
 

 

 

 

 

 

Gemeenteraad van Bloemendaal 7 juni 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 Harder (VVD), 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). 

Vanaf agendapunt 8: de heer Brussaard.  

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

Vanaf agendapunt 6: mevrouw de Roy van Zuidewijn-Rive en de heer Wijkhuisen. 

Voorzitter: de heer Roest 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering. 

De heer Bruggeman heeft aangegeven verlaat te zijn.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

Er is een agendapunt toegevoegd. Het gaat om de benoeming van de griffier en de interim-

commissiegriffier. Dit zal worden behandeld als agendapunt 3. 

Bij agendapunt 6, de benoeming van de wethouders zal agendapunt 6a toegevoegd worden, 

het instellen van een Commissie Onderzoek Geloofsbrieven. 

De heer Heijink komt terug op een mededeling in de vorige vergadering en geeft aan dat de 

gymzaal niet vastzit aan de school in Bennebroek. 

 

3. Benoeming griffier en interim-commissiegriffier  

Na een korte toelichting door mevrouw Wierda, voorzitter van de werkgeverscommissie, 

worden mevrouw Witte en de heer Zwertbroek benoemd tot respectievelijk griffier en 

interim-commissiegriffier. Mevrouw Witte legt de eed af. De heer Zwertbroek doet de 

belofte. 

 

4. Afscheidswoord richting vertrekkende wethouders. 

De raad en het college nemen afscheid van de scheidende wethouders, de heren Van 

Rijnberk en Kruijswijk. 

 

5. Vaststelling coalitieakkoord 2018-2022 

De fracties geven hun visie op het coalitieakkoord.  

Het voorstel wordt vastgesteld met 11 stemmen voor (VVD, CDA, D66) en 8 stemmen tegen 

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

 

6. Benoeming wethouders 

De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven rapporteert positief m.b.t. alle kandidaten. 
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Mevrouw de Roy van Zuidewijn–Rive en de heer Wijkhuisen worden met algemene stemmen 

benoemd tot wethouder. De raad verleent ze, eveneens unaniem, vrijstelling van het 

woonplaatsvereiste. 

De heer Heijink wordt, met 14 stemmen voor en 5 tegen, benoemd tot wethouder. 

Mevrouw de Roy van Zuidewijn-Rive legt de eed af. De heren Wijkhuisen en Heijink doen de 

belofte. 

 

7. Onderzoek geloofsbrieven dhr. Brussaard 

De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven rapporteert positief. 

 

8. Benoeming en installatie dhr. W Brussaard als raadslid 

De raad stemt in met de toelating van de heer Brussaard als lid van de raad. De heer 

Brussaard doet de belofte. 

 

9. Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering om 23.00 uur. 


