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Gemeenteraad van Bloemendaal 27 september 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 van der Veldt (CDA), de heer 

Burger (CDA), de heer Harder (VVD), de heer Brussaard (VVD), mevrouw 

Zoetmulder (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). 

Aanwezige collegeleden: mevrouw de Roy van Zuidewijn–Rive, de heer Heijink 

en de heer Wijkhuisen 

Voorzitter: burgemeester Roest 

Griffie: mevrouw Witte 

 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Berichten van verhindering 

Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De burgemeester legt uit dat ordevoorstellen gedaan kunnen worden. Ten 

aanzien van agendapunt 13 (Vitaal Vogelenzang) geeft de burgemeester aan dat 

door een wijziging van beslispunt 8 door de raad geheimhouding kan worden 

opgelegd. 

Mevrouw Roos licht toe dat wat haar betreft dit niet zo geagendeerd kan worden. 

Op verzoek van de burgemeester en na dit te hebben voorgelegd aan de raad 

geeft de griffier een reactie. De heer Heukels stelt voor dat er een 

initiatiefvoorstel wordt ingediend. Dat kan worden losgekoppeld van agendapunt 

13 en als laatste agendapunt – in beslotenheid - worden behandeld. Het 

ordevoorstel van de heer Heukels wordt met 17 stemmen voor (VVD, CDA, 

GroenLinks, D66, PvdA, Liberaal Bloemendaal, VDB) en 2 stemmen tegen (Hart 

voor Bloemendaal) aangenomen. 

De agenda wordt vastgesteld. 
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4. Mededelingen 

De heer Heukels meldt dat de heer Barendregt, de heer Braam en de heer 

Wehrmeijer zich hebben teruggetrokken als duo-commissielid namens Liberaal 

Bloemendaal en dankt ze voor hun inzet. De burgemeester geeft aan te zoeken 

naar een geschikt moment om gepast afscheid van ze te nemen. 

Mevrouw Roos doet een mededeling. Zij licht toe dat zij zich niet kan vinden in de 

gang van zaken rond Vitaal Vogelenzang. Het is volgens haar voor de raad 

onduidelijk om hoeveel geld het gaat en de informatie is naar haar mening niet op 

orde.  

Mevrouw Roos verlaat de vergadering. 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 4 

en 5 juli 

De besluitenlijsten worden vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 

Ten aanzien van TR 46 over Villa Meerzicht geeft wethouder Heijink aan te 

wachten op de gerechtelijke procedure.  

Wethouder Heijink geeft aan dat TR 61 over sociale woningbouw is afgedaan. 

Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat TR 86 over Duinpolderweg is afgedaan met 

een brief op 19 juli. 

Ten aanzien van TR 73 over een participatieparagraaf in bestemmingsplan 

Kweekduin, geeft wethouder Wijkhuisen aan dat er een addendum wordt 

toegevoegd. 

Wethouder De Roy van Zuidewijn-Rive geeft aan dat TR 72 over rubber korrels 

is afgedaan met een brief (2018011968). 

 

7. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 27 september 

2018  

Op verzoek van de heer Slewe wordt A31 (Rapport Rekenkamercommissie) 

meegenomen naar de agendacommissie om te agenderen in de volgende 

commissie Bestuur en Middelen. De heer Slewe agendeert ook graag C19 om te 

spreken over het RIS en over stukken die niet bereikbaar zijn voor raadsleden. 

Deze brief gaat over aanpassingen aan de raadszaal. De heer Slewe gaat dit na, 

daarna komt het terug voor agendering. 

Op verzoek van mevrouw Zoetmulder zegt de burgemeester toe dat er 

voorafgaand aan de behandeling van het rapport van de rekenkamercommissie in 

de commissie bestuur en middelen een reactie van het college komt. TR 74 

 

8. Vragenhalfuur 

Mevrouw Wierda stelt een vraag over de middenvariant Duinpolderweg. 

