Raadsvergadering
Concept besluitenlijst

DATUM

DONDERDAG 17 DECEMBER 2020 20:00

Online

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2020/17-december/20:00

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. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij de laatste raadsvergadering van dit
veelbewogen jaar, waarop hij met gemengde gevoelens terugkijkt – met name met het oog op corona.
Enkele mededelingen vooraf:
- Ieder uur is er een korte schorsing
- Graag de microfoon uit laten staan zo lang niet het woord gevoerd wordt

2. Berichten van verhindering
Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.
De voorzitter merkt op dat hij het prettig vindt zo veel mogelijk gezichten te zien tijdens de vergadering (camera aan
laten staan); zo kan hij zien wie aanwezig is en dit houdt de vergadering levendig.

3. Vaststellen van de agenda
De voorzitter legt enkele wijzigingen aan de agenda voor, die ook in het presidium aan de orde zijn geweest.
Agenda
3a

7

13

Betreft
Raadsvoorstel
aanpassen APV inzake
Carbid schieten
Paraplu
bestemmingsplan
parkeren
Aanpassen verordening
bezwaarschriftencommissie

Voorgestelde wijziging
Toevoegen aan deze agenda ivm de actualiteit

Ambtshalve wijziging o.b.v. een aanvulling vanuit de VVD (mw Meijer).
Op het RIS zijn zowel de oude, als de nieuwe (aangepaste) versies te vinden.
In de nieuwe versie staan wijzigingen in rood aangegeven.
Vervalt voor deze vergadering n.a.v. een ingrijpend aanpassingsvoorstel
vanuit de PvdA (professor Konijnenbelt, AWB-geleerde). Na aanpassing
opnieuw agenderen voor de volgende raadsvergadering.

De heer Burger (CDA) doet twee aanvullende agendavoorstellen.

Agenda
5 en 6

Betreft
Westelijke Randweg 1

19

Initiatiefvoorstel
inspreken in de
commissievergadering
(HvB)

Voorgestelde wijziging
Deze punten afvoeren van de agenda, eerst nog eens terug naar de
‘tekentafel’ i.v.m. nieuwe informatie, opmerkingen, adviezen vanuit de
bevolking en projectontwikkelaar én de nog bestaande onduidelijkheden
rond veiligheid, RO etc.
- PvdA (dhr Schell), VVD (mw Zoetmulder) en D66 (mw Kuijs) ondersteunen
dit voorstel, geven een toelichting.
- Dhr Burger (CDA) verzoekt dhr Doorn (VDB) om de ingediende motie 1 mbt
WR1 aan te houden en mee te nemen naar een volgende vergadering.
- Dhr Doorn (VDB) laat evenals mede-indiener dhr Slewe (ZB) weten de
motie te laten staan.
Dhr Burger (CDA) doet het verzoek aan mw Roos om dit voorstel voor nu af
te voeren van de agenda, als gelijktijdig aan de agendacommissie wordt
verzocht om de evaluatie van het inspreken in de commissies voor januari
voor alle drie commissies op de agenda te zetten (in Presidium besproken).
- Mw Roos (HvB) is bereid dit voorstel voor nu af te voeren van de agenda,
als dit in januari in alle commissies wordt besproken, en het
initiatiefvoorstel alsnog in januari behandeld kan worden.

RESUMEREND: voorgestelde agendawijzigingen (wordt in één keer in stemming gebracht):
Agendapunt 3a toevoegen aan deze agenda (Carbid schieten)
Agendapunt 5 + 6 van deze agenda afvoeren, naar een volgende raadsvergadering (WR1)
Agendapunt 7 versie met ambtshalve aanpassing behandelen (bestemmingsplan parkeren)
Agendapunt 13 van deze agenda afvoeren ivm aanpassing, naar komende maand (verordening bezwaarschriftencie)
Agendapunt 19 van deze agenda afvoeren, naar komende maand (initiatiefvoorstel HvB inspreken in commissie)
* Agendacommissie: ‘evaluatie inspreken commissie’ als agendapunt meenemen voor alle commissies in januari.
Stemverklaring: de heer Slewe (ZB)

Fractie

Raadsleden

VOOR

Fractie

Raadsleden

TEGEN

VVD
VVD
VVD
VVD
VVD
GrL
GrL
Grl
D66
D66
D66
CDA
CDA
CDA
HvB
PvdA
LB

1. W.Brussaard
2. R.R. Harder
3. C.M.M. Meijer
4. A.J. Robbers
5. A.J. Zoetmulder-Sanders
6. H. Faber
7. R.W. Kruijswijk
8. S. van Vliet
9. S. Kuijs
10. A.H. Oude Weernink
11. E. Voorham
12. T. Bruggeman
13. A. Burger
14. B. van der Veldt
15. M. Roos
16. H. Schell
17. L.J.L Heukels

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

VDB
ZB

1.
2.

T
T

BESLUIT: AANGENOMEN

17 VOOR

M. Doorn
R.M. Slewe

2 TEGEN

* Voorstel vanuit het presidium op voorspraak van mevrouw Roos (HvB), is om het stemmen te laten verlopen in een
andere volgorde. Niet meer raadsleden uit alle fracties door elkaar op alfabetische volgorde, maar eerst op fractie van
groot naar klein, daarna op alfabetische volgorde van de raadsleden binnen de fractie. Zo is het voor toehoorders
duidelijker hoe de fracties stemmen.
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3a Raadsvoorstel aanpassen APV inzake Carbid schieten (Bespreekpunt)
* Toegevoegd agendapunt, zie onder 3.
In verband met algemene steun in de commissievergadering, is de burgemeester voornemens dit punt als hamerpunt
te behandelen. Hij vraagt of de raad hiermee kan instemmen, dit blijkt zo te zijn.
Stemverklaring: de heer Heukels (LB)

RAADSVOORSTEL

Besluitpunten

Dit voorstel gaat over het wijzigen van
de Algemene plaatselijke verordening
gemeente
Bloemendaal 2019 in die zin dat hier
artikelen over carbidschieten in
worden opgenomen.

De Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2019 te wijzigen, zoals
hieronder opgenomen:
A. De titel van hoofdstuk 2, afdeling 13 te wijzigen van 'Vuurwerk' in
'Consumentenvuurwerk en carbidschieten';
B. Artikel 2:73a aan de Apv toe te voegen, met als titel 'Carbidschieten' en
ínhoud:
1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen
calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsel met vergelijkbare
eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in de periode van 31
december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar.
3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien
door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van
Strafrecht;
C. Artikel 2:37b aan de Apv toe te voegen, met als titel 'Vervoeren of bij
zich hebben van carbid of soortgelijke stoffen' en ínhoud:
1. Het is verboden op een openbare plaats carbid of soortgelijke stoffen of
voorwerpen als bedoeld in artikel 2:73a te vervoeren of bij zich te hebben,
waarvan gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder deze worden
aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze zullen
worden gebruikt in strijd met het bepaalde in artikel 2:73a.
2. Het verbod is niet van toepassing op degenen aan wie carbid is
afgeleverd gedurende de tijd die nodig is om thuis te komen, noch op
degene die aannemelijk maakt dat hij het carbid nodig heeft in de
uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door
de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Geen van de fracties wenst stemming, met algemene stemmen is het voorstel AANGENOMEN.

4. Financiële middelen ten behoeve van het project huisvesting statushouders (Bespreekpunt)
Het door D66, GrL, PvdA en CDA ingediende amendement A wordt toegelicht door mw Kuijs (D66) en dhr Burger
(CDA). De overige fracties krijgen de gelegenheid te reageren en hun vragen te stellen aan de wethouder.
Wethouder Wijkhuisen beantwoordt vragen en licht toe:
Onderwerpen o.a.: noodzaak tot sanering
Wethouder de Roy van Zuidewijn beantwoordt vragen en licht toe:
Onderwerpen o.a.: vereveningsfonds, tijdelijke of permanente woningen, hoeveel woningen en wie te huisvesten,
planning, onzekerheden op dit moment
Stemverklaring: dhr Harder, dhr Heukels, dhr Doorn, dhr Slewe
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#

AMENDEMENT

Dictum

A

Financiën huisvesting
statushouders
Indiener(s): D66, GrL, PvdA,
CDA

Amendeert het voorgelegde raadsbesluit door de verandering van het
tweede beslispunt in:
Een budget van € 200.000 ten behoeve van plankosten voorbereiding
ontwikkeling grond Blekersveld ten laste van de flexibele algemene reserve
te stellen.

Fractie Raadsleden

VOOR

Fractie

Raadsleden

TEGEN

GrL
GrL
Grl
D66
D66
D66
CDA
CDA
CDA
PvdA

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

VVD
VVD
VVD
VVD
VVD
HvB
LB
VDB
ZB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

T
T
T
T
T
T
T
T
T

1. H. Faber
2. R.W. Kruijswijk
3. S. van Vliet
4. S. Kuijs
5. A.H. Oude Weernink
6. E. Voorham
7. T. Bruggeman
8. A. Burger
9. B. van der Veldt
10. H. Schell

BESLUIT: AANGENOMEN

W.Brussaard
R.R. Harder
C.M.M. Meijer
A.J. Robbers
A.J. Zoetmulder-Sanders
M. Roos
L.J.L Heukels
M. Doorn
R.M. Slewe

10 VOOR

9 TEGEN

Stemverklaring: mw Roos, dhr Heukels, dhr Doorn

RAADSVOORSTEL

Besluitpunten

Financiële middelen tbv het project
huisvesting statushouders

 Een krediet van € 450.000 ten behoeve van de sanering van de grond
Blekersveld ten behoeve van huisvesting statushouders beschikbaar te
stellen;
 Een budget van € 200.000 ten behoeve van plankosten voorbereiding
ontwikkeling grond Blekersveld ten laste van het vereveningsfonds
sociale woningbouw te stellen.

Fractie Raadsleden

VOOR

Fractie

Raadsleden

TEGEN

GrL
GrL
Grl
D66
D66
D66
CDA
CDA
CDA
PvdA
VDB

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

VVD
VVD
VVD
VVD
VVD
HvB
LB
ZB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

T
T
T
T
T
T
T
T

1. H. Faber
2. R.W. Kruijswijk
3. S. van Vliet
4. S. Kuijs
5. A.H. Oude Weernink
6. E. Voorham
7. T. Bruggeman
8. A. Burger
9. B. van der Veldt
10. H. Schell
11. M. Doorn

BESLUIT: AANGENOMEN

W.Brussaard
R.R. Harder
C.M.M. Meijer
A.J. Robbers
A.J. Zoetmulder-Sanders
M. Roos
L.J.L Heukels
R.M. Slewe

11 VOOR

8 TEGEN

Het is op dit punt 21:19, de vergadering wordt kort geschorst tot 21:25.

5. In te stemmen met het stedenbouwkundig plan voor Westelijke Randweg 1 te Overveen
(Bespreekpunt)
* Afgevoerd agendapunt, zie onder 3.

6. Toepassing te geven aan de gemeentelijke coördinatie regeling in art.3.30 Wro Project Westelijke
Randweg 1 (Bespreekpunt)
* Afgevoerd agendapunt, zie onder 3.
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7. Paraplu bestemmingsplan parkeren (Bespreekpunt)
* Zoals onder punt 3 besproken en geaccordeerd, wordt een nieuw voorstel met ambtshalve wijziging behandeld.
Het door HvB en LB ingediende amendement C wordt toegelicht door mw Roos (HvB). De overige fracties krijgen de
gelegenheid te reageren en hun vragen te stellen aan de wethouder.
Wethouder Wijkhuisen beantwoordt vragen en licht toe:
Onderwerpen o.a.: ambtshalve wijziging, amendement (ontrading), wijzigingsbevoegdheid (college/raad)
Stemverklaring: mw Roos (HvB), dhr Heukels (LB), dhr Doorn (VDB)

#

AMENDEMENT

Dictum

C

Paraplu bestemmingsplan
parkeren
Indiener(s): HvB, LB

artikel 3.3 van het paraplubestemmingsplan parkeren Bloemendaal als
volgt te wijzigen:
3.3 afwijken
De gemeenteraad kan afwijken van het Parkeernormenbeleid indien:
a. het voldoen aan die bepalingen ten gevolge van bijzondere
omstandigheden op overwegende bezwaren stuit onredelijk bezwarend is;
b. op andere wijze in de benodigde parkeerruimte dan wel laad- of
losruimte wordt voorzien.

