zullen kijken naar de 
twee woningen die de hoofdingang hebben aan de Witte 
de Withstraat die gedraaid zijn. 

Afgedaan 

TR57 8-11-
2017 

Naar aanleiding van de beraadslagingen over het 
Voorstel maatregelen verbetering afvalscheiding 
(Voorstel 29 Nieuwe voorstellen begroting 2018), zegt 
wethouder Kruijswijk toe deze maatregelen na een jaar 
te zullen evalueren en daarbij de financiële aspecten te 
zullen betrekken. 

Aangehouden 

TR58 21-12-

2017 

Wethouder Kruijswijk zegt toe de raad nader te zullen 

informeren over een evaluatie van het 

doelgroepenvervoer. 

Nieuwe 

toezegging 

TR59 21-12-

2017 

Wethouder Kruijswijk zegt een haalbaarheidsstudie 

naar het organiseren van F1-races op het circuit van 

Zandvoort aan de raad te zullen toezenden, indien de 

gemeente Zandvoort daartegen geen bezwaar heeft. 

Nieuwe 

toezegging 

TR60 21-12-

2017 

Wethouder Heijink zegt toe documenten inzake de 

verkoop van de Tetterodesporthal aan de raad te zullen 

toezenden. 

Nieuwe 

toezegging 
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7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad  

De heer Westphal (D66) stelt voor stuk A1 (Brief aanbieden Rapport Samenwerking naar aanleiding 

van onderzoek ambtelijke samenwerking gemeente Heemstede en gemeente Bloemendaal), inclusief 

het betreffende rapport en stuk C14 (collegebrief voet- en fietsbrug Leidsevaart) te agenderen in 

betreffende de commissie. 

De heer Wehrmeijer (Liberaal Bloemendaal) stelt voor stuk C20 (Onderzoek Gateway Review naar 

ICT) te agenderen in de betreffende commissie. 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) stelt voor stuk B2 (Reactie nav telefoongesprek 

bedenkingen sociale woningbouw Blekersveld), stuk B4 (Beoordeling voorlopig ontwerp 

stedenbouwkundig plan (VOSP) Reinwaterpark 2017), stuk C7 (Verkoopbeleid Pré Wonen 

Bennebroek), stuk C22 (Beantwoording Artikel RvO 40 vragen HvB Archiefwet) en C25 

(Beantwoording art 40 RvO vragen HvB inzake sociale huurwoningen) te agenderen in de betreffende 

commissie.  

Op voorstel van de burgemeester worden de voorstellen tot agendering van deze stukken in de 

Agendacommissie aan de orde gesteld. 

 

8. Vragenhalfuur 

De volgende vragen worden gesteld: 

 

Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) over Bomenkap in de Waterleidingduinen, Statushouders 

van Heemstede naar Dennenheuvel, Doelgroepenvervoer 

Wethouder Kruijswijk zegt namens het college toe de raad nader te zullen informeren over een 

evaluatie van het doelgroepenvervoer (TR58). 

Bij de behandeling van de vragen over Bomenkap in de Waterleidingduinen neemt de heer Burger 

(CDA) geen deel aan de beraadslagingen, aangezien het zijn werkgever betreft. 

 

Mevrouw Wierda (GroenLinks) over Formule 1 in Zandvoort 

Wethouder Kruijswijk zegt een haalbaarheidsstudie naar het organiseren van F1-races op het circuit 

van Zandvoort aan de raad te zullen toezenden, indien de gemeente Zandvoort daartegen geen 

bezwaar heeft (TR59). 

 

De heer Burger (CDA) over Terrein Bos (Tuin en Dier) in Vogelenzang, Asfaltering Leidsevaart, 

Verkoop Tetterodesporthal, Toezegging brief inwoner Vogelenzang, Bijduinhof. Bij de vragen over 

Bijduinhof worden de vragen van de heer Westphal (D66) over hetzelfde onderwerp betrokken. 

Wethouder Heijink zegt toe documenten inzake de verkoop van de Tetterodesporthal aan de raad te 

zullen toezenden (TR 60) en, naar aanleiding van een brief van een inwoner van Vogelenzang over 

sociale woningbouw, deze inwoner te zullen uitnodigen voor een gesprek (TR61). 

De burgemeester constateert dat de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) bij de behandeling van 

de vragen over Bijduinhof geen deel heeft genomen aan de beraadslagingen teneinde de schijn van 

belangenverstrengeling te voorkomen. 

 

De heer Westphal (D66) over Verkiezingen 

TR61 21-12-

2017 

Wethouder Heijink zegt naar aanleiding van een brief 

van een inwoner van Vogelenzang over sociale 

woningbouw, deze inwoner te zullen uitnodigen voor een 

gesprek, 

Nieuwe 

toezegging 

TR62 21-12-

2017 

De burgemeester zegt toe dat het college zal 

onderzoeken of het nog mogelijk is om ook kandidaat-

gemeenteraadsleden die nu geen lid zijn van de 

gemeenteraad niet te benoemen als lid van een 

stembureau. 

