
 

 

Corsanummer: 2018010224 

 

 

Gemeenteraad van Bloemendaal 31 mei 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 

Burger (CDA), de heer Bruggeman (CDA), de heer Van der Veldt (CDA), de heer Heijink 

(VVD), mevrouw Meijer (VVD), mevrouw Kwaaitaal (VVD), mevrouw Zoetmulder (VVD), de 

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

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

mevrouw Voorham (D66). 

Afwezig: de heer Harder (VVD). 

Aanwezige wethouders: de heer Heijink, de heer Van Rijnberk, de heer Kruijswijk. 

Voorzitter: de heer Roest. 

Griffier (Plv.): mevrouw Witte. 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Berichten van verhindering 

De heer Hoek, de griffier wordt op dit moment benoemd als wethouder van Almere en is 

derhalve afwezig. Plaatsvervangend griffier mevrouw Witte is aanwezig. 

De heer Harder is afwezig. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

De raad is ermee akkoord dat agendapunt 9 (IJmond) als hamerpunt wordt afgedaan. De 

raad stemt bij acclamatie in met agendapunt 13 (Functionaris gegevensbescherming). 

 

4. Mededelingen  

De burgemeester doet mededelingen over zijn aankomende operatie, een Koninklijke 

Onderscheiding, een arrestatie en de extra raad op 4 juli over Elswoutshoek. 

Mevrouw Wierda doet een mededeling namens de werkgeverscommissie. 

De heer Heijink vertelt over de stand van zaken van de coalitievorming. Op 7 juni is er 

een extra raadsvergadering waarin het coalitieakkoord en de te benoemen wethouders aan 

de orde komen. 

De heren Heukels, Schell en Doorn hebben een memo opgesteld naar aanleiding van 

een strandbezoek. De raad stemt ermee in het memo te agenderen in de commissie 

Bestuur en Middelen. 

Mevrouw Roos geeft mede namens Liberaal Bloemendaal aan een klacht in te dienen naar 

aanleiding van de groepsaankoop zonnepanelen. 
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5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 8, 27 en 

29 maart, 12 april en 8 mei 2018 

De besluitenlijsten wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 

Cursief de wijzigingen als gevolg van deze vergadering. 

 

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. 

Afgedaan 

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 

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 

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 

TR60 21-12-

2017 

Wethouder Heijink zegt toe documenten inzake 

de verkoop van de Tetterodesporthal aan de raad 

te zullen toezenden. 

Aangehouden 

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, 

Aangehouden 

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. 

Aangehouden 

TR64 01-02-

2018 

Wethouder Kruijswijk zegt toe dat het college 

een inventarisatie zal maken van bushaltes in de 

gemeente die aanpassing behoeven om te 

voldoen aan de toegankelijkheidsnormen voor 

minder-validen en deze voor het eind van 2018 

ter bespreking aan de raad zal voorleggen. 

Aangehouden 
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7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad  

De burgemeester geeft aan dat in het presidium is afgesproken dat vanaf de volgende 

raad verzoeken tot agendering van ingekomen stukken voorafgaand aan de raad 

gemotiveerd aan de griffie worden toegezonden. Net als de in te dienen moties en 

amendementen en de vragen voor de rondvraag voor 11.00 uur op de dag van de raad. 

 

Op verzoek van de heer Bruggeman stemt de raad ermee in dat C1, 

Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid Bloemendaal 2018 (2018007494), geagendeerd 

wordt in de commissie Samenleving. Dit wordt meegegeven aan de agendacommissie. 

 

8. Vragenhalfuur 

De volgende vragen worden gesteld: 

 

Mevrouw Roos over de integriteitsscreening van wethouders. De burgemeester reageert. 

Mevrouw Wierda over het vliegverkeer boven Bennebroek en Vogelenzang. Wethouder 

Kruijswijk reageert. 

 

9. Omgevingsdienst IJmond 

Is als hamerpunt afgedaan bij het vaststellen van de agenda. 

 

10. Mobiliteitsfonds Zuid Kennemerland 

De raad bespreekt het voorstel. Wethouder Kruijswijk reageert.  

De heer Schell dient een amendement in namens de PvdA, waarin op verzoek van de heer 

Schell punt 3d van het aangekondigde amendement is verwijderd. Het amendement krijgt 

aanduiding A en Corsa nummer 2018009074. Het dictum luidt: 

 

 

1. In te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2017; 

2. In te stemmen met het ontwerp jaarplan en de ontwerp begroting 2019 van het 

Mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland met inbegrip van deze zienswijze/dit amendement 

3. Als zienswijze de volgende punten mee te delen aan de Stuurgroep Bereikbaarheid 

Zuid-Kennemerland: 

a) In het jaarplan 2019 wordt ook financiële ruimte gegeven voor functionele 

verbeteringen aan bestaande fietspaden (verbreding, verbetering verkeersveiligheid); dit 

mede omdat de aanleg van nieuwe fietspaden vaak op problemen stuit en er derhalve 

grote druk is en blijft op bestaande fietspaden; 

TR65 08-03-

2018 

De voorzitter zegt toe de wens van de heer 

Heukels (Liberaal Bloemendaal) om het 

onderwerp “extra baan Tennisvereniging WOC te 

Overveen” in de eerstvolgende commissie te 
agenderen en te zullen bespreken met het 

presidium. 

