
 
 

 

Gemeenteraad van Bloemendaal 14 maart 2019 

 

besluitenlijst 

 

Aanwezige raadsleden: de heer Schell (PvdA), mevrouw Roos (Hart voor 

Bloemendaal), de heer Slewe (Hart voor Bloemendaal), de heer Bruggeman (CDA), 

de heer Burger (CDA), de heer van der Veldt (CDA), mevrouw Zoetmulder (VVD), 

de heer Harder (VVD), de heer Brussaard (VVD), mevrouw Kwaaitaal (VVD), 

mevrouw Meijer (VVD), de heer Doorn (VDB), mevrouw Wierda, tot agendapunt 5 

(GroenLinks), de heer Faber, vanaf agendapunt 5 (GroenLinks), de heer Kruijswijk 

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

Voorham (D66). 

Afwezige raadsleden: mevrouw Van Vliet (GroenLinks), de heer Heukels (Liberaal 

Bloemendaal). 

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

heer Wijkhuisen 

Voorzitter: burgemeester Roest  

Griffie: mevrouw Witte 

 

1. Opening en welkom 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Berichten van verhindering 

 

Mevrouw Van Vliet en de heer Heukels hebben zich afgemeld. De heer Heukels 

heeft een ongeluk gehad op de fiets. De raad wenst hem veel sterkte, er zal een 

bloemetje aan hem worden toegestuurd. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter licht toe dat hij voornemens is – naar wens van de raad – de 
vergaderingen strakker voor te zitten. Stemverklaringen mogen maximaal 30 
seconde duren. Bij hoofdelijke stemming zal een naam getrokken worden uit de 
kom waarna met de klok mee gestemd wordt. Voor het agenderen van stukken van 
de Lijst met Ingekomen Stukