
Raadsvergadering (begroting) 
 

 

 

 

Concept besluitenlijst 
 

 

DATUM DONDERDAG 5 NOVEMBER 2020 18:00 

Online https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2020/05-november/18:00  

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 

Griffier mevrouw Witte 

 

 

1. 18.00 uur Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen en kijkers thuis welkom. 

 

De voorzitter maakt enkele afspraken voor deze vergadering duidelijk: 

 Via de voorzitter krijgen raadsleden het woord, via hand opsteken of chatbericht kan dit aangegeven worden. 

 Bij de algemene beschouwingen wordt de klok voor de reguliere spreektijden stilgezet en krijgt iedere fractie 

maximaal 10 minuten de tijd om op volgorde van grootte het woord voeren (x 9 fracties = 1,5 uur maximaal). 

 In het presidium is aangegeven dat men het wenselijk vindt om ieder uur 5 minuten te pauzeren. 

 

2. Berichten van verhindering 
Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. 

De heer van der Veldt (CDA) zal iets later aanschuiven. 

 

3. Vaststellen van de agenda 
 

T.a.v. het Centraal Servicepunt Bennebroek heeft het college een gewijzigd voorstel 19 vastgesteld, met het verzoek 

aan de raad om dit voorstel mee te nemen in de beraadslaging en besluitvorming. De bijlage ´Nieuwe voorstellen 

begroting 2021´ is daarop aangepast en op het RIS geplaatst met in de titel het woord NIEUW. De voorzitter vraagt of 

de raad ermee instemt om dit nieuwe document mee te nemen in de beraadslaging en besluitvorming. 

 

* Op dit punt blijkt dat het geluid in de uitzending niet werkt. De vergadering kan zo niet online gevolgd worden. De 

vergadering wordt enkele minuten geschorst om de techniek in orde te maken, om 18:13 wordt de vergadering hervat. 

 

De opmerkingen over de nieuwe bijlage m.b.t. het Servicepunt Bennebroek worden kort herhaald. 

 

Een verzoek tot interpellatie over Blekersveld wordt ingediend door Hart voor Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal. 

Er dient gestemd te worden over het agenderen van de interpellatie (RvO). Mocht er geen meerderheid te vinden zijn 

voor agendering in deze vergadering, geeft mevrouw Roos (HvB) aan dat zij een verzoek indient voor een extra 
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raadsvergadering over het onderwerp Blekersveld, en mocht ook dát verzoek onvoldoende steun vinden, dan dient 

mevrouw Roos een verzoek in voor een interpellatiedebat in de raadsvergadering van 12/11. 

 

Aan mevrouw Roos (HvB) wordt de vraag voorgelegd, hoe dit interpellatieverzoek zich verhoudt tot de door haar 

aangekondigde moties van wantrouwen en afkeuring. Mevrouw Roos reageert hierop dat zij de moties niet gaat 

bewaren tot na het interpellatiedebat en niet zal intrekken, zij dient deze in voor behandeling in deze vergadering. 

 

INTERPELLATIE Blekersveld Vanavond raad 5/11 Extra vergadering Raad op 12/11 

CDA (Dhr Burger) T T T 

D66 (Mw Kuijs) T T T 

ZB (Dhr Slewe) V V V 

VVD (Mw Zoetmulder) T T V 

GrL (Dhr Kruijswijk) T T V 

VDB (Dhr Doorn) T T T 

PvdA (Dhr Schell) T T V 

LB (Dhr Heukels) T T V 

HvB (Mw Roos) V V V 

RESULTAAT STEMMING: V: 2 / T: 7 V: 2 / T: 7 V: 6 / T: 3 

BESLUIT: Het interpellatiedebat over Blekersveld zal geagendeerd worden voor de 

raadsvergadering op 12/11. 

 

De door Hart voor Bloemendaal ingediende moties van wantrouwen en van afkeuring zullen op verzoek van mevrouw 

Roos (HvB) behandeld worden aan het eind van de vergadering, onder agendapunt 6) Vreemd aan orde van de dag. 

Er is enige onduidelijkheid over de nummering van de moties, dit wordt nader bekeken door de griffie. 

 

4. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

 

5. Begroting 2021 
 

5a 18:00-19:30 uur, Eerste termijn raad, algemene beschouwingen 
De fracties zullen om de beurt in maximaal 10 minuten hun Algemene Beschouwing geven op de Begroting 2021. Dit 

zal zoals gebruikelijk op volgorde van fractiegrootte plaatsvinden. 

 

Achtereenvolgens komen aan het woord: 

 

Algemene beschouwingen (fragment 1) 
Mw Zoetmulder (VVD) 

Mw Robbers (VVD) 

Mw Meijer (VVD) 

Dhr Kruijswijk (GrL) 

Mw Kuijs (D66) 

Dhr Oude Weernink (D66) 

 

Het is op dit moment bijna 19:00, zoals na ieder uur wordt de vergadering voor 5 minuten geschorst. 

 

Algemene beschouwingen (fragment 2) 
Dhr Burger (CDA) 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

Dhr Schell (PvdA) 

Dhr Heukels (LB) 

Dhr Doorn (VDB) 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) 

 

Het is nu 20:00, de vergadering wordt 30 minuten geschorst zodat het college de beantwoording kan voorbereiden. 
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5b 20:00-20:45 uur, Eerste termijn college 
Om 20:30 heropent de voorzitter de vergadering, de heer van der Veldt (CDA) is inmiddels aanwezig. Het college 

reageert op hetgeen door de fracties naar voren is gebracht en beantwoordt gestelde vragen. 

 

Achtereenvolgens komen aan het woord: 

 

Reactie college Onderwerpen (o.a.) 
Wethouder Heijink Sluitende begroting, amendement kadernota, verhoging OZB, nieuw voorstel Centraal 

Servicepunt Bennebroek, IHP, gevolgen van corona, meerjarig onderhoudsplan, 

verhoging kosten bezoek strand, toerekening afvalstoffenheffing, uit het vermogen 

onttrekken van middelen. 

Wethouder de Roy van Zuidewijn Grip op hoge kosten jeugdzorg en WMO, Centraal Servicepunt Bennebroek, in gesprek 

met nieuwe dorpsraad, huisvesting statushouders, Blekersveld, aantal sociale 

huurwoningen. 

Wethouder Wijkhuisen Biodiversiteit, Blekersveld – ingrijpen ODNHN, geschiktheid parkeerterrein als locatie 

statushouders, Natura 2000. 

 

5c 20:45-21:45 uur, Tweede termijn raad 
De fracties krijgen het woord voor de tweede termijn, weer op volgorde van fractiegrootte. Interrupties zijn mogelijk. 

 

Achtereenvolgens komen aan het woord: 

 

Tweede termijn (fragment 1) 
Mw Zoetmulder (VVD) 

Mw Robbers (VVD) 

Mw Meijer (VVD) 

Dhr Kruijswijk (GrL) 

Mw van Vliet (GrL) 

 

Het is nu 21:25, de vergadering wordt 5 minuten geschorst. 

 

Tweede termijn (fragment 2) 
Mw Voorham (D66) 

Mw Kuijs (D66) 

Dhr Burger (CDA) 

Dhr van der Veldt (CDA) 

Dhr Bruggeman (CDA) 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

Dhr Schell (PvdA) 

Dhr Heukels (LB) 

Dhr Doorn (VDB) 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) 

 

Het is nu bijna 22:30, de vergadering wordt 5 minuten geschorst. 

De voorzitter stelt voor om door te gaan met deze vergadering tot 23:30. 

 

De heer Heukels meldt dat hij motie 12 (‘herplantplicht’) wil doorschuiven naar volgende week. 

 

5d 21:45-22:30 uur, Tweede termijn college 
Om 22:32 heropent de voorzitter de vergadering. Het college reageert op hetgeen door de fracties naar voren is 

gebracht in de tweede termijn en beantwoordt gestelde vragen. 

 

Achtereenvolgens komen aan het woord: 
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Reactie college Onderwerpen (o.a.) 
Burgemeester Roest Verstrekken informatie 

Wethouder Heijink OZB toelichting, strandplateau, Serviceloket Bennebroek, Meerjaren Onderhoudsplan 

(MJOP) - Caprera, Bokkendoorns, Hooiberg, IHP 

Wethouder de Roy van Zuidewijn Onrust bij bewoners Blekersveld, participatie, Dorpsraad, kosten jeugdzorg in 

Heemstede, reactie op moties, kosten Blekersveld 

Wethouder Wijkhuisen Kosten Kleverlaan 

 

 Wethouder Wijkhuisen kan op dit moment geen antwoord geven op de vraag naar de kosten van (het onderzoek 

naar) voorgestelde verbeteringen bij de Korte Kleverlaan (motie 7), dat wordt bij het aannemen van de motie 

onderzocht, daarna zal hij hierop terugkomen. (HvB) TR125 

 Wethouder de Roy van Zuidewijn meldt dat zij schriftelijk terugkomt op de vraag naar de kosten van de 

ontwikkelingen rond het Blekersveld, ook wat daar nu al aan uitgegeven is, zij komt met een voorstel in de raad met 

een opbouw en nadere duiding van deze kosten. (ZB) TR126 

 

Hiermee zit de spreektijd van het college er op. 

 

5e 22:30: Stemmingen 
 

In verband met het digitaal vergaderen, wordt bij iedere stemming op alfabetische volgorde aan ieder raadslid 

gevraagd een ‘voor’ of ‘tegen’ stem uit te spreken.  
 

AMENDEMENTEN 

 

# Betreft 

Indiener(s) 

Stemverklaring 

DICTUM AMENDEMENTEN BESLUIT 

Stemming 

A’ Onderwijshuisvesting 

Indiener(s): HvB 

Stemverklaring: mw Roos 

(HvB) 

Voorstel nummer nr.: 9 bij de begroting 2012 aan te passen door het 

bedrag voor de Theresiaschool uit dit voorstel te schrappen. 

* Amendement A is gewijzigd: de overwegingen zijn komen te vervallen, en 

vervangen door andere overwegingen die de wethouder zelf ook al noemt, 

het besluit blijft gelijk - daarmee wordt dit amendement aangemerkt als A’. 

VERWORPEN 

V: 2 / T: 17 

B Strandplateau 

Indiener(s): PvdA, GrL, 

VDB, ZB, HvB, LB, CDA 

Stemverklaring: dhr 

Burger (CDA), dhr Slewe 

(ZB) 

Voorstel nummer 8 uit de begroting 2021 te verwijderen en deze 

middelen in betreffende voorziening en/of algemene middelen te 

behouden. 

AANGENOMEN 

V: 11 / T: 8 

C Servicepunt Bennebroek 

Indiener(s): HvB  

Stemverklaring: dhr 

Heukels (LB), dhr 

Kruijswijk (GrL), mw Roos 

(HvB), dhr Slewe (ZB) 

Het raadsvoorstel 2020002890, onderdeel 2 te wijzigen als volgt: ‘de 
nieuwe voorstellen nummers 2 t/m 18 vast te stellen en niet akkoord te 

gaan met het voorstel 19’. 

VERWORPEN 

V: 3 / T: 16 

D Servicepunt Bennebroek 

Indiener(s): CDA, GrL, ZB, 

PvdA 

Stemverklaring: dhr 

Heukels (LB), dhr 

Kruijswijk (GrL), dhr 

Slewe (ZB) 

Het 2e besluitpunt in het voorgelegde raadsbesluit (2020002890) ten 

aanzien van voorstel 19 wordt afgesproken: 

1. Het loket Burgerzaken in het Servicepunt Bennebroek geopend te 

houden op de woensdagmiddag van 12.30 tot 17.00 uur; 

2. Het loket Burgerzaken in het Servicepunt Bennebroek tijdens de uren 

van opening een gelijk openingsregime (vrije inloop of alleen op afspraak) 

heeft als het loket Burgerzaken in het gemeentehuis te Overveen; 

3. Het tijdstip en duur van openstelling van het loket Burgerzaken in het 

Servicepunt Benneboek bij de volgende begrotingsbehandeling in 2021 

geëvalueerd wordt door de gemeenteraad. Dat bij deze evaluatie 

beantwoord moet worden o.a. op basis van een raadpleging van de 

burgers van de kern Bennebroek en de kern Vogelenzang, of het tijdstip 

VERWORPEN 

V: 7 / T: 12 
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en/of de duur van openstelling veranderd en/of verruimt dient te worden 

van het loket Burgerzaken in het Servicepunt Bennebroek; 

4. Het college in 2021 onderzoek verricht naar en met een voorstel komt 

richting gemeenteraad ter versterking van de ontmoetingsfunctie van het 

Servicepunt Bennebroek voor Bennebroekse burgers; 

5. De openstelling van het loket Burgerzaken Bennebroek waar mogelijk te 

bekostigen door verschuiving van Fte (fulltime-equivalent) vanuit het loket 

Burgerzaken te Overveen naar het loket Burgerzaken te Bennebroek; 

6. De kosten van deze openstelling (voor het overige) overeenkomstig te 

financieren zoals reeds in voorgaande begrotingen gebruikelijk was voor 

het loket Burgerzaken Bennebroek. 

E Subsidie lokale radio 

Indiener(s): D66, GrL, 

VVD, CDA, VDB 

Stemverklaring: dhr 

Heukels (LB), dhr Slewe 

(ZB) 

Aan besluitpunt 2 in het door het College voorgestelde raadsbesluit 

2020002890 toe te voegen: 

"met dien verstande aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Haarlem 

door het Commissariaat voor de Media - en vaststelling van het bedrag 

van € 14.438 - niet zal plaatsvinden nadat rekening is gehouden met de 

nadere overwegingen door de raad, in het bijzonder ten aanzien van 

of/hoe het media-aanbod van deze Stichting bijdraagt aan "de bevrediging 

van maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven". 

AANGENOMEN 

V: 17 / T: 2 

F Haag Kerkpad 

Indiener(s): HvB, PvdA 

Stemverklaring: dhr 

Kruijswijk (GrL) 

Voorstel nummer 12 uit de begroting 2012 te verwijderen voor zover dit 

betreft de haag langs het Kerkpad. 

AANGENOMEN 

V: 12 / T: 7 

 

STEMMING 

AMENDEMENT: 

A’ B C D E F 

Dhr Bruggeman (CDA) T V T V V V 

Dhr Brussaard (VVD) T T T T V V 

Dhr Burger (CDA) T V T V V V 

Dhr Doorn (VDB) T V T T V T 

Dhr Faber (GrL) T V T T V T 

Dhr Harder (VVD) T T T T V V 

Dhr Heukels (LB) V V V V V V 

Dhr Kruijswijk (GrL) T V T T V T 

Mw Kuijs (D66) T T T T V T 

Mw Meijer (VVD) T T T T V V 

Dhr Oude Weernink (D66) T T T T V T 

Mw Robbers (VVD) T T T T V V 

Mw Roos (HvB) V V V V T V 

Dhr Schell (PvdA) T V T V V V 

Dhr Slewe (ZB) T V V V T V 

Dhr van der Veldt (CDA) T V T V V V 

Mw van Vliet (GrL) T V T T V T 

Mw Voorham (D66) T T T T V T 

Mw Zoetmulder (VVD) T T T T V V 

RESULTAAT STEMMING:  V: 2 

T: 17 

V: 11 

T: 8 

V: 3 

T: 16 

V: 7 

T: 12 

V: 17 

T: 2 

V: 12 

T: 7 

BESLUIT: Amendementen B, E, F zijn aangenomen, amendementen A’, C, D zijn verworpen. 

 

RAADSVOORSTEL 

 

Besluit: 

1. de begroting 2021 vast te stellen; 

2. de nieuwe voorstellen nummers 2 t/m 19 vast te stellen; 

3. nieuw voorstel 1 vast te stellen om de begroting sluitend te maken met een extra OZB-verhoging 
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4. het meerjarenperspectief 2022-2024 evenals het investeringsprogramma 2021-2024 voor kennisgeving aan te 

nemen; 

5. de 1e begrotingswijziging 2021 Septembercirculaire 2020 vast te stellen. 

