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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 
25 juni 2015  

 

AGENDA 

 
1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering, de eerste raadsvergadering in het nieuwe gemeentehuis. 
 

2. Berichten van verhindering 

De heer Fennema GroenLinks en de heer Barendregt Liberaal Bloemendaal. 
 

3. Afscheid raadslid mevrouw Hendricks (VVD) 

De voorzitter, de heer Bolkestein en mevrouw van Stralen danken mw Hendricks voor haar bijdrage 
en inzet in de gemeenteraad van Bloemendaal. 
 

4. Toelating tot de gemeenteraad en beëdiging dhr Harder (VVD) en benoeming tot lid van 

de commissie Samenleving 
De heer Harder wordt toegelaten tot de gemeenteraad van Bloemendaal en legt de eed af.  
 

5. Vaststellen van de agenda 

Zes moties vreemd aan de orde van de dag worden geagendeerd als punt 21 t/m 26 van de 
agenda. 
Punt 19 (weerstandsvermogen) wordt geagendeerd voor punt 18 (kadernota). 
Na punt 20 wordt punt 25 en 26 behandeld, daarna de overige agendapunten. 
De voorzitter wijst de raad op de spreektijden. 
 

6. Mededelingen  

Wethouder Kruiswijk over bezwaar inzake Vijverpark. 
De heer Heukels over de uitspraak van de Raad van State over Villa Elshof. Hij complimenteert de 
raad. 
Burgemeester Emmens overhandigt de raad (zomerlectuur)het boekje “tegen verkiezingen” van 
David Reybrouck. 

 
7. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 30 april en 28 mei 

2015 

Er is een opmerking van GroenLinks binnengekomen over de stemming over motie 
Boekenroodeweg, daarbij heeft mw Meuleman-Wierda tegen gestemd. Dit is hersteld en de 
besluitenlijsten worden vastgesteld. 
 

8. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 

TR 02 over Meerleven gaat van de lijst af.  
TR 03  over de mogelijkheid voor  onderzoek naar bomenkap in duingebied en handhaving in de 
afgelopen 2 jaar. Blijft staan. 
TR 04 Over het gesprek met de tuindersvereniging inzake het mobiel toilet BATV. Blijft staan. 
 

9. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 25 juni 2015 

De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afhandeling van ingekomen stukken. 
 

10. Vragenhalfuur 

Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal over Dakopbouw Hendrik van der Graaflaan. 
TR 05 (25 juni 2015) Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de commissie grondgebied van 
september. 
Liberaal Bloemendaal over Mifune. 
TR 06 (25 juni 2015) In oktober organiseert het college een bijeenkomst voor de raad met alle bij 
het strand betrokken organisaties en ondernemers. 
Liberaal Bloemendaal over Elswoutshoek  
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TR 07 (25 juni 2015) De rapportage van Mw Kuitenbrouwer wordt geagendeerd voor de commissie 
grondgebied van september. 
Liberaal Bloemendaal over Valwildbeheer. 
TR 08 (25 juni 2015)Dit punt wordt geagendeerd voor de commissie grondgebied van september 
en Liberaal Bloemendaal zorgt voor een onderliggende notitie met doel van de bespreking. 
PvdA en CDA over kunst uit het voormalig gemeentehuis Bennebroek. 
TR 09 (25 juni 2015) De vraag wordt schriftelijk door het college beantwoord. 
 

 
HAMERPUNTEN 

 
11. Zienswijze vaststellen tbv algemeen bestuur Paswerk op ontwerpbegroting 2016 en 

strategisch plan 2015-2018 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 

(Paswerk) 

Aldus besloten. 
 

12. Vaststellen voorstel tot elektronische bekendmakingen en berichtgeving  

Aldus besloten. 
 

13. Zienswijze vaststellen tbv bestuur VRK op het Concept Jaarverslag VRK 2014 en de 

concept Programmabegroting VRK 2016. 

Aldus besloten met stemverklaring Hart voor Bloemendaal (negatief over programmabegroting en 
jaarverslag). 
 

BESPREEKPUNTEN 
 
14. Vaststellen Schetsontwerp herinrichting Kop van de Zeeweg en opdrachtverstrekking 

uitvoering 

De raad besluit het agendapunt van de agenda af te halen.  
Stemverklaring Hart voor Bloemendaal (niet eens met afvoeren van de agenda, is negatief voor de 
ondernemers) en D66 (stelt voor het plan in te behandelen bij de begroting 2016). 
 

15. Vaststellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen Park Vogelenzang inclusief 

addendum. 

De raad stemt in met het voorgestelde besluit inclusief het addendum. Dit wordt verwerkt in het 
besluit. Voor het voorstel hebben gestemd VVD, D66, GrL, PvdA (12) en tegen het voorstel Hart 
voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal en CDA(5). 
 

16. Goedkeuring Jaarrekening Stopoz 2014 

De raad gaat akkoord met de jaarrekening 2014. Stemverklaring Hart voor Bloemendaal (zorg over 
hoge personeelslasten). 
 

17. Vaststellen subsidiemeetlat 2016 

De raad stemt in met de subsidiemeetlat 2016 met inachtneming van amendement A twee accent. 
 