Wethouder Wijkhuisen reageert. 



-3- 

2018014939 

 

De heer Doorn stelt een vraag over de verkoop van de gymzaal St. 

Fransiscusschool. Wethouder Heijink reageert.  

De heer Doorn stelt een vraag over de KPN Zendmast. Wethouder Wijkhuisen 

reageert. 

De heer Slewe heeft ook een vraag over de gymzaal ingebracht. Hierop is 

ingegaan bij de vraag van de heer Doorn.  

De heer Slewe stelt een vraag over Park Brederode. De burgemeester reageert 

en geeft aan dat er aan het verzoek voldaan kan worden zo gauw er extra 

personeel is aangetrokken. 

De heer Slewe heeft een vraag over de politie-inzet tijdens een raadsvergadering. 

De burgemeester reageert. Afgesproken wordt om hierover in alle rust in het 

presidium met elkaar te spreken. 

 

De heer Slewe verlaat de vergadering. 

 

9. Benoeming lid rekenkamercommissie 

De heer Bakker wordt bij acclamatie benoemd als lid van de 

rekenkamercommissie en doet de belofte. 

 

Er wordt geschorst om stil te staan bij het vertrek van drie leden van de 

rekenkamercommissie: mevrouw De Vries, de heer Van der Velden, de heer 

Drooge. Mevrouw De Vries biedt tijdens de schorsing het rapport ‘De rode draad’ 
aan. 

 

Schorsing. 

 

10. Benoeming commissiegriffier/ plaatsvervangend griffier 

De heer Zwertbroek wordt bij acclamatie benoemd tot commissiegriffier/ 

plaatsvervangend griffier. 

 

11. Vaststellen Vergaderschema 2019 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen (17 voor). 

  

12. Subsidieverordening algemene voorzieningen specifieke doelgroepen 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen (17 voor). 

 

13. Vitaal Vogelenzang 

De raad bespreekt het voorstel. Wethouder Heijink reageert. 

 

De PvdA dient aan amendement in, dit krijgt kenmerk A, Corsanummer 

2018014459. Het dictum luidt: 

 

Besluit: 
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Het door het College voorgestelde besluit, deelbesluit 2 te vervangen door het 

onderstaande besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van juli 2018 

besluit  

 

2. Te kiezen voor het bouwen van 72 woningen en voor wat betreft het 

woningbouwprogramma te kiezen voor de vitale variant, waarbij 12 woningen in 

het sociale huursegment worden opgenomen. Voorts wordt verkend hoe woningen 

in het middensegment (koop en huur) va het koopgarantregeling of anderszins 

kunnen worden gerealiseerd. 

 

Amendement A wordt met 11 stemmen tegen (VVD, CDA de heer Burger, D66, 

Liberaal Bloemendaal, VDB) en 6 stemmen voor (GroenLinks, CDA Van der Veldt, 

Bruggeman, PvdA) verworpen. 

 

De VVD dient een amendement in, dit krijgt kenmerk B, Corsanummer 

2018014460. Het dictum luidt: 

 

Besluit:  

 

Beslispunt 2 van het Raadsvoorstel Vitaal Vogelenzang (2018011254) als volgt 

aan te passen: 

 

2. Te kiezen voor het bouwen van 72 nieuwbouwwoningen en voor wat betreft het 

woningbouwprogramma te kiezen voor de vitale variant; 

 

Amendement B wordt met 13 stemmen voor (VVD, CDA, D66, Liberaal 

Bloemendaal, VDB) en 4 stemmen tegen (GroenLinks, PvdA) aangenomen. 

 

Er worden diverse stemverklaringen gedaan. 

 

Het voorstel wordt, met uitzondering van beslispunt 8 en met inachtneming van 

het aangenomen amendement B, met 12 stemmen voor (VVD, CDA Burger, 

Bruggeman, D66, Liberaal Bloemendaal, VDB) en 5 stemmen tegen (CDA Van der 

Veldt, GroenLinks, PvdA) aangenomen. 