 

Stemverklaring: dhr Heukels (LB) 

 

BETREFT STEMMING: Raadsvoorstel Begroting 2021 

Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD) VOOR  

Dhr Burger (CDA) VOOR  

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD) VOOR  

Dhr Heukels (LB)  TEGEN 

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66) VOOR  

Mw Meijer (VVD) VOOR  

Dhr Oude Weernink (D66) VOOR  

Mw Robbers (VVD) VOOR  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr Schell (PvdA) VOOR  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  TEGEN 

Dhr van der Veldt (CDA) VOOR  

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66) VOOR  

Mw Zoetmulder (VVD) VOOR  

BESLUIT: AANGENOMEN 16 VOOR 3 TEGEN 

 

MOTIES 

 

# Betreft 

Indiener(s) 

Stemverklaring 

DICTUM MOTIES BESLUIT 

Stemming 

3 Oneigenlijk gebruik 

zorggelden  

Indiener(s): HvB 

 de raad intensief te betrekken bij het bepalen van de inkoopstrategie; 

 bij het opstellen van de inkoopstrategie het doel dat zorggeld 

hoofdzakelijk aan zorg wordt besteed te bewaken door in de uitwerking 

van contracten met zorgaanbieders een duidelijk onderscheid te maken 

tussen zorguitgaven, overige uitgaven (overhead en overige uitgaven) en 

rendementen teneinde oneigenlijk gebruik van zorggelden te 

voorkomen; 

 bij de aanbesteding en het opstellen en aangaan van contracten als 

onderdeel van de inkoopstrategie, voorwaarden neer te leggen, waarin 

bovenstaande overwegingen zijn verankerd en sancties indien hieraan 

door de zorgaanbieders niet wordt voldaan; 

 strakke kwaliteits- en integriteitseisen te formuleren voor 

zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een contract; 

 er alles aan te doen om te zorgen voor duidelijkheid aan de voorkant 

met betrekking tot de indicering; 

 in de overgangssituatie van controle achteraf naar een goede 

kaderstelling aan de voorkant, expertise in te zetten om tijdig bij de 

controle van de jaarrekening te (laten) onderzoeken in hoeverre de 

zorgaanbieders zich aan de afspraken hebben gehouden en hierover de 

raad in ieder geval jaarlijks te informeren voordat de jaarrekening wordt 

vastgesteld door de raad; 

VERWORPEN 

V: 7 / T: 12 
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 bij het bepalen van de inkoopstrategie, goede voorbeelden uit het land 

mee te nemen en af te wegen zoals bijv. de Beleidsregels Jeugdhulp 

Almelo 2019. 

4 Grip op kosten jeugdhulp 

Indiener(s): VVD, D66, 

CDA 

De Raad binnen drie maanden na het aannemen van onderhavige motie te 

informeren 

 omtrent de ingekochte zorg, welke zorg valt onder de Jeugdwet; 

 welke zorg buiten het wettelijke kader valt; 

 De raad een gespecificeerd overzicht te geven van de ingekochte zorg 

en de kosten die hiermee samenhangen. 

AANGENOMEN 

V: 16 / T: 3 

5 Grip op kosten jeugdzorg 

Indiener(s): VVD 

De Raad binnen drie maanden na het aannemen van onderhavige motie te 

informeren 

 Omtrent de wijze waarop is gecontracteerd met zorgverleners; 

 Een inhoudelijk voorstel te formuleren over de wijze waarop er beter 

kan worden ingekocht en meer grip kan worden verkregen op de 

uitgaven inzake de jeugdhulp; 

 Een regionale avond met betrokkenen te organiseren over de 

toekomstige aanpak van inkoop van jeugdhulp. 

AANGENOMEN 

V: 15 / T: 4 

6 Overhevelen 

huishoudelijke hulp WMO 

naar bijz. bijstand 

Indiener(s): VVD 

Stemverklaring: mw 

Robbers (VVD) 

Het Rijk op te roepen de subsidie voor huishoudelijke hulp buiten de WMO 

te laten vallen en deze over te hevelen naar de bijzondere bijstand. 

VERWORPEN 

V: 7 / T: 12 

7 Onderzoek 

Bloemendaalseweg en 

Korte Kleverlaan 

Indiener(s): VVD, GrL, 

D66, CDA 

Stemverklaring: dhr 

Heukels (LB) 

 Een gedegen onderzoek in gang te zetten met de bijbehorende 

participatie, gericht op mogelijkheden voor integrale verbetering van 

verkeersveiligheid en het beeld van de openbare ruimte in de 

‘Voorbuurt’ van Bloemendaal en ook de vragen uit het Burgerinitiatief 
Korte Kleverlaan tav verkeersveiligheid te betrekken in het onderzoek; 

 Voor zover nog nodig z.s.m. de kleine verkeersmaatregelen Korte 

Kleverlaan in elk geval zoals geadviseerd in het rapport ‘Update 
Verkeerscirculatieplan’ van 19-3-2018 uit te voeren om de 

verkeersveiligheid te verbeteren. 