Fractie Raadsleden

VOOR

Fractie

Raadsleden

TEGEN

HvB
LB
VDB
ZB

V
V
V
V

VVD
VVD
VVD
VVD
VVD
GrL
GrL
Grl
D66
D66
D66
CDA
CDA
CDA
PvdA

1. W.Brussaard
2. R.R. Harder
3. C.M.M. Meijer
4. A.J. Robbers
5. A.J. Zoetmulder-Sanders
6. H. Faber
7. R.W. Kruijswijk
8. S. van Vliet
9. S. Kuijs
10. A.H. Oude Weernink
11. E. Voorham
12. T. Bruggeman
13. A. Burger
14. B. van der Veldt
15. H. Schell

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

1.
2.
3.
4.

M. Roos
L.J.L Heukels
M. Doorn
R.M. Slewe

BESLUIT: VERWORPEN

4 VOOR

RAADSVOORSTEL

Besluitpunten

Bestemmingsplan
'Paraplubestemmingsplan Parkeren
Bloemendaal'

1. Het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Parkeren Bloemendaal'
(IMRO Code: NL.IMR0.0377.PARK2020-va01) vast te stellen.

Fractie Raadsleden

VOOR

Fractie

Raadsleden

TEGEN

VVD
VVD
VVD
VVD
VVD
GrL
GrL
Grl
D66
D66
D66

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

HvB
LB
VDB
ZB

1.
2.
3.
4.

T
T
T
T

1. W.Brussaard
2. R.R. Harder
3. C.M.M. Meijer
4. A.J. Robbers
5. A.J. Zoetmulder-Sanders
6. H. Faber
7. R.W. Kruijswijk
8. S. van Vliet
9. S. Kuijs
10. A.H. Oude Weernink
11. E. Voorham

15 TEGEN

M. Roos
L.J.L Heukels
M. Doorn
R.M. Slewe
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CDA
CDA
CDA
PvdA

12. T. Bruggeman
13. A. Burger
14. B. van der Veldt
15. H. Schell

BESLUIT: AANGENOMEN

V
V
V
V

15 VOOR

4 TEGEN

8. Vaststellen het Beheerplan bruggen 2021-2024 en verwerken financiële consequenties te
verwerken in de MJB 2021 -2024 (Bespreekpunt)
RAADSVOORSTEL

Besluitpunten

Dit voorstel gaat over het beheerplan
bruggen en beschoeiingen 2021-2024

1. Het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2021 - 2024 vast te stellen;
2. De financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting
2021 - 2024.

Geen van de fracties wenst stemming, met algemene stemmen is het voorstel AANGENOMEN.

9. Vaststellen de verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie (Bespreekpunt)
Het door de PvdA ingediende amendement D met technische aanpassing van de verordening wordt door dhr Schell
(PvdA) toegelicht. De overige fracties geven hun reactie en stellen hun vragen aan de wethouder.
Wethouder de Roy van Zuidewijn beantwoordt vragen en licht toe:
Onderwerpen o.a.: amendement (positief preadvies), doel verordening (vereenvoudigen), inkomensgrens losgelaten,
eigen bijdrage inkomensafhankelijk, actief aanbieden van deze regeling, gebruik door ongeveer 4 kinderen
Wethouder de Roy van Zuidewijn geeft aan dit voorstel aan te willen houden tot de volgende raadsvergadering, zodat
de gelegenheid geboden wordt om de nog openstaande vragen te beantwoorden.
Openstaande vragen:
 Mw Robbers (VVD): de inkomensnorm van € 38.000 is vervangen door de grondslag voor het verkrijgen van
kinderopvangtoeslag, klopt dat? Bent u ermee bekend dat niet alle ouders in aanmerking komen voor
kinderopvangtoeslag en dan buiten de boot zullen vallen? Moet die inkomensnorm niet gehanteerd blijven worden,
zodat niet telkens weer teruggevallen moet worden op de hardheidsclausule?
 Mw van Vliet (GrL): kan deze regeling niet met maatwerk actief aangeboden worden aan het zeer beperkt aantal
gezinnen?
De voorzitter stelt voor om de bespreking van dit onderwerp nu te stoppen en aan het eind van de vergadering te
besluiten of het punt wordt afgevoerd van de agenda. Zo heeft de wethouder extra tijd om te bezien of deze vragen
alsnog beantwoord kunnen worden. Dit voorstel vindt instemming.

10. Vaststelling belastingverordeningen 2021 en wijziging verordening precariobelasting 2020
(Bespreekpunt)
De door HvB en GrL ingediende motie 3 wordt toegelicht door mw Roos (HvB) en dhr Kruijswijk (GrL). Dhr Heukels (LB)
geeft aan mede-indiener te willen zijn van deze motie. De overige fracties geven hun reactie en stellen hun vragen.
Wethouder Heijink beantwoordt vragen en licht toe:
Onderwerpen o.a.: alsnog beantwoorden vraag dhr vd Veldt (CDA) en afvoeren van deze vraag, aansluiten bij VNG
mbt vergroening belasting
Wethouder Wijkhuisen beantwoordt vragen en licht toe:
Onderwerpen o.a.: motie (aanbeveling bij ruimte voor invulling), ‘lean en mean’, eigen aanpak tegengaan verstening
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RAADSVOORSTEL

Besluitpunten

Vaststelling belastingverordeningen
2021 en wijziging verordening
precariobelasting 2020

De verordening onroerende zaakbelasting Bloemendaal 2021 vast te
stellen;
De verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten
Bloemendaal 2021 vast te stellen;
De verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal 2021 vast te stellen;
De verordening rioolheffing Bloemendaal 2021 vast te stellen;
De verordening toeristenbelasting Bloemendaal 2021 vast te stellen;
De verordening parkeerbelasting Bloemendaal 2021 vast te stellen;
De verordening precariobelasting Bloemendaal 2021 vast te stellen;
De verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2021 vast te stellen;
De legesverordening Bloemendaal 2021 vast te stellen;
De wijziging in de verordening precariobelasting Bloemendaal 2020 vast te
stellen.