 

14. STOPOZ 

De heer Doorn geeft aan dat VDB principieel tegen het verzelfstandigen van 

onderwijs is. 
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Het voorstel wordt met 16 stemmen voor (VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, 

Liberaal Bloemendaal) en 1 stem tegen (VDB) aangenomen. 

  

15. Voorstel afsteken vuurwerk rondom de jaarwisseling 

De heer Burger neemt het voorzitterschap van de raad over bij dit punt, het 

betreft de portefeuille van de burgemeester. 

De raad bespreekt het voorstel. De burgemeester reageert. 

 

GroenLinks dient een amendement in, dit krijgt kenmerk C, Corsanummer 

2018014461. Het dictum luidt: 

 

Besluit het raadsvoorstel 2018011903 aan te vullen met het volgende besluitpunt. 

 

 Sociale media (Facebook en Twitter) in te zetten om meldingen van 

vuurwerk(overlast) mogelijk te maken in aanvulling op de bestaande 

meldingsmogelijkheden, waarbij meldingen direct worden doorgegeven ten 

behoeve van handhaving. 

 

Amendement C wordt met 10 stemmen tegen (VVD, D66, Liberaal Bloemendaal, 

VDB) en 7 stemmen voor (CDA, GroenLinks, PvdA) verworpen. 

 

De VVD dient een amendement in, dit krijgt kenmerk D, Corsanummer 

2018014462. Het dictum luidt: 

 

Besluit: 

 

Het gehele Raadsvoorstel afsteken van vuurwerk rondom de jaarwisseling 

(2018011903) als volgt te laten luiden: 

 

1. Twee extra handhavers in te huren in de periode 3 dagen voorafgaand aan 

de jaarwisseling tot en met nieuwjaarsdag; 

2. Extra communicatie in te zetten om het bestaande beleid voldoende 

kenbaar te maken onder de inwoners in de gemeente Bloemendaal. 

3. Een meldpunt vuurwerk in te richten ten behoeve van inwoners met 

vuurwerkklachten. 

4. Handhaving in eerste instantie vanuit een ‘opvoedkundig karakter’ in te 

steken; 

5. Tevens de handhaving en/ of opvolging af te stemmen met de (nationale) 

politie; 

6. Een budget van 12.500, - ten laste van de flexibele algemene reserve 

beschikbaar te stellen ter uitvoering van het onder 1 t/m 3 vermelde en de 

hieruit voortvloeiende begrotingswijziging 2018 vast te stellen; 
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7. Een evaluatie van bovengenoemde maatregelen in het voorjaar aan de 

gemeenteraad aan te bieden. 

 

Amendement D wordt met 12 stemmen voor (VVD, D66, CDA, VDB) en 5 

stemmen tegen (GroenLinks, PvdA, Liberaal Bloemendaal) aangenomen. 

 

Er worden diverse stemverklaringen gedaan. 

 

Het voorstel wordt, met inachtneming van het aangenomen amendement D, met 

12 stemmen voor (VVD, D66, CDA, VDB) en 5 stemmen tegen (GroenLinks, PvdA, 

Liberaal Bloemendaal) aangenomen. 

  

16. Benoeming dhr Slewe tot lid van de commissie Bestuur en Middelen 

De heer Slewe wordt bij acclamatie benoemd tot lid van de commissie Bestuur en 

Middelen. 

  

17. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Er zijn geen moties aangekondigd. 

 

De vergadering wordt geschorst voor het besloten deel over de geheimhouding 

van de stukken Vitaal Vogelenzang en het door de heer Heukels genoemde 

initiatiefvoorstel. Iedereen die niet bij het besloten deel aanwezig mag zijn, wordt 

verzocht de zaal te verlaten. 

 

Schorsing. 

 

18. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 24.10 uur. 


