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DATUM DONDERDAG 2 juli 2020 (voortzetting vergadering 30 juni) 

Online https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-juli/20:00 

Aanwezig dhr Bruggeman (CDA), dhr Brussaard (VVD), 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 dhr Burger (CDA) 

Collegeleden Wethouder Heijink, Wethouder de Roy van Zuidewijn, Wethouder Wijkhuisen 

Voorzitter Burgemeester Roest 

Griffier mevrouw Witte 

 

 

Heropening en berichten van verhindering 
De voorzitter heropent de vergadering, als voortzetting van de raadsvergadering van 30 juni jl, die voortijdig 

geschorst moest worden in verband met tijdgebrek. 

 

Aan-/afwezigen: 

 Dhr Burger (CDA) meldde al bij de vergadering van 30 juni dat hij vanavond niet aanwezig kon zijn wegens 

de diploma-uitreiking van zijn dochter. 

 Dhr Bruggeman (CDA) en dhr Heukels (LB), die op 30 juni niet aanwezig konden zijn, zijn er nu wel. 

 

Vergadering(en) vanavond: 

 De voorzitter stelt voor om een half uur extra spreektijd naar rato te verdelen over de fracties, en toe te 

voegen aan de resterende spreektijd van de vergadering van 30/6. 

 Naast deze voortgezette vergadering, zal vanavond tevens de al op 2 juli geplande vergadering 

plaatsvinden over de kadernota. 

 Tussen de twee vergaderingen wordt geschorst om de nieuwe vergadering op te starten in het systeem. 

 

Nieuw binnengekomen: 

 Verzoek tot agendering van een collegebrief mbt Park Brederode (D5 op de lijst ingekomen stukken), 

ingediend door dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal). Komt aan de orde onder agendapunt 16. 

 Motie vreemd aan de orde van de dag mbt Bovenwijkse voorzieningen, ingediend door D66 en GroenLinks. 

Komt aan de orde onder agendapunt 18. 

 

13. Mededelingen 
 

Voorzitter: in het Presidium is afgesproken om op vrijdag 28 augustus een raadsbarbecue te houden bij de 

reddingsbrigade, om het nieuwe politieke jaar in te luiden. 
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Mw Roos (Hart voor Bloemendaal): 

 Op een verzoek van mw Roos aan de auditcommissie om de raadsbesluiten te laten zien over de kwestie 

van die 4,5 miljoen, heeft zij die stukken niet gekregen - na drie dagen daarmee bezig te zijn geweest. Mw 

Roos is van mening dat de jaarrekening hiermee niet vastgesteld had mogen worden. 

 De raad was in het eerste deel van de vergadering kennelijk tevreden - en ging akkoord met de afhandeling 

van de integriteitsmeldingen, mw Roos is daarover een andere mening toegedaan. Zij licht haar mening toe 

aan de hand van de melding die zij zelf heeft gedaan. 

 

Voorzitter: in een openbare vergadering wordt niet gesproken over de inhoud van integriteitsmeldingen, 

omdat dit over personen gaat. Hierover heeft op 30/6 een besloten vergadering plaatsgevonden. 

 Dhr Heukels (LB): kondigt aan een vraag te zullen indienen over welke personen die integriteitsmeldingen 

gaan, want naar zijn mening gaat het om raadsleden en wethouders, dus mensen in openbare functies.  

 

Mw Kuys (D66): 

 Het is niet aan de auditcommissie om raadsbesluiten aan raadsleden te verschaffen.  

 Helaas moet de fractie van D66 afscheid nemen van duo-commissielid Philip Groen, vanwege zijn vertrek 

uit de gemeente Bloemendaal. Dhr Groen wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en goede werk. De D66 

fractie overhandigt dhr Groen een bos bloemen. 

 

Voorzitter: ook namens de raad dank aan dhr Groen voor zijn inzet, overhandigt hem een bos bloemen. 

 

14. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 28 mei 2020 
Het gaat om twee aparte verslagen van de vergadering op 28 mei en de voortzetting daarvan op 4 juni.  

Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

15. Lijst van toezeggingen van het College 
 

Status Toezegging Opmerkingen afdoening Besluit 

Afgedaan vorige vergadering TR 114 

TR 117 

TR 118 

n.v.t. Afvoeren 

Afdoen deze vergadering TR 111 Collegebrief (kenmerk 2020002152) Afgedaan 

Nalopen openstaand TR 100 

TR 110 

Zoals afgesproken: plan in september 

Komt hier nog schriftelijk op terug 

Aanhouden 

 

16. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad 
 

De heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) wil twee stukken agenderen en licht dit toe: 

 A23, betreft: IHP 

 D5, betreft: Park Brederode 

 

Graag zou dhr Slewe direct willen stemmen over de agendering, maar de voorzitter herhaalt nog eens de 

‘spelregels’ van de gewijzigde procedure rond het agenderen van ingekomen stukken , zoals in het presidium 

voorafgaand aan de raadsvergadering besproken. 

 Dhr Heukels (LB) vraagt of dit betekent dat er een wijziging in het RvO komt, aangezien het presidium niets 

kan bepalen. 

 Ook dhr van der Veldt (CDA) zet vraagtekens bij het in het presidium vaststellen van de vergaderorde van 

de raad en geeft er de voorkeur aan dit in de raad te doen. 
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De voorzitter licht toe dat alle fracties in het presidium vertegenwoordigd zijn en deze wijziging in goed 

overleg met elkaar is besproken. Daaruit heeft hij geconcludeerd dat deze wijziging de insteek is waarvoor de 

fracties kiezen. Hij stelt voor een rondje langs de fracties te maken, om zienswijzen te peilen. 