Aangehouden 

TR66 08-03-

2018 

Wethouder Heijink zegt toe terug te zullen 

komen op het onderwerp “Bezorging 
Bloemendaal’s weekblad” in de commissie 
Bestuur & Middelen. 

Aangehouden 

TR67 08-05-

2018 

Wethouder Heijink zegt toe de motivatie van de 

uitspraak van de rechter inzake handhaving op 

het strand aan de raad toe te zullen zenden. 

Aangehouden 



-4- 

2018010224 

 

b) In het jaarplan 2019 door de regionale partijen financiële ruimte wordt gevonden voor 

de aanleg en verbetering van fietsparkeervoorzieningen bij station Bloemendaal ook als 

Prorail zou besluiten om geen bijdrage te leveren; dit probleem is een regionaal probleem 

en niet een primair Bloemendaals probleem; 

c) In het jaarplan 2019 daadwerkelijke realisatie van alle DVM-maatregelen (inclusief DVM 

fase 2 en bewegwijzering) op de doorgaande wegen in de Haarlemse agglomeratie en met 

name op de route N200 (Bolwerk) en de N201 wordt afgerond; 

e) Er niet langer financiële bijdragen aan de MRA uit het Mobiliteitsfonds worden gedaan 

aangezien alle gemeenten al een bijdrage aan de MRA betalen voor deelname. 

 

 

Amendement A wordt verworpen met 10 stemmen tegen (VVD, CDA, D66) en 8 stemmen 

voor (GroenLinks, Hart voor Bloemendaal, PvdA, Liberaal Bloemendaal, VDB). 

 

Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 15 stemmen voor (VVD, GroenLinks, CDA, D66, 

PvdA, VDB) en 3 stemmen tegen (Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal). 

 

11. Vaststellen Kadernota 2019 

De raad bespreekt het voorstel, wethouder Heijink reageert.  

Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 14 stemmen voor (VVD, GroenLinks, CDA, D66, 

PvdA) en 4 stemmen tegen (Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, VDB). 

 

12. Voorgenomen verkoop gymzaal 

De raad bespreekt het voorstel, wethouder Heijink reageert. 

Mevrouw Roos dient een amendement in namens Hart voor Bloemendaal en Liberaal 

Bloemendaal. Het amendement krijgt aanduiding B en Corsa nummer 2018009075. Het 

dictum luidt: 

 

 

Geeft het college de wens mee de gymzaal aan de Kerklaan te Bennebroek bij openbare 

inschrijving te verkopen onder de verplichting (tevens als kettingbeding op te nemen 

voor een opvolgend verkrijger) voor de koper om na sloop op dezelfde locatie het pand 

te herbouwen in dezelfde stijl als de bestaande opstal en tevens op te nemen dat de 

gemeente het recht van eerste koop heeft. 

 

 

Amendement B wordt verworpen met 14 stemmen tegen (VVD, GroenLinks, CDA, D66, 

PvdA) en 4 stemmen voor (Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, VDB). 

 

Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 14 stemmen voor (VVD, GroenLinks, CDA, D66, 

PvdA) en 4 stemmen tegen (Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, VDB). 

 

13. Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming 

Is bij acclamatie afgedaan bij het vaststellen van de agenda. 

 

14. Moties vreemd aan de orde van de dag  

Mevrouw Roos dient een motie in over Inspreekrecht. De motie krijgt aanduiding 1 en 

Corsa nummer 2018009076. Het dictum luidt: 
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De griffie te verzoeken een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad van Bloemendaal op te stellen tot herinvoering van het inspreekrecht in 

de commissies (zoals neergelegd in de 'oude' artikelen 59 en 60 van het Reglement van 

Orde) en dit voorstel aan de raad voor te leggen 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Motie 1 wordt verworpen met 15 stemmen tegen (VVD, GroenLinks, CDA, D66, PvdA, VDB) 

en 3 stemmen voor (Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal). 

 

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

nummer 2018009077. Het dictum luidt: 

 

 

Verzoekt het College:  

 

om direct na heţ zomerreces een beeldvormende avond te organiseren met raadsleden 

en burgers waarbij de bovenstaande thema's aan de orde kunnen komen en waarna de 

raad voorstellen kan doen om instrumenten op het gebied van burgerparticipatie nieuw, 

opnieuw of hernieuwd in te stellen, 

een onderzoek te starten naar de mogelijkheid van het aanstellen van een gemeentelijke 

ombudsman, eventueel in samenwerking met omliggende gemeenten 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

De heer Doorn trekt de motie in. De motie wordt derhalve niet in stemming gebracht. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