Nieuwe 

toezegging 
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De burgemeester zegt toe dat het college zal onderzoeken of het nog mogelijk is om ook 

kandidaat-gemeenteraadsleden die nu geen lid zijn van de gemeenteraad niet te benoemen als lid 

van een stembureau (TR 62). 

 

9. Voordracht Rekenkamercommissie 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. De voorgedragen leden van de Rekenkamer 

worden terstond benoemd; mevrouw Glashouwer per 1 januari 2018 en mevrouw De Graaf per 1 

oktober 2018. Mevrouw Glashouwer legt de eed af en mevrouw De Graaf legt de belofte af. 

 

10. Verordening financieel beheer Bloemendaal 2018 

Het voorstel is gehamerd. 

 

11. Nota Activabeleid 2018 

Het voorstel is gehamerd. 

 

12. Treasurystatuut 2018 

De heer Wehrmeijer (Liberaal Bloemendaal) en de heer Struben (D66) dienen een amendement in. 

Het Amendement krijgt de aanduiding A en corsanummer 2017024060 mee. 

 

Het dictum van amendement A luidt als volgt 

Besluit: 

A. Artikel 11 ‘Relatiebeheer’ van het statuut als volgt vast te stellen: 
 

Artikel 11. Relatiebeheer 

De gemeente beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor de af te 

nemen financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: 

1. Financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, 
verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder toezicht te staan van De Nederlandsche 
Bank; 

2. Financiële instellingen dienen wat betreft hun kredietwaardigheid tenminste een AA-rating 
te hebben; 

3. Tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen. 

 
B. Artikel 17 ‘Informatievoorziening’ onderdeel 3 “rentevisie” te wijzigen in 

“renteontwikkeling”. 
 

Het amendement en het aldus geamendeerde voorstel worden zonder stemming aangenomen.  

 

13. Comptabiliteitsvoorstel 2017  

Het voorstel is gehamerd. 

 

14. Belastingverordeningen 2018 

De raad bespreekt het voorstel. 

 

De heer Boeijink (VVD) dient een amendement in op het voorstel tot vaststelling van de 

Verordening Afvalstoffenheffing Bloemendaal 2018. Het Amendement krijgt de aanduiding B en 

corsanummer 2018000269 mee. 

 

Het dictum van amendement B luidt als volgt 

Amendeert het voorliggende besluit als volgt: 
 
Hoofdstuk 3. Afvalstoffenheffing: Verwijderen alle zinnen en deels tabellen met de genoemde 
tarieven over 2018. Toevoegen: “het tarief voor 2018 wordt gelijk aan het tarief van 2017 met 
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een 2% indexatie. D.w.z. de 140 liter rolemmer wordt € 224,44 en de 240 liter rolemmer wordt € 
327,86.” 
 
Bijlage Verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal 2018: de genoemde tarieven in Art 1.1, 1.2, 
1.3 en 1.4 worden vervangen door € 224,44 resp. € 327,86. 
 

De heer Burger (CDA) dient een amendement in op het voorstel tot vaststelling van de Verordening 

Afvalstoffenheffing Bloemendaal 2018. Het Amendement krijgt de aanduiding C en corsanummer 

2018000270 mee. 

 

Het dictum van amendement C luidt als volgt 

Besluit: 
 
In de “Verordening Afvalstoffenheffing Bloemendaal 2018” de volgende tarieven (conform de 
reguliere indexering) vast te stellen: 
 
Verzamelcontainer  € 223,71 (was €220,04) een verhoging van 1,67 %; 
140 liter restafvalcontainer € 223,71 (was €220,04) een verhoging van 1,67 %; 
240 liter restafvalcontainer € 335,48 (was €321,43) een verhoging van 4,37 %; 
 

Na verschillende schorsingen trekt de heer Burger (CDA) amendement C in ten gunste van het 

amendement B, waarvan hij mede-indiener wordt. 

 

Amendement B wordt aangenomen met 10 stemmen (VVD, Liberaal Bloemendaal, CDA) daarvoor 

en 8 stemmen (D66, GroenLinks, PvdA, Hart voor Bloemendaal) daartegen. 

 

Het aldus geamendeerde voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen daarvoor (VVD, D66, Liberaal 

Bloemendaal, GroenLinks, CDA) en 2 stemmen daartegen (PvdA, Hart voor Bloemendaal). 

 

15. Fractievergoedingen 2018 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. 

 

16. Moties Vreemd aan de Orde van de Dag 

Er zijn geen moties Vreemd aan de Orde van de Dag. 

 

17. Eindejaarstoespraak van de nestor van de raad, de heer A.J.G. Burger 

De heer Burger (CDA) spreekt de leden van de raad toe. 

 

18. Sluiting 

De voorzitter wenst iedereen een goede kerst en een fijne jaarwisseling en sluit de vergadering om 

22.50 uur. 