Fractie Raadsleden

VOOR

Fractie

Raadsleden

TEGEN

VVD
VVD
VVD
VVD
VVD
GrL
GrL
Grl
D66
D66
D66
CDA
CDA
CDA
PvdA
VDB

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

HvB
LB
ZB

1. M. Roos
2. L.J.L Heukels
3. R.M. Slewe

T
T
T

1. W.Brussaard
2. R.R. Harder
3. C.M.M. Meijer
4. A.J. Robbers
5. A.J. Zoetmulder-Sanders
6. H. Faber
7. R.W. Kruijswijk
8. S. van Vliet
9. S. Kuijs
10. A.H. Oude Weernink
11. E. Voorham
12. T. Bruggeman
13. A. Burger
14. B. van der Veldt
15. H. Schell
16. M. Doorn

BESLUIT: AANGENOMEN

16 VOOR

3 TEGEN

Stemverklaring: dhr Brussaard (VVD), dhr vd Veldt (CDA), mw Roos (HvB), dhr Heukels (LB)

#

MOTIE

Dictum

3

Rioolheffing: meer groen en
minder stenen
Indiener(s): HvB, GrL

 Een concreet voorstel uit te werken voor de gemeenteraad waarin
diverse mogelijkheden worden geschetst om verstening van tuinen tegen
te gaan of te ontmoedigen of juist te zorgen voor een positieve prikkel
zodat tuinen groener worden;
 De effecten daarvan in kaart te brengen alsook een dekkingsvoorstel aan
de raad te doen;
 Dit voorstel tijdig aan de raad te sturen zodat de te nemen stappen ook
tijdig, dwz ruim voor het jaareinde 2021, kunnen worden gezet en de
inwoners van Bloemendaal hiervan ook tijdig op de hoogte worden
gebracht.

Fractie Raadsleden

VOOR

Fractie

Raadsleden

TEGEN

GrL
GrL
Grl
D66
D66
D66
CDA

V
V
V
V
V
V
V

VVD
VVD
VVD
VVD
VVD

1.
2.
3.
4.
5.

T
T
T
T
T

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

H. Faber
R.W. Kruijswijk
S. van Vliet
S. Kuijs
A.H. Oude Weernink
E. Voorham
T. Bruggeman

W.Brussaard
R.R. Harder
C.M.M. Meijer
A.J. Robbers
A.J. Zoetmulder-Sanders
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CDA
CDA
HvB
PvdA
LB
VDB
ZB

8. A. Burger
9. B. van der Veldt
10. M. Roos
11. H. Schell
12. L.J.L Heukels
13. M. Doorn
14. R.M. Slewe

BESLUIT: AANGENOMEN

V
V
V
V
V
V
V

14 VOOR

5 TEGEN

Het is op dit punt 22:33, de vergadering wordt kort geschorst tot 22:37.
Na de schorsing doet de voorzitter het voorstel aan de raad om om 23:00 de vergadering te schorsen en de
resterende punten aankomende maandagavond 21/12 te behandelen, gezien het grote aantal punten dat nog
zorgvuldig behandeld dient te worden. De raad besluit echter in meerderheid door te vergaderen en de agenda af te
ronden. De voorzitter voegt daarop een uur extra toe aan de vergadertijd, met extra spreektijd.
 Dhr Heukels (LB) geeft aan agendapunt 17 voor vanavond te willen laten vervallen.
 Dhr Heukels (LB), mw Roos (HvB) en dhr van der Veldt (CDA) geven aan de vergadering mogelijk vroegtijdig te
moeten verlaten als deze te lang duurt.
 Mocht mw Roos (HvB) de vergadering verlaten, zal zij haar vragen en moties indienen bij de volgende vergadering.

11. Vaststellen Eindejaarsvoorstel 2020 nieuwe voorstellen 1 t/m 10 vaststellen, de
programmabegroting 2020 te wijzigen (Bespreekpunt)
De heer Heukels (LB) geeft aan de vergadering te verlaten.
Alle fracties worden in de gelegenheid gesteld hun reactie te geven en vragen te stellen.
Wethouder Heijink beantwoordt vragen en licht toe:
Onderwerpen o.a.: constatering accountant mbt GBKZ, inschatting kosten corona (ivm bedrag van € 25.000),
standaard vergoeding gladheidsbestrijding in begroting
De heer Oude Weernink geeft als voorzitter van de auditcommissie een reactie op gestelde vragen: er bestaan vragen
en onduidelijkheden omtrent het autorisatietraject. Hierop is besloten tot een extra vergadering hierover in januari,
waarvan de bevindingen zo spoedig mogelijk daarna worden gedeeld met de raad.
Stemverklaring: mw Roos (HvB), dhr Slewe (ZB)

RAADSVOORSTEL

Besluitpunten

Het Eindejaar voorstel beschrijft de
stand van zaken van het lopende jaar.

1. het Eindejaar voorstel 2020 vast te stellen;
2. de nieuwe voorstellen 1 t/m 10 conform de bijlage vast te stellen;
3. de programmabegroting 2020 te wijzigen.

