Gemeenteraad van Bloemendaal 28 januari 2021
Conceptbesluitenlijst
Aanwezige raadsleden: de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), mevrouw Roos
(Hart voor Bloemendaal), de heer Slewe (Zelfstandig 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), mevrouw Voorham (D66), de
heer Schell (PvdA).
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

Er zijn geen berichten van verhindering
3.

Vaststellen van de agenda

De voorzitter stelt voor om een raadsvoorstel Aanwijzen interim commissiegriffier
aan de agenda toe te voegen als agendapunt 3a.
De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 Beleidsplan schuldhulpverlening en
Verordening beslistermijn als Hamerpunt te behandelen.
De raad gaat met deze 2 punten akkoord.
Er lag een voorstel om het raadsvoorstel sollicitatiecommissie integriteit aan de
agenda toe te voegen. Na korte bespreking in de raad wordt besloten deze niet aan
de agenda toe te voegen.
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De raad stelt de agenda met inachtneming van bovenstaande vast.
3a.

Raadsvoorstel aanwijzen interim commissiegriffier

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. Mevrouw Veen wordt bij acclamatie
aangewezen als interim commissiegriffier en legt de belofte af.
4.

Raadsvoorstel Bestemmingsplan Dennenheuvel 2020

Mevrouw Roos legt een stemverklaring af.
Het raadsvoorstel wordt met 17 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB,
ZB) en 2 stemmen tegen (HvB, LB) aangenomen.
5.

Raadsvoorstel Regiovisie ´geweld hoort nergens thuis´ - Aanpak
huiselijk geweld en kindermishandeling

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
6.

Raadsvoorstel Participatiebedrijf

Mevrouw Roos, de heer Heukels en de heer Slewe leggen een stemverklaring af.
Het raadsvoorstel wordt met 16 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB)
en 3 stemmen tegen (HvB, LB, ZB) aangenomen.
7.

Raadsvoorstel Beleidsplan schuldhulpverlening en Verordening
beslistermijn schuldhulpverlening

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
8.
Raadsvoorstel Aanpassing Verordening materiele financiële
gelijkstelling
Mevrouw Van Vliet, mevrouw Voorham en mevrouw Roos leggen een
stemverklaring af.
Het raadsvoorstel wordt met 18 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB,
LB, ZB) en 1 stem tegen (HvB) aangenomen.
9.
Raadsvoorstel Verordening kinderopvang op sociaal-medische
indicatie
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De voorzitter brengt het amendement C PvdA Technische aanpassing Verordening
kinderopvang sociaal medische indicatie in stemming. Het dictum luidt:
BESLUIT:
1. Artikel 3 te schrappen;
2. Onder artikel 8, punt a de woorden ‘en er geen sociaal-medische
noodzaak bestaat voor kinderopvang’ toe te voegen;
3. Onder artikel 8, punt b de woorden ‘via de belastingdienst’ toe te voegen;
4. Onder artikel 8, punt c het woord ‘indien’verwijderen en overigens de
woorden ‘Voor de opvang van het kind’ toe te voegen
Tabel 1: wijziging artikel 8 conceptverordening
Was

Wordt

Het college wijst de aanvraag af
indien:
a. De ouder niet behoort tot de
doelgroep als bedoeld in
artikel 2 van deze
verordening
b. De ouder of partners reeds
een tegemoetkoming in de
kosten van de kinderopvang
ontvangt of kan ontvangen
c. Indien de
ouder(s)/verzorgers(s)
aanspraak kan maken op
een toereikende
voorliggende voorziening

Het college wijst de aanvraag af
indien:
a. De ouder niet behoort tot de
doelgroep als bedoeld in
artikel 2 van deze
verordening en er geen
sociaal-medische noodzaak
bestaat voor kinderopvang
b. De ouder of partners reeds
een tegemoetkoming in de
kosten van de kinderopvang
via de belastingdienst
ontvangt of kan ontvangen
c. de ouder(s)/verzorgers(s)
aanspraak kan maken op
een toereikende
voorliggende voorziening
voor de opvang van het kind