Amendement A twee ACCENT 

 
Van: VVD, D66, Groen Links, CDA, Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal, PvdA 
Raadsvergadering:  25 juni 2015 
amendement:  Herziening Subsidiemeetlat 2016 
Corsanummer Raadsvoorstel: 2015046068 en bijlage 2015047056 
 
De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 25 juni 2015: 
 
Gezien het voorgestelde raadsbesluit van 25 juni 2015 de subsidiemeetlat 2016 vast te stellen en tevens de 
structurele subsidies 2016 aan de hand van deze meetlat vast te stellen; 
 
Overwegende dat: 
- het voor het jaar 2016 aangepaste prioriteringsmodel in combinatie met het te behalen 
bezuinigingsdoel van € 45.000 a € 50.000 leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor een groot aantal instellingen 
die samen van groot belang zijn voor de Bloemendaalse samenleving, zoals de sportverenigingen, de 
oranjecomité `s en de reddingsbrigade;  
 
Wijzigt het raadsbesluit als volgt: 
1. De subsidiemeetlat 2016 vast te stellen met die verstande; 
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2. De bijlage met corsanummer 2015047056 met de voorgestelde subsidies per partner gewijzigd vast te 
stellen door de voorgestelde bezuinigingen voor 2016 op 0% vast te stellen met uitzondering van de 
post burgerinitiatieven; 

3. het college van B&W de gelegenheid te bieden voor een bedrag van € 50.000  een ander 
bezuinigingsvoorstel voor het begrotingsjaar 2016 te doen 

4. waarbij ook gekeken moet worden naar de post burgerinitiatieven 
5. De wijze van subsidieverlening te evalueren en de evaluatie na de begrotingsbehandeling te agenderen 

voor de raad. 
   
Besluit: aanvaard 
Stemmen voor: 17 (VVD, D66, PvdA, CDA, LB/2, GrL/2, HvB) 
Stemmen tegen: 0 
Afwezig: 2 (GrL/1, LB/1) 

 
18. Vaststellen Kadernota 2016 

De raad stemt in met de kadernota en het addendum, met inachtneming van amendement B. Het 

addendum en amendement B worden in de kadernota en het besluit verwerkt. 

Amendement B Kadernota 2016 

 
Van: VVD, D66, Liberaal Bloemendaal, GroenLinks, CDA, PvdA, HvB 
 
Raadsvergadering:  25 juni 2015 
Raadsvoorstel:  Kadernota 2016 
Corsanummer Raadsvoorstel: 2015047340 
De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 25 juni 2016: 
 
Kennis genomen hebbende van: 
 
De uitgangspunten en kaders voor de (meerjaren)begroting 2016 zoals in de Kadernota 2016 verwoord. Maar 
eveneens kennis genomen hebbende van de voorstellen in deze Kadernota. 
 
Constaterende: 
Dat in een Kadernota de kaders voor de begroting vastgesteld behoren te worden en geen specidieke 
voorstellen. 
 
Overwegende: 
Dat een Kadernota enkel kaders hoort te bevatten en de raad zich niet vooruitlopend op de begroting aan 
separate voorstellen wil commiteren. 
 
Besluit: 
Van de Kadernota 2016 (2015047068) uitsluitend de Samenvatting budgettair kader 2016-2019 op pagina 8 en 
9 vast te stellen en de verder genoemde voorstellen voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Besluit: Aanvaard 
Stemmen voor:15 
Stemmen tegen: 0 
Afwezig; 4 (Grl/1, LB) 
 

19. Vaststellen Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 2015  

De heren Heukels en Wehrmeijer verlaten de zaal. Er zijn nu nog 15 raadsleden aanwezig. 
De nota weerstandsvermogen wordt vastgesteld. Stemverklaring Hart voor Bloemendaal (tegen). 
TR 10 (25 juni 2015) Wethouder Kokke organiseert dit najaar een bijeenkomst voor de raad nav 
de nota weerstandsvermogen om te praten over normering/parameters/eventuele kengetallen. 
 

20. Motie 2 uit de raad van mei 2015 PvdA Budgetrecht raad 

Besluit: Verworpen 
Stemmen voor: 6 (PvdA, CDA, HvB, GrL/2) 
Stemmen tegen: 9 (VVD, D66) 
Afwezig: 4 (LB, Grl/1) 
 

21. Motie 1 aanpassing RIS/Zoekfunctie op de website van de gemeente door Hart voor 

Bloemendaal 

Besluit: Verworpen 
Stemmen voor: 0  
Stemmen tegen: 14 (VVD, D66, GrL/2, CDA, PvdA) 
Afwezig: 4 ( LB, Grl/1/HvB) 
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Mevrouw Roos van Hart voor Bloemendaal verlaat de vergadering. 
 

22. Motie 2 Vuurwerk door Hart voor Bloemendaal  

Besluit: Verworpen 
Stemmen voor: GrL/2 
Stemmen tegen: 12 (VVD, D66, CDA, PvdA) 
Afwezig: 5 (HvB, LB, Grl/1) 
 

23. Motie 3 Contant geld door Hart voor Bloemendaal 

Besluit: Verworpen 
Stemmen voor: 0 
Stemmen tegen: 14 (VVD, D66, GrL/2, CDA, PvdA) 
Afwezig: 5 (HvB, LB, Grl/1) 
 

24. Motie 4 Plastic afval aanbieden door Hart voor Bloemendaal 

Besluit: Verworpen 
Stemmen voor: 0 
Stemmen tegen: 14 (VVD, D66, GrL/2, CDA, PvdA) 
Afwezig: 5 (HvB, LB, Grl/1) 
 

25. Motie 5 Elswoutshoek door Hart voor Bloemendaal 

Besluit: Verworpen 
Stemmen voor: 1 HvB 
Stemmen tegen: 14 (VVD, D66, GrL/2, CDA, PvdA) 
Afwezig: 4 (LB, Grl/1) 
 

26. Motie 6 Valwild 

Besluit: Verworpen 
Stemmen voor: 1 HvB 
Stemmen tegen: 14 (VVD, D66, GrL/2, CDA, PvdA) 
Afwezig: 4 (LB, Grl/1) 
 

27. Sluiting 

 
 
Overveen, 26 juni 2015 
De burgemeester van Bloemendaal, 
Burgemeester A. Emmens-Knol 