Fractie Raadsleden

VOOR

Fractie

Raadsleden

TEGEN

VVD
VVD
VVD
VVD
VVD
GrL
GrL
Grl
D66
D66
D66
CDA

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

HvB
ZB

M. Roos
R.M. Slewe

T
T

W.Brussaard
R.R. Harder
C.M.M. Meijer
A.J. Robbers
A.J. Zoetmulder-Sanders
H. Faber
R.W. Kruijswijk
S. van Vliet
S. Kuijs
A.H. Oude Weernink
E. Voorham
T. Bruggeman
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CDA
CDA
PvdA
VDB

A. Burger
B. van der Veldt
H. Schell
M. Doorn

V
V
V
V

BESLUIT: AANGENOMEN
Fractie Raadsleden

16 VOOR
Stemt niet mee (reden)

LB

Heeft de vergadering verlaten i.v.m. late tijdstip

1. L.J.L Heukels

2 TEGEN

12. Vaststellen van het algemeen Privacybeleid (Bespreekpunt)
RAADSVOORSTEL

Besluitpunten

Vaststellen Privacybeleid

het algemeen privacybeleid vast te stellen voor zover zijn bevoegdheid
strekt.

Geen van de fracties wenst stemming, met algemene stemmen is het voorstel AANGENOMEN.
Fractie Raadsleden

Stemt niet mee (reden)

LB

Heeft de vergadering verlaten i.v.m. late tijdstip

1. L.J.L Heukels

13. Aanpassen verordening bezwaarschriftencommissie
* Afgevoerd agendapunt, zie onder 3.

14. Herbenoemen lid bezwaarschriftencommissie (Bespreekpunt)
RAADSVOORSTEL

Besluitpunten

Herbenoeming lid
bezwaarschriftencommissie

De heer mr. S. Bechinka her te benoemen als lid van de
bezwaarschriftencommissie voor een periode van vier jaar (van 1-1-2021
tot 1-1-2025).

Geen van de fracties wenst stemming, met algemene stemmen is het voorstel AANGENOMEN.
Fractie Raadsleden

Stemt niet mee (reden)

LB

Heeft de vergadering verlaten i.v.m. late tijdstip

1. L.J.L Heukels

15. Herbenoemen lid/ voorzitter rekenkamercommissie (Bespreekpunt)
RAADSVOORSTEL

Besluitpunten

Herbenoeming lid
rekenkamercommissie

Conform de omschrijving in artikel 2.2 van de Verordening
rekenkamercommissie Bloemendaal 2014 voor een tweede termijn van
drie jaar als lid van de rekenkamercommissie te herbenoemen, per 1
januari 2021: Mw. BJ. Glashouwer RE RI CISA

Geen van de fracties wenst stemming, met algemene stemmen is het voorstel AANGENOMEN.
Fractie Raadsleden

Stemt niet mee (reden)

LB

Heeft de vergadering verlaten i.v.m. late tijdstip

1. L.J.L Heukels

16. Vaststellen fractiebudgetten 2021 (Bespreekpunt)
Het door GrL ingediende amendement F wordt toegelicht door dhr Kruijswijk. Vervolgens krijgen alle fracties de
gelegenheid op raadsvoorstel en amendement te reageren en vragen te stellen.
Stemverklaring: dhr Harder (VVD), mw Zoetmulder (VVD), dhr Faber (GrL), dhr Kruijswijk (GrL), mw Roos (HvB), dhr
Doorn (VDB)
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#

AMENDEMENT

Dictum

F

Verlaging Fractiebudgetten
Indiener(s): GrL

de maximum-vergoedingsbedragen conform de Verordening ambtelijke
bijstand en fractieondersteuning Bloemendaal 2011 in het raadsvoorstel
2020004389 met 20% te korten en daarmee deze bedragen als volgt vast
te stellen:

Fractie Raadsleden

VOOR

Fractie

Raadsleden

TEGEN

GrL
GrL
Grl
HvB
PvdA

V
V
V
V
V

VVD
VVD
VVD
VVD
VVD
D66
D66
D66
CDA
CDA
VDB
ZB

1. W. Brussaard
2. R.R. Harder
3. C.M.M. Meijer
4. A.J. Robbers
5. A.J. Zoetmulder-Sanders
6. S. Kuijs
7. A.H. Oude Weernink
8. E. Voorham
9. T. Bruggeman
10. A. Burger
11. M. Doorn
12. R.M. Slewe

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

1.
2.
3.
4.
5.

H. Faber
R.W. Kruijswijk
S. van Vliet
M. Roos
H. Schell

BESLUIT: VERWORPEN
Fractie Raadsleden

5 VOOR
Stemt niet mee (reden)

LB
CDA

Heeft de vergadering verlaten i.v.m. late tijdstip
Heeft de vergadering verlaten i.v.m. late tijdstip

1. L.J.L Heukels
2. B. van der Veldt

12 TEGEN

RAADSVOORSTEL

Besluitpunten

De raad stelt jaarlijks de bedragen vast
die de fracties ter beschikking staan
als tegemoetkoming in
de kosten voor het functioneren van
de fractie.

De bedragen voor 2021 vast te stellen conform de Verordening ambtelijke
bijstand en fractieondersteuning Bloemendaal 2011,

Geen van de fracties wenst stemming, met algemene stemmen is het voorstel AANGENOMEN.
Fractie Raadsleden

Stemt niet mee (reden)

CDA
LB

Heeft de vergadering verlaten i.v.m. late tijdstip
Heeft de vergadering verlaten i.v.m. late tijdstip

1. B. van der Veldt
2. L.J.L Heukels
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17. Initiatiefvoorstel Liberaal Bloemendaal reglement op de Auditcommissie (Bespreekpunt)
* Afgevoerd agendapunt, zie onder 10.