AANGENOMEN 

V: 19 / T: 0 

 

STEMMING MOTIE: 3 4 5 6 7 

Dhr Bruggeman (CDA) V V V T V 

Dhr Brussaard (VVD) T V V V V 

Dhr Burger (CDA) V V V T V 

Dhr Doorn (VDB) T V V T V 

Dhr Faber (GrL) T T T T V 

Dhr Harder (VVD) T V V V V 

Dhr Heukels (LB) V V T T V 

Dhr Kruijswijk (GrL) T T T T V 

Mw Kuijs (D66) T V V T V 

Mw Meijer (VVD) T V V V V 

Dhr Oude Weernink (D66) T V V T V 

Mw Robbers (VVD) T V V V V 

Mw Roos (HvB) V V V V V 

Dhr Schell (PvdA) V V V T V 

Dhr Slewe (ZB) V V V V V 

Dhr van der Veldt (CDA) V V V T V 

Mw van Vliet (GrL) T T T T V 

Mw Voorham (D66) T V V T V 

Mw Zoetmulder (VVD) T V V V V 

RESULTAAT STEMMING:  V: 7 

T: 12 

V: 16 

T: 3 

V: 15 

T: 4 

V: 7 

T: 12 

V: 19 

T: 0 

BESLUIT: Moties 4, 5, 7 zijn aangenomen, moties 3, 6 zijn verworpen. 
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Motie 4 wordt aan het einde van de stemming over de moties nog eens in stemming gebracht om zeker te zijn dat de 

juiste uitslag is geregistreerd. Hier bestond twijfel over.  

 

6. Vreemd aan orde van de dag 
Onder agendapunt 5c heeft de heer Heukels aangegeven dat hij motie 12 wil doorschuiven naar volgende week. 

 

De heer Heukels meldt dat hij ook motie 9 wil doorschuiven naar de agenda van volgende week, gezien de opmerking 

van de burgemeester in deze vergadering dat de stukken ingezien – en aantekeningen gemaakt mogen worden. 

 

Moties 8, 13 en 14 worden toegelicht door mevrouw Roos, als indiener namens Hart voor Bloemendaal. 

 

# Betreft 

Indiener(s) 

Stemverklaring 

DICTUM MOTIES BESLUIT 

Stemming 

8 Huisvesting 

statushouders 

parkeerterrein 

Indiener(s): HvB 

 Het plan voor tijdelijke huisvesting van statushouders op Blekersveld te 

stoppen; 

 Voor de huisvesting van 40 statushouders uit te wijken naar het 

parkeerterrein; 

 Dit op heldere wijze te communiceren naar de omwonenden Blekersveld 

en vanzelfsprekend ook de omwonenden van het gemeentehuis; 

 Een participatietraject in gang te zetten voor omwonenden van het 

gemeentehuis; 

 De provincie te informeren over deze wijziging. 

VERWORPEN 

V: 2 / T: 16 

9 Afgifte stukken gymzaal 

Indiener(s): HvB, LB, ZB 

- DOORGESCHOVEN NAAR VOLGENDE VERGADERING - n.v.t. 

10 Meerjaren 

onderhoudsplan 

gemeentelijk vastgoed 

Indiener(s): CDA, GrL, 

ZB, HvB, LB 

 De huurovereenkomsten voor haar vastgoed te uniformeren 

 De huurverplichtingen te herzien daar waar het gebreken of achterstallig 

onderhoud het gevolg zijn van onjuist gebruik door huurder, in zoverre 

dat de huurder daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld 

 Het meerjaren onderhoudsprogramma te actualiseren en een 

exploitatieoverzicht hiervan op te stellen 

 Dit uiterlijk eind juni 2021 aan de raad te rapporteren. 