Het amendement wordt unaniem aangenomen.
Met inachtneming van het aangenomen amendement C wordt het raadsvoorstel
unaniem aangenomen.
10. Raadsvoorstel Actualiseren participatiebeleid
De voorzitter brengt het amendement A HvB, VDB ombudsman of-vrouw
burgerparticipatie in stemming. Het dictum luidt:
Besluit:
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Het participatiebeleid van de gemeente Bloemendaal inclusief een te benoemen
onafhankelijke Ombudsman of -vrouw Burgerparticipatie inclusief de inhoudelijke
kaders daarvoor vast te stellen.
Mevrouw Roos, de heer Heukels en de heer Doorn leggen een stemverklaring af
Het amendement wordt met 3 stemmen voor (LB, HvB, VDB) en 16 tegen (VVD,
GrL, D66, CDA, PvdA, ZB) verworpen
De voorzitter brengt het amendement B CDA vernieuwd participatiebeleid in
stemming. Het dictum luidt:
Besluit:
Het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
- beslispunt 2 als volgt te laten luiden:
Een budget van maximaal €10.000 te onttrekken uit het bestaande
communicatiebudget voor projecten en acties die volgen uit dit beleid of ideeën van
inwoners.
- In het raadsvoorstel bij de ‘Evaluatie’ de woorden ‘werkgroep bestuurlijke
vernieuwing’ te vervangen door ‘commissie Bestuur en Middelen’
- Beslispunt 3 toe te voegen:
Op basis van vier afgeronde opgaven het participatiebeleid te evalueren waartoe
het College een notitie overlegt aan de commissie Bestuur en Middelen
Het amendement wordt unaniem aangenomen.
Mevrouw Roos, de heer Heukels en de heer Doorn leggen een stemverklaring af.
Met inachtneming van het aangenomen amendement B wordt het raadsvoorstel met
18 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB, LB, ZB) en 1 stem tegen (HvB)
aangenomen.
11.

Raadvoorstel overhevelen budgetten

Mevrouw Roos, de heer Schell, de heer Heukels en de heer Slewe leggen een
stemverklaring af, waarbij mevrouw Roos laat aantekenen dat wethouder Heijink
heeft verklaard dat alle overhevelingen gebaseerd zijn op raadsbesluiten.
Het raadsvoorstel wordt met 18 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB,
ZB, HvB) en 1 stem tegen (LB) aangenomen.
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12. Initiatiefvoorstel Hart voor Bloemendaal Inpreken in de
commissievergaderingen
De voorzitter brengt het initiatiefvoorstel in stemming. Het dictum luidt:
Besluit:
Lid 8 en lid 9 van artikel 59 van het Reglement aan te passen als volgt:
Lid 8: De voorzitter kan het college maximaal 1 minuut reactietijd geven;
Lid 9: De voorzitter biedt de leden van de commissie de gelegenheid aan insprekers
korte,
verhelderende vragen te stellen. De voorzitter ziet erop toe dat dit niet leidt tot een
discussie met insprekers
Mevrouw Kuijs en mevrouw Roos leggen een stemverklaring af.
Het initiatiefvoorstel wordt met 9 stemmen voor (GrL, CDA, HvB, LB, ZB) en 10
stemmen tegen (VVD, D66, PvdA, VDB) verworpen.
13. Mededelingen
De burgemeester doet een mededeling over de ontwikkeling van de coronacrisis en
het vaccinatiebeleid.
De burgemeester doet een mededeling over het overhevelen van
integriteitsmeldingen naar de Commissie Integriteit.
De heer Burger en de heer Heukels doen een mededeling over hun initiatief om te
gaan werken aan de omgangsvormen in de raad.
Mevrouw Roos doet een mededeling over e-mails van oud-burgemeester
Nederveen.
Wethouder de Roy van Zuidewijn doet een mededeling over het actief benaderen
van ontvangers van toeslagen kinderopvang.
14. Vaststellen van de besluitenlijst van 17 december 2020
De besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

15. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad
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De toezeggingen TR 123, 124 en 126 zijn de vorige vergadering afgedaan en gaan
van de lijst af.
TR 119 (vragen Bijduinhof) is met de bevestiging van de wethouder dat op 19 juni
een weigeringsbesluit is verzonden, afgedaan
TR 125 (kosten verbeteringen Korte Kleverlaan). Deze toezegging wordt
aangehouden
TR 127 Deze wordt met de bespreking van motie 7 en de daarbij gedane toezegging
afgedaan
16. Lijst ingekomen stukken Raad
De heer Slewe verzoekt om ingekomen stuk A19 Bericht over Boekenrode inzake
opsplitsing landgoederen, monumenten. (2021000314)
te agenderen. Dit verzoek wordt door minstens vier leden gesteund en gaat naar de
agendacommissie voor agendering in de volgende cyclus.
De heer Slewe verzoekt om ingekomen stuk A6 Opmerkingen HvB n.a.v. de
raadsvergadering van 17 december 2020 (2021000109)
te agenderen. Dit verzoek wordt door minstens vier leden gesteund en gaat naar de
agendacommissie voor agendering in de volgende cyclus.
De heer Slewe verzoekt om ingekomen stuk A11 Artikel Parool inzake ‘Ruttedoctrine’ (2021000238) te agenderen. De heer Slewe geeft een toelichting. Dit
verzoek wordt door minstens vier leden gesteund en gaat naar de agendacommissie
voor agendering in de volgende cyclus.
De heer Slewe verzoekt om ingekomen stuk A18 Berichten inwoner inzake
preadviezen moties (2021000285) te agenderen. Dit verzoek wordt door minstens
vier leden gesteund en gaat naar de agendacommissie voor agendering in de
volgende cyclus.
De heer Slewe verwijst naar de brief van een inwoner over keerwanden Bijduinhof
die van de agenda is gegaan in de vorige Commissie Bestuur en Middelen.
Inmiddels is afgesproken dat de brief geagendeerd zal worden in de volgende
Commissie Bestuur en Middelen. De heer Slewe spreekt de wens uit dat recente
correspondentie van de inwoner hierover hierbij wordt betrokken.
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De heer Slewe verzoekt om ingekomen stuk C1 Beantwoording TCG 262/263 –
Percelen met maatschappelijke bestemming (2020004019) te agenderen. Dit
agenderingsverzoek wordt niet door voldoende raadsleden gesteund.
De heer Heukels verzoekt om ingekomen stuk A8 Brief stichting Blekersveld Groen
inzake proces financiering sanering Blekersveld (2021000147) te agenderen. Dit
verzoek wordt door minstens vier leden gesteund en gaat naar de agendacommissie
voor agendering in de volgende cyclus.
17. Vragenhalfuur
Mevrouw Roos stelt vragen over kapvergunning Donkerelaan. Wethouder
Wijkhuisen reageert en beantwoordt de vragen. Mevrouw Roos geeft aan het
dossier graag in te zien. De burgemeester geeft aan dat als zij dit verzoek, dit
georganiseerd wordt.
Mevrouw Roos stelt vragen over artikel Bloemendaals Nieuwsblad. De burgemeester
reageert en beantwoordt de vragen en geeft aan dat het onjuist is geweest hoe het
is verwoord. De burgemeester is bereid dit in de krant te laten zetten. De meeste
fracties geven aan dat dat wat hun betreft niet hoeft of dat zij zich daar niet over
wensen uit te laten.
Mevrouw Roos geeft aan haar overige vragen in te trekken en deze in de volgende
vergadering te willen stellen.
De heer Slewe geeft aan zijn vragen over Boekenrode mee te nemen naar de
bespreking van dit onderwerp in de commissie.
Mevrouw Kuijs stelt vragen over de Wet open overheid. De burgemeester reageert
en beantwoordt de vragen.

Burgemeester Roest zegt toe de raad een notitie toe te zenden naar
aanleiding van de Wet open overheid.
TR 128
De heer Slewe stelt vragen over scooterverhuur Felyx. Wethouder Wijkhuisen
reageert en beantwoordt de vragen. Hij wacht graag eerst af wat de resultaten van
het project zijn.
De heer Slewe stelt vragen over de legalisering van keerwanden als erfafscheiding.
Wethouder Heijink reageert en beantwoordt de vragen. Hij geeft aan dat reeds
eerder vragen schriftelijk beantwoord zijn.
18.

Moties vreemd aan de orde van de dag
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Na korte bespreking geeft Hart voor Bloemendaal aan motie 1, Openheid nu, in te
trekken.
Na bespreking geeft Liberaal Bloemendaal aan motie 2, hondenpoepzakjes, in te
trekken.
De voorzitter brengt motie 3, VDB ZB bebouwing Westelijke randweg 1 versus
Blekersveld in stemming. Het dictum luidt:
Verzoekt het college:
• 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.
De heer Doorn legt een stemverklaring af
De motie wordt met 2 stemmen voor (VDB, ZB) en 17 stemmen tegen (VVD, GrL,
D66, CDA, HvB, PvdA, LB) verworpen.
Hart voor Bloemendaal geeft aan motie 4, jacht en wildschade, in te trekken.
De voorzitter brengt motie 5, LB Geen nagenoeg legen treinen in stemming. Het
dictum luidt:
Verzoekt het college:
-

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, zodat de NS en genoemde partijen ook op de hoogte zijn van
het standpunt in deze gemeenteraad

-

NS daarbij tevens uit te nodigen voor een (tweede) gesprek op de kortst
mogelijke termijn over de inmiddels uitgevoerde evaluatie van de
zomerdienstregeling 2020 en bij die gelegenheid te pleiten voor een
zomerdienstregeling 2021 conform het gestelde in deze motie

De heer Kruijswijk, de heer Burger, de heer Schell, de heer Heukels en de heer
Doorn leggen een stemverklaring af.
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De motie wordt met 4 stemmen voor (HvB, PvdA, LB, ZB) en 15 stemmen tegen
(VVD, GrL, D66, CDA, VDB) verworpen
Motie 6, LB, GrL, HvB afvalkalender wordt ingetrokken nadat is geconcludeerd dat
deze eerst in de Commissie Bestuur en Middelen zal worden geagendeerd.
Motie 7, LB bekendmakingen besluitenlijsten B en W wordt na bespreking
ingetrokken.
 Burgemeester Roest geeft aan gedurende minstens een maand de huidige
e-mailservice voor de besluitenlijsten van B&W vanuit de gemeente naast
die van overheid.nl te laten lopen. Voor de volgende raadsvergadering zal
de burgemeester met een evaluatie komen die kan worden meegenomen
als de motie in de volgende raadsvergadering opnieuw aan de orde komt.
TR 129

19. Sluiting
De voorzitter sluit om 23.30 uur de vergadering