18. Initiatiefvoorstel Zelfstandig Bloemendaal gedragscode integriteit (Bespreekpunt)
Het door ZB ingediende initiatiefvoorstel wordt toegelicht door dhr Slewe. Vervolgens krijgen alle fracties de
gelegenheid op raadsvoorstel en amendement te reageren en vragen te stellen.
Als portefeuillehouder geeft de burgemeester zijn reactie op het voorstel, en licht toe om welke reden het college dit
initiatiefvoorstel ontraadt.
Stemverklaring: dhr Brussaard, dhr Burger, mw Roos, dhr Doorn, dhr Slewe

INITIATIEFVOORSTEL

Dictum

Gedragscode integriteit burgemeester
en wethouders gemeente
Bloemendaal 2017 (registratie
2017004107)
Indiener(s): ZB

art 2.1.1 gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente
Bloemendaal 2017 als volgt aan te passen:
4. Een wethouder doet opgave van zijn financiële belangen in
ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke
betrekkingen onderhoudt. Onder financiële belangen wordt niet verstaan
het aandelenbezit van beursgenoteerde ondernemingen. De opgave wordt
actief openbaar gemaakt en is door derden te raadplegen.
5. Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt de wethouder (de
schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.
6. Een wethouder die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins
persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de
gemeente of koper van gemeentelijk onroerend goed, onthoudt zich van
deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht of verkoop
onroerend goed.
7. Een wethouder neemt van een aanbieder van diensten aan de
gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie
ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.
8. Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een wethouder over een
onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover
aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat.

Fractie Raadsleden

VOOR

Fractie

Raadsleden

TEGEN

HvB
ZB

V
V

VVD
VVD
VVD
VVD
VVD
GrL
GrL
Grl
D66
D66
D66
CDA
CDA
PvdA
VDB

1. W.Brussaard
2. R.R. Harder
3. C.M.M. Meijer
4. A.J. Robbers
5. A.J. Zoetmulder-Sanders
6. H. Faber
7. R.W. Kruijswijk
8. S. van Vliet
9. S. Kuijs
10. A.H. Oude Weernink
11. E. Voorham
12. T. Bruggeman
13. A. Burger
14. H. Schell
15. M. Doorn

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

1. M. Roos
2. R.M. Slewe

BESLUIT: VERWORPEN
Fractie Raadsleden

2 VOOR
Stemt niet mee (reden)

CDA
LB

Heeft de vergadering verlaten i.v.m. late tijdstip
Heeft de vergadering verlaten i.v.m. late tijdstip

1. B. van der Veldt
2. L.J.L Heukels

15 TEGEN
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19. Initiatiefvoorstel Hart voor Bloemendaal inspreken in de commissievergadering
* Afgevoerd agendapunt, zie onder 3.

20. Vaststellen van de besluitenlijst van 5 november en 12 november 2020
Besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.

21. Lijst van toezeggingen van het College
Nummer
TR119
TR122
TR123
TR124
TR125
TR126

Betreft
Vragen CDA vragenhalfuur 2/7
beantwoorden (Caprera/Bijduinhof)
Bevorderen VRK advies vuurwerkbrillen
Vraag VDB vragenhalfuur 17/9
beantwoorden (Kweekduin)
Voorstel Van Riessen / Bispinckpark (GrL)
Kosten van (het onderzoek naar)
verbeteringen Korte Kleverlaan (motie 7)
Kosten van ontwikkelingen Blekersveld,
voorstel met opbouw en nadere duiding.

Besluit
Aanhouden: deels afgedaan (Caprera), nog niet: Bijduinhof
Van de lijst verwijderen: vorige vergadering afgedaan
Afgedaan: dhr Doorn (VDB) geeft aan dat ivm de situatie op
Kweekduin beantwoording niet meer nodig is.
Afgedaan: 01-12-2020 is een projecthouder gestart, voor dhr
Kruijswijk (GrL) kan hiermee de toezegging worden afgedaan.
Aanhouden: dit is nu in uitvoering, in de komende maanden
komt wethouder Wijkhuisen hierop bij de raad terug.
Afgedaan: 26-11-2020 beantwoording met raadsvoorstel, met
extra griffiebericht verstuurd

22. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad
Stukken
A11
A12
C20 + C22
A15 + B1
A28 + C14 + C19
D2

Verzoeker
dhr Slewe (ZB)
dhr Slewe (ZB)
dhr Slewe (ZB)
mw Roos (HvB)
mw Roos (HvB)
mw Roos (HvB)

Met steun van (minimaal 3 zetels)
mw Roos (HvB), dhr Kruijswijk (GrL), dhr Doorn (VDB)
dhr Kruijswijk (GrL), dhr Doorn (VDB)
mw Roos (HvB), mw Kuijs (D66), dhr Doorn (VDB)
dhr Burger (CDA), dhr Slewe (ZB), dhr Bruggeman (CDA)
dhr Schell (PvdA), dhr Bruggeman (CDA), dhr Burger (CDA)
dhr Doorn (VDB), dhr Kruijswijk (GrL)

Besluit
AGENDEREN
Niet agenderen
AGENDEREN
AGENDEREN
AGENDEREN
Niet agenderen

23. Vragenhalfuur
Vraagsteller (fractie)
Mw Roos (HvB)

Mw Roos (HvB)

Mw Roos (HvB)

Vraag
Betreft: artikelen van Follow the money (oa Gemeente delete mailbox na vragen over contact
met tabaksfabrikant, 12 oktober 2019)
 Op verzoek van mevrouw Roos doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Heeft de vertrekkend gemeentesecretaris een vertrekpremie gekregen, en wat zijn de kosten
voor de nieuwe interim gemeentesecretaris (obv artikel Tubantia)?
 Wethouder Heijink: de voormalig gemeentesecretaris is ontslag verleend op haar verzoek,
dus er is geen sprake van vertrekpremie. De gemeente heeft een contract met de Galan Groep
die een interim gemeentesecretaris ter beschikking stelt voor € 175 per uur, voor 28 uur per
week (voorlopige inschatting). Deze kosten liggen 40% boven het niveau van mw Atsma, in de
zomernota wordt hiervoor alsnog akkoord gevraagd. Dat is het vigerende tarief.
Er worden veel bomen gekapt in de gemeente, wat is nu precies het beleid rond het
verstrekken van kapvergunningen?
 Wethouder Wijkhuisen: in de APV is een heel hoofdstuk (afdeling 3) gewijd aan de kap,
daarin staat waarin een vergunningplicht geldt, en wat de toetsingswaarden en
weigeringsgronden zijn. Er worden veel vergunningen ook geweigerd of aanvragen aangepast,
dit gaat in overleg met de boomdeskundige van de gemeente, in overleg met de aanvragers.
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Mw Roos (HvB)

