
 

 

 

 

 

Gemeenteraad van Bloemendaal 7 november 2019  

 

besluitenlijst 

 

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

(PvdA), de heer Slewe (Hart voor Bloemendaal), mevrouw Roos (Hart voor 

Bloemendaal, de heer Bruggeman (CDA), de heer Burger (CDA), de heer van der 

Veldt (CDA), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Harder (VVD), mevrouw Robbers 

(VVD), mevrouw Meijer (VVD), de heer Brussaard (VVD), de heer Doorn (VDB), de 

heer Faber (GroenLinks), mevrouw Van Vliet (GroenLinks), de heer Kruijswijk 

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

Voorham (D66). 

Aanwezige collegeleden: mevrouw de Roy van Zuidewijn, de heer Heijink en de 

heer Wijkhuisen. 

Voorzitter: burgemeester Roest  

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening en welkom 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Berichten van verhindering 

 

De voorzitter deelt mede dat de heer Brussaard van de VVD verlaat is.  

 

3. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter geeft de orde van de vergadering aan. Elke fractie heeft 10 minuten 

spreektijd voor haar algemene beschouwing. Bij de overige agendapunten geldt de 

reguliere spreektijd per fractie. De fracties zijn in de volgorde van grootte aan de 

beurt bij de algemene beschouwing, de grootste fractie start.  

 

Conform de afspraak in het presidium geldt elke motie en amendement die is 

rondgestuurd en reeds in het raadsinformatiesysteem staat als ingediend. Deze 

kunnen ter vergadering worden ingetrokken dan wel aangevuld met nieuwe moties 

en/of amendementen.  

 

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van bovenstaande.  

 

4. Mededelingen  
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Wethouder Heijink deelt met de raad dat in het presidium is afgesproken dat er 

tijdens de raadsvergadering in december een raadsvoorstel komt over de 

afhandeling van integriteitsmeldingen. De bespreking vindt in beslotenheid plaats.  

 

Burgemeester Roest deelt mee dat in het presidium is afgesproken dat de 

werkgroep Elswoutshoek, met als leden de heer Doorn, mevrouw Voorham en de 

heer Harder, in gesprek gaat met de personen die niet meewerken met het 

onderzoek. Zij rapporteren aan de raad en komen met een voorstel voor het 

vervolg van het onderzoek.  

 

Burgemeester Roest deelt mee dat er nog een raadsvoorstel wordt toegevoegd aan 

de aankomende agenda van de commissie Bestuur & Middelen over de MRA Agenda 

2.0.  

 

Burgemeester Roest deelt mee dat er op 20 november een extra beeldvormende 

avond wordt georganiseerd waar de rekenkamer haar rapport presenteert. 

Opeenvolgend is er een informele bijeenkomst tussen de raden van Bloemendaal en 

Heemstede naar aanleiding van dit rapport over de samenwerking op ICT-gebied.  

 

Burgemeester Roest deelt mee dat er op 21 november een beeldvormende avond is 

met een themasessie over Zorg en Veiligheid.  

 

Burgemeester Roest deelt mee dat in het presidium is afgesproken dat de 

besluitenlijsten van werkgroepen vanaf nu naar alle raadsleden worden verstuurd.  

 

Burgemeester Roest deelt mee dat dat de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2020 in 

Bennebroek plaatsvindt.  

 

Mevrouw Roos deelt mee dat zij in stukken die zij heeft ontvangen uit een Wob-

verzoek een mail van de heer Nederveen te zien is, terwijl er vaak is aangegeven 

dat deze mailbox is gewist. Zij roept op om Hoffman Bedrijfsrecherche de opdracht 

te geven deze mailbox te herstellen.  

 

5. Begroting 2020  

 

De fracties houden hun algemene beschouwingen.  

 

De voorzitter schorst de vergadering en geeft aan dat het diner klaarstaat.  

 

De voorzitter hervat de vergadering en geeft aan dat de heer Heukels zich heeft 

afgemeld door ziekte en niet meer aanwezig is. Mevrouw Roos heeft zich eveneens 

afgemeld en heeft de vergadering verlaten.  
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Het college reageert en beantwoordt vragen. 

De heer Brussaard schuift aan tijdens de eerste termijn van het College en wordt 

welkom geheten door de voorzitter. 

 

 Wethouder Wijkhuisen geeft aan in regionaal verband bezig te zijn de 

bewegwijzering naar Caprera aan te pakken. Hij zegt toe na te gaan of hier 

een slag in gemaakt kan worden en er bij de raad op terug te komen.  