AANGENOMEN 

V: 10 / T: 7 

11 Lightrail MRA 

Indiener(s): CDA, D66 

Stemverklaring: dhr 

Brussaard (VVD), dhr 

Doorn (ZB), dhr 

Kruijswijk (GrL), mw 

Kuijs (D66), mw Roos 

(HvB) 

 Om samen met de andere belanghebbende gemeenten actief te lobbyen 

om de voorwaarden voor de realisatie van een Light Rail verbinding in 

onze regio in kaart te laten brengen; 

 Te bekijken of er eventueel – in afstemming met de andere deelnemers 

van de GR Bereikbaarheid- een bijdrage te leveren is vanuit het 

Mobiliteitsfonds (bijv. aan onderzoek); 

 Hierbij door de betrokken partijen in ieder geval ook te laten kijken naar 

financieringsmogelijkheden vanuit het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling en het Wobke-Wiebes Fonds 

 Uiterlijk eind juni 2021 aan de raad te rapporteren over de voortgang. 

AANGENOMEN 

V: 10 / T: 8 

12 Herplanten bomen 

Indiener(s): LB 

- DOORGESCHOVEN NAAR VOLGENDE VERGADERING - n.v.t. 

13 Motie van wantrouwen 

tegen wethouder de 

Roy van Zuidewijn 

Indiener(s): HvB 

Stemverklaring: dhr 

Brussaard (VVD), dhr 

Doorn (VDB), dhr 

Kruijswijk (GrL), mw 

Kuijs (D66), mw Roos 

(HvB), dhr Slewe (ZB) 

Spreekt uit: Dat de wethouder er goed aan zou doen op te stappen. 

zegt het vertrouwen in wethouder De Roy van Zuidewijn op 

VERWORPEN 

V: 2 / T: 16 

14 Motie van afkeuring 

tegen wethouder 

Wijkhuisen 

Indiener(s): HvB 

Spreekt uit: Onze afkeuring over de handelwijze en besluiten van wethouder 

Wijkhuisen in de ‘snoeiwerkzaamheden’ op Blekersveld. 
VERWORPEN 

V: 2 / T: 16 
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Stemverklaring: dhr 

Brussaard (VVD), dhr 

Doorn (VDB), mw Roos 

(HvB), dhr Slewe (ZB) 

 

STEMMING MOTIE: 8 9 10 11 12 13 14 

Dhr Bruggeman (CDA) T  V V  T T 

Dhr Brussaard (VVD) T  T T  T T 

Dhr Burger (CDA) T  V V  T T 

Dhr Doorn (VDB) T  T T  T T 

Dhr Faber (GrL) T  V V  T T 

Dhr Harder (VVD) T  T T  T T 

Dhr Heukels (LB) *  * *  * * 

Dhr Kruijswijk (GrL) T  V V  T T 

Mw Kuijs (D66) T  V V  T T 

Mw Meijer (VVD) T  T T  T T 

Dhr Oude Weernink (D66) T  V V  T T 

Mw Robbers (VVD) T  T T  T T 

Mw Roos (HvB) V  T T  V V 

Dhr Schell (PvdA) T  V V  T T 

Dhr Slewe (ZB) V  ** T  V V 

Dhr van der Veldt (CDA) T  V V  T T 

Mw van Vliet (GrL) T  V V  T T 

Mw Voorham (D66) T  V V  T T 

Mw Zoetmulder (VVD) T  T T  T T 

RESULTAAT STEMMING:  V: 2 

T: 16 

n.v.t. 
(doorgeschoven) 

V: 10 

T: 7 

V: 10 

T: 8 

n.v.t. 
(doorgeschoven) 

V: 2 

T: 16 

V: 2 

T: 16 

BESLUIT: Moties 10, 11 zijn aangenomen, moties 8, 13, 14 zijn verworpen. 

 

* Dhr Heukels heeft de vergadering verlaten, stemt derhalve niet mee. 

** Dhr Slewe heeft technische problemen (microfoon), stemt derhalve niet mee. 

 

Tussen de stemming rond motie 10 en motie 11 wordt de vergadering voor 1 minuut geschorst om de heer Slewe te 

bellen i.v.m. het technisch probleem. Enkele minuten later wordt de vergadering hervat. 

 

7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 00:04 uur. 
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