Mw Roos (HvB)

Mw Roos (HvB)

Mw Roos (HvB)

Betreft: kap van bomen in Natura 2000-gebied, het PWN gebied achter de Hoge Duin en
Daalseweg: wat is het beheerplan dat hierachter zit?
 Deze vraag is geagendeerd voor de commissie, wordt derhalve hier niet behandeld.
Waarom is het perceel naast het gemeentehuis verkocht aan Stichting Buytentwist, een
projectontwikkelaar, en gaat die huisartsenpraktijk (ZOED) er wel echt komen? Een van de
bestuurders van Stichting Buytentwist is bekend in de gemeente als projectontwikkelaar.
 Wethouder Heijink: in het raadsvoorstel van 1 november 2016 is gemeld dat het perceel
verkocht zou worden, de wethouder heeft de Stichting Buytentwist toen ook genoemd, dit zou
dus bekend moeten zijn, en er komt ook een huisartsenpraktijk in - zoals afgesproken.
In de eindejaarsvoorstellen staat onder de specificatie van corona gevolgen en niet ontvangen
of gederfde huurinkomsten, dat Les Petits EUR 25k coulance krijgt. Krijgen andere
kinderopvangorganisaties dat ook?
 Wethouder Heijink: in het kader van corona kunnen instellingen, organisaties, bedrijven ons
benaderen voor een coulance betaling. Dit doet de rijksoverheid in hoge mate, zoals bekend.
Voor ons specifieke deel in Bloemendaal bekijken wij per verzoek daartoe, of een eventuele
kwijtschelding van huren (zoals bv ook bij de strandpachters, de precariorechten e.d.) volgens de
vigerende regelgeving gegeven kan worden. Wij kijken hier objectief naar.
De gymzaal (bij de Franciscusschool in Bennebroek) is voor een klein gedeelte in gebruik door
een kinderdagverblijf, maar voor een groot gedeelte niet. Gaat de wethouder de gymzaal
terugvorderen, om in het leegstaande deel kleine appartementjes te realiseren voor bv de
statushouders?
 Wethouder Heijink: nee

24. Mededelingen
Burgemeester:
 Vandaag is een kerstattentie aangereikt vanuit de griffie om de raadsleden te bedanken voor hun inspanning.
 In het presidium is een idee vanuit de werkgroep bestuurlijke vernieuwing besproken, om de inmiddels vertrokken
gemeentesecretaris haar bevindingen en genomen acties van 2015 tot het moment van haar vertrek te delen met
de raad, door middel van een presentatie in een raadsinformatieavond. Hiertoe wordt een uitnodiging verstuurd,
naar gelang de belangstelling wordt dit geprogrammeerd.
 Via het griffiebericht is de raad geïnformeerd over de voortgang van de bouw van de brandweerkazerne.
 Er zijn gesprekken gevoerd met Haarlem105, er komt een Beeldvormende Avond over de betekenis die Haarlem105
kan hebben voor Bloemendaal, als het Commissariaat voor de media de licentie voor dit gebied aan hen afgeeft.
 Via het griffiebericht is een brief verzonden over motoroverlast, er hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden
met de provincie hierover, die gaan over onderzoek naar de mogelijkheden voor trajectcontroles op de Zeeweg en
het inzetten van de lobbyist van de provincie om te kijken naar vermindering van overlast door motoren.
Wethouder de Roy van Zuidewijn heeft een mededeling over statushouders, in verband met de politieke lading
adviseert de burgemeester om de raad op dit punt in een andere vorm (bv notitie) te informeren.

25. Moties vreemd aan de orde van de dag
Mw van Vliet (GrL) geeft aan dat zij de vergadering verlaat.
De moties worden één voor één nagelopen. De indieners lichten hun moties toe, het dictum wordt voorgelezen,
vervolgens krijgen de overige fracties de gelegenheid hun zienswijze te geven.
Advies college:
 Moties 4 en 6 worden ontraden, de burgemeester geeft een toelichting.
 Motie 5 wordt ontraden, wethouder de Roy van Zuidewijn geeft een toelichting.
 Motie 7 wordt overbodig geacht, wethouder Wijkhuisen geeft een toelichting.
 Motie 8 wordt overbodig geacht, wethouder Heijink geeft een toelichting.
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De burgemeester zegt toe naar de indieners van motie 6, om de inwoners die geabonneerd zijn op de e-mailservice op
de hoogte te brengen, te informeren over de alternatieven en inwoners die dit lastig vinden ondersteuning te bieden bij
het aanmelden op overheid.nl.
TR127
Rond 00:22 (behandeling motie 7) ontstaat discussie over het vervolgen van de vergadering zonder toevoeging van
extra spreektijd, over stemverklaringen, en over het eventueel alsnog schorsen van de vergadering.
 De burgemeester brengt in herinnering dat de raad er zélf voor heeft gekozen de agenda af te maken, en doet de
suggestie aan de fracties hun moties door te schuiven naar de volgende vergadering. Geen van de fracties geeft aan
moties te willen doorzetten naar de volgende vergadering.
 Vervolgens doet de burgemeester het voorstel door te gaan tot 1:00 en alle fracties spreektijd erbij te geven. Een
meerderheid van de fracties geeft aan door te willen vergaderen.
 De burgemeester concludeert dat doorgegaan wordt tot 1:00 uiterlijk, en dat eventueel dan nog niet behandelde
agendapunten doorgeschoven worden naar een vervolgvergadering op 21 december. Er wordt extra spreektijd
toegevoegd, met het indringende verzoek geen stemverklaringen meer af te geven.
De heer Kruijswijk (GrL) geeft aan dat naar zijn idee de moties 8 en 9 doorgeschoven zouden kunnen worden naar de
volgende vergadering.
 De burgemeester geeft aan dat in verband met de actualiteit en een volgens hem door de wethouder voorgenomen
beweging in de richting van de indieners, motie 8 alsnog behandeld zal worden.
 Motie 9 komt voor deze agenda te vervallen i.v.m. afwezigheid van indiener dhr Heukels (LB).
 Door dhr Schell (PvdA) wordt de suggestie gedaan deze motie 9 te bespreken in de commissie Bestuur en Middelen
op 14 januari as. Dit voorstel wordt in meerderheid gesteund. Volgens wethouder Heijink is er geen acuut financieel
probleem in de periode tot behandeling in de commissie op 14 januari.
#