TR 103 

 Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt toe dat de evaluatie van de 

Cultuurnota prioriteit krijgt en dit op de bestuurlijke termijnagenda van de 

commissie Samenleving te plaatsen. TR 104 

 Wethouder Heijink zegt toe in gesprek te gaan met de gemeenten Zandvoort 

en Heemstede over het wijzigen van aantal betaaltermijnen voor 

gemeentelijke belastingen naar 9 per jaar en de raad hier op korte termijn 

over in te lichten. TR 105 

 

De heer Slewe legt een stemverklaring af.  

De voorzitter brengt amendement A HvB Begrotingsvoorstel 14 en 15 in stemming.  

 

Het dictum luidt:  

Te wijzigen als volgt: 

b e s l u i t:  

1. de begroting 2020 vast te stellen; 

2. de nieuwe voorstellen nummers 1 t/m 26 vast te stellen, m.u.v. voorstellen 

14 en 15; 

3. het meerjarenperspectief 2021-2023 evenals het investeringsprogramma 

2020-2023 voor kennisgeving aan te nemen met uitzondering van Taakveld 5.7: 

vervanging voertuigen; 

4. de gelden die vrijkomen als gevolg van het komen te vervallen van de 

vervanging van de voertuigen, te reserveren voor de aanleg van een geluidscherm 

ten behoeve van de inwoners van Overveen die langs of aan het spoor wonen; 

5. de 1e begrotingswijziging 2020 Septembercirculaire 2019 vast te stellen. 

 

Het amendement wordt met 1 stem voor (HvB) en 16 stemmen tegen (PvdA, CDA, 

VVD, D66, GrL, VDB) verworpen.  

 

De voorzitter brengt amendement B LB en HvB Begroting 2020 inzake oppompen 

van de Begroting 2020 in stemming.  

 

Het dictum luidt:  

Besluit: 
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wijzigt de begroting in die zin dat in ieder geval op de onderdelen ‘Riolering’ en 
‘Afval’ het staatje en het totaal van € 1.707.301 vervalt en daardoor ook uit de 
totaaltelling uit de begroting wordt geschrapt 

 

Het amendement wordt met 1 stem voor (HvB) en 16 stemmen tegen (PvdA, CDA, 

VVD, D66, GL, VDB) verworpen. 

  

Amendement C wordt ingetrokken door GroenLinks. 

 

De voorzitter brengt amendement E GrL Begroting Voorstel (Bushokjes) 04 in 

stemming. Het dictum luidt: 

Besluit 

1. Het besluitpunt 2 in voorstel 2019006226 zodanig aan te passen dat nieuw 

voorstel nr. 04 wordt geschrapt; 

2. In de begroting onder Verkeer, Vervoer en Waterstaat op te nemen dat in 2020 

wordt onderzocht: 

- in hoeverre voor het jaar 2021 provinciale subsidie voor verbetering 

toegankelijkheid bushokjes is te verwachten; 

- welke bushaltes (in 2021) het meest in aanmerking voor verbetering 

toegankelijkheid komen. 

 

Het amendement wordt met 4 stemmen voor (GrL, HvB) en 13 stemmen tegen 

(PvdA, CDA, VVD, D66, VDB) verworpen.  

 

De voorzitter brengt amendement D D66 Verbeteren toegankelijkheid bushaltes 

Begrotingsvoorstel 4 in stemming. Het dictum luidt:  

Besluit 

Besluitpunt 2 in voorstel 2019006226 zodanig aan te passen dat nieuw voorstel nr. 

4 als volgt wordt aangepast: 

• De volgende tekst wordt geschrapt: `Voorgesteld wordt eenmalig een budget 

beschikbaar te stellen in 2020.` 

• De volgende tekst wordt toegevoegd: ´Het voorbereidingsbudget (€30.000) 
wordt beschikbaar gesteld in 2020. De kosten voor het aanpassen van de bushaltes 

(€170.000) worden gebudgetteerd in 2021. 
 

Het amendement wordt met 14 stemmen voor (HvB, PvdA, VVD, D66, GL, VDB) en 

3 stemmen tegen (CDA) aangenomen.  

 

Amendement F wordt ingetrokken door GroenLinks. 

 

De voorzitter brengt amendement G D66 en GrL Begrotingsvoorstel 12 

Onderwijsbeleid en leerlingzaken in stemming. Het dictum luidt: 

Besluit:  
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Voorstel 12 te schrappen in de begroting 2020 en niet eerder dan nadat 

besluitvorming op basis van de uitkomsten van de kerntakendiscussie heeft 

plaatsgevonden, dit onderwerp opnieuw aan de orde te stellen. 