 

 Dhr Faber (GrL) zegt verrast te zijn door deze nieuwe werkwijze en vindt het niet bijster democratisch, 

noch handig, hij ziet de faalkans toenemen als agenderen via de mail gaat. 

 Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) is van mening dat dit besluit niet door een ‘beperkt groepje’ genomen 

kan worden voor de gehele raad, de raad zou een besluit moeten nemen over aanpassing van het RvO. 

 

De voorzitter benadrukt nog eens dat het niet gaat om een ‘clubje mensen’, maar om de fractievoorzitters 
die namens de partijen deel nemen aan bespreking in het presidium, zoals dat in heel Nederland gebeurt. 

Maar hij stelt voor om de discussie voor nu te stoppen en samen met de griffie opnieuw in beraad te nemen 

op welke wijze de wijziging van de procedure behandeld dient te worden. 

 

De voorzitter stelt voor om beide agenderingsverzoeken van dhr Slewe alsnog nu in stemming te brengen. 

Dit gaat via handopsteking, vier zetels zijn nodig voor agendering. 

 

 A23 (IHP): de voorzitter telt 10 stemmen vóór  stuk wordt geagendeerd. 

 D5 (Park Brederode): de voorzitter telt 4 stemmen vóór  stuk wordt geagendeerd. 

 

17. Vragenhalfuur 
 

Er zijn van twee fracties vragen binnengekomen. 

 De vragen van Hart voor Bloemendaal (betreft: afhandeling integriteitsmeldingen, ‘corona-beschikkingen’) 
worden door mw Roos gesteld en door het College beantwoord. 

 De vragen van het CDA (betreft: verruiming geluidsnormen Caprera, keerwanden Bijhuinhof) worden door 

dhr Bruggeman gesteld, maar kunnen door een tekort aan spreektijd niet meer worden beantwoord door 

het College. 

 

 Het College zegt toe, de vragen van het CDA (betreft: verruiming geluidsnormen Caprera, keerwanden 

Bijduinhof) schriftelijk te zullen beantwoorden TR119 

 

18. Moties vreemd aan de orde van de dag 
 

Twee moties worden ingediend. 

 

In verband met een tekort aan spreektijd, wordt de motie van Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig 

Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal (betreft: Publicatie vergunningen in Bloemendaals Nieuwsblad) door 

dhr Doorn (VDB) voorgelezen / toegelicht. 

 

Discussie ontstaat over de vraag of deze motie nu in stemming kan worden gebracht, aangezien het College 

in verband met een gebrek aan spreektijd niet op de motie kan reageren. De voorzitter herinnert de raad 

eraan, dat n.a.v. een discussie hierover in de commissie Bestuur & Middelen, het College een brief heeft 

verstuurd met informatie over de implicaties. Deze leiden bij het College tot een negatief stemadvies.  

 

De voorzitter brengt de motie in stemming. De stemkastjes waren het vorige deel van de vergadering op 30 

juni jl. defect, maar kunnen vandaag weer gebruikt worden. 

 

Dictum motie 2 / Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal 

Draagt het college op: 

De bekendmakingen voortaan ook in het Bloemendaals Nieuwsblad te publiceren.  
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Stemverklaringen door: dhr Kruijswijk (GrL), mw Roos (Hart voor Bloemendaal), dhr Oude Weernink (D66), 

dhr Brussaard (VVD), dhr Schell (PvdA), dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), dhr Heukels (LB).  

 

BETREFT STEMMING: Motie 2 

Dhr Bruggeman (CDA) VOOR  

Dhr Brussaard (VVD)  TEGEN 

Dhr Doorn (VDB) VOOR  

Dhr Faber (GrL) VOOR  

Dhr Harder (VVD)  TEGEN 

Dhr Heukels (LB) VOOR  

Dhr Kruijswijk (GrL) VOOR  

Mw Kuijs (D66)  TEGEN 

Mw Meijer (VVD)  TEGEN 

Dhr Oude Weenink (D66)  TEGEN 

Mw Robbers (VVD)  TEGEN 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) VOOR  

Dhr Schell (PvdA)  TEGEN 

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) VOOR  

Dhr van der Veldt (CDA) VOOR  

Mw van Vliet (GrL) VOOR  

Mw Voorham (D66)  TEGEN 

Mw Zoetmulder (VVD)  TEGEN 

CONCLUSIE: GESTAAKT 9 VOOR 9 TEGEN 

 

  Besluit: motie 2 staakt en wordt in de eerstvolgende raadsvergadering nog eens in stemming gebracht. 

* Dhr Bruggeman (CDA) geeft zijn stem mondeling door, aangezien zijn stemkastje niet functioneert.  

 

Mw Kuijs doet het ordevoorstel, om de motie van D66 en GroenLinks te verschuiven naar de volgende 

raadsvergadering, gezien het gebrek aan spreektijd van het College. Graag zou zij een reactie van het College 

op het voorstel willen horen. De voorzitter peilt of de raad zich hierin kan vinden, dit blijkt zo te zijn.  

  Besluit: behandeling van de motie van D66 en GroenLinks met het onderwerp ‘Nota Kostenverhaal 

bovenwijkse voorzieningen’, wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering. 

 

19. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 

[Na een korte schorsing volgt de aparte raadsvergadering waarin de kadernota wordt behandeld.] 
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