Betreft
Indiener(s)
Stemverklaring

DICTUM MOTIES

BESLUIT
Stemming

4

Afgifte stukken gymzaal
Indiener(s): LB, HvB, ZB
Stemverklaring: mw
Roos (HvB), dhr Slewe
(ZB)
Geen verkoop eigen
woningen
Indiener(s): HvB, GrL
Stemverklaring: mw
Roos (HvB)

binnen een week het gevraagde stuk met eventuele bijlage aan de heer
Heukels en mevrouw Roos - en andere raadsleden en duocommissieleden
die dat wensen - toe te zenden.

VERWORPEN
V: 2 / T: 14
(afwezig: 3)

- Vastgoed dat wordt verhuurd en eigendom is van de gemeente, wordt
m.i.v. 1-1-2021 alleen verkocht aan een woningbouwcorporatie opdat dit
vastgoed geschikt blijft dan wel geschikt wordt gemaakt voor verhuur in
de sociale huursector;
- Indíén het college toch wil overgaan tot verkoop, zal daarvoor eerst
toestemming aan de gemeenteraad moeten worden gevraagd;
- Op basis hiervan zal het besluit van 19 december 1996 over de verkoop
van gemeentelijke huurwoningen vervallen.
De bekendmakingen van de besluitenlijst via de gemeentelijke e-mailservice
ook na 1 januari 2021 voort te zetten.

VERWORPEN
V: 5 / T: 11
(afwezig: 3)

 deze motie op de kortst mogelijke termijn aan NS toe te sturen met
afschriften aan ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en
het Locov;
 NS daarbij tevens uit te nodigen voor een gesprek op de kortst mogelijke
termijn over de evaluatie van de zomerdienstregeling 2020 en de daaruit
voortvloeiende zomerdienstregeling 2021 en bij die gelegenheid te
pleiten voor een zomerdienstregeling 2021 conform het gestelde in deze
motie;
Papieren afvalkalender
De papieren afvalkalender te blijven verspreiden onder de huishoudens van
Indiener(s): HvB, GrL, LB Bloemendaal totdat uit een peiling blijkt dat de inwoners geen behoefte
meer hebben aan de papieren afvalkalender.

VERWORPEN
V: 7 / T: 9
(afwezig: 3)

5

6

7

8

Gemeentelijke emailservice 2021
Indiener(s): HvB, ZB, LB
Stemverklaring: mw
Roos (HvB), dhr Doorn
(VDB), dhr Slewe (ZB)
Lege treinen Overveen
Indiener(s): LB, HvB

VERWORPEN
V: 4 / T: 12
(afwezig: 3)

VERWORPEN
V: 7 / T: 9
(afwezig: 3)
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9

1

Financiële
ondersteuning
Reddingsbrigade
Indiener(s): LB
Westelijke Randweg l
versus Blekersveld
Indiener(s): VDB, ZB

- VERVALLEN, doorgeschoven naar commissie Bestuur en Middelen op 14/1 -

n.v.t.

 te onderzoeken of een uitruil van grond mogelijk is tussen de bestaande
volkstuintjes aan de Westelijke Randweg en het Blekersveld, waarmee
woningbouw op het Blekersveld zal komen te vervallen;
 te onderzoeken of er in dat geval aan de Westelijke Randweg lager en op
grotere afstand van het transformatorhuis gebouwd kan worden;
 te peilen of dit de bezwaren van omwonenden zal wegnemen;
 hiervan een kosten - baten analyse te maken;
 hiervan rapportage te doen in de raadvergadering van april 2021.

VERWORPEN
V: 2 / T: 14
(afwezig: 3)

STEMMING MOTIE:

4

5

6

7

8

VVD
1. W.Brussaard
VVD
2. R.R. Harder
VVD
3. C.M.M. Meijer
VVD
4. A.J. Robbers
VVD
5. A.J. Zoetmulder
GrL
6. H. Faber
GrL
7. R.W. Kruijswijk
D66
8. S. Kuijs
D66
9. A.H. Oude Weernink
D66
10. E. Voorham
CDA
11. T. Bruggeman
CDA
12. A. Burger
HvB
13. M. Roos
PvdA 14. H. Schell
VDB
15. M. Doorn
ZB
16. R.M. Slewe
RESULTAAT STEMMING:

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V
T
T
V

T
T
T
T
T
V
V
T
T
T
T
T
V
V
T
V

T
T
T
T
T
V
V
T
T
T
T
T
V
T
T
V

T
T
T
T
T
V
V
T
T
T
V
V
V
V
T
V

T
T
T
T
T
V
V
T
T
T
V
V
V
V
T
V

BESLUIT:
Niet mee stemmen:

9

1
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V
V

V: 2
V: 5
V: 4
V: 7
V: 7
n.v.t.
V: 2
(vervallen)
T: 14
T: 11
T: 12
T: 9
T: 9
T: 14
Moties 4, 5, 6, 7, 8, 1 zijn verworpen.
1. CDA: B. van der Veldt (heeft de vergadering verlaten i.v.m. late tijdstip)
2. LB: L.J.L Heukels (heeft de vergadering verlaten i.v.m. late tijdstip)
3. GrL: S. van Vliet (heeft de vergadering verlaten i.v.m. late tijdstip)

26. Eindejaarstoespraak Nestor van de raad
Als Nestor van de raad richt de heer Burger ter afsluiting van het jaar, het woord tot de raad.

27. Sluiting
Onder dankzegging aan de heer Burger voor zijn verbindende woorden, worden de raadsleden bedankt voor hun inzet
en wordt de laatste vergadering van dit jaar om 1:11 gesloten.
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