 

Het amendement wordt met 8 stemmen voor (D66, GrL, PvdA, HvB) en 9 stemmen 

tegen (CDA, VVD, VDB) verworpen.  

 

Amendement H wordt ingetrokken door GroenLinks. 

 

De voorzitter brengt amendement I LB en HvB Begroting Meerlanden in stemming. 

Het dictum luidt: 

Besluit: 

Wijzigt de begroting in die zin dat alsnog de inkomsten uit dividend van de 

Meerlanden betrokken worden bij de baten ter zake Afval. 

 

Het amendement wordt met 1 stem voor (HvB) en 16 stemmen tegen (PvdA, CDA, 

VVD, D66, GL, VDB) verworpen.  

 

De voorzitter brengt amendement J GrL Wandelen in stemming. Het dictum luidt: 

Besluit 

Besluitpunt 2 in voorstel 2019006226 zodanig aan te passen dat voorstel nr. 16 

wordt geschrapt.   

 

Het amendement wordt met 3 stemmen voor (GrL) en 14 stemmen tegen (PvdA, 

CDA, VVD, D66, GL, VDB, HvB) verworpen.  

 

Amendement K wordt ingetrokken door GroenLinks. 

 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming.  

Het raadsvoorstel wordt met 16 stemmen voor (CDA, VVD, D66, VDB, GL, PvdA) en 

1 stem tegen (HvB) aangenomen.  

 

De heren Kruijswijk en Faber leggen een stemverklaring af.  

De voorzitter brengt motie 1 (die is gewijzigd door VDB) in stemming. Het dictum 

luidt: 

Verzoekt het College: 

1.       In overleg te treden met de besturen van de plaatselijke basisscholen over: 

A. De problematiek van het hoge aantal buitenleerlingen en de (financiële) 

noodzaak dit geleidelijk aan terug te dringen; 

B. De wenselijkheid en noodzaak van een plaatsingsbeleid m.b.t. de 

Bloemendaalse basisscholen, naar het voorbeeld van Haarlem; 

2.       In  afwachting van een eventuele regeling van het rijk op dit punt te komen 

tot een afspraak over een bijdrage van de scholen in de kosten van renovatie.    
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De motie wordt met 12 stemmen voor (VVD, CDA, GL, VDB) en 5 stemmen tegen 

(D66, HvB, PvdA) aangenomen.  

 

De voorzitter brengt motie 2 in stemming. Het dictum luidt: 

Vraagt aan het college 

Om z.s.m. het participatietraject Landje van Van Riessen / Bispinckpark af te 

ronden en beargumenteerde keuze te maken uit de diverse varianten en deze ter 

besluitvorming aan de raad voor te leggen, alvorens de gronden (eventueel) ter 

verkoop aan te bieden. 

 

De motie wordt unaniem aangenomen.  

 

Moties 3 en 4 worden ingetrokken door het CDA. 

 

De voorzitter brengt motie 5 in stemming. Het dictum luidt: 

Verzoekt het college 

Communicatie te voeren/intensiveren gericht op groene, water-doorlatende 

inrichting van particuliere tuinen. 

 

De motie wordt met 16 stemmen voor (GL, D66, CDA, VVD, VDB, PvdA) en 1 stem 

tegen (HvB) aangenomen.  

 

De voorzitter brengt motie 6 in stemming. Het dictum luidt: 

Vraagt aan het college 

Om een onderzoek naar heropening van het station Vogelenzang-Bennebroek in te 

brengen in de relevante overleggen en de raad periodiek te informeren over de 

voortgang en de planning. 

 

De motie wordt unaniem aangenomen. 

 

Motie 7 wordt niet ingediend door GroenLinks. 

 

De heer Kruijswijk legt een stemverklaring af.  

De voorzitter brengt motie 8 in stemming. Het dictum luidt: 

Verzoekt het College 

Een gerenommeerde, internationaal zeezeiler uit te nodigen voor een ludieke, 

beschouwende presentatie over onder uitzonderlijke omstandigheden de 

eindbestemming bereiken onder het motto:  

“Recht zo die gaat.” 
 

De motie wordt met 5 stemmen voor (D66, PvdA, VDB) en 12 stemmen tegen 

(CDA, VVD, GrL, HvB) verworpen.  
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6. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.15 uur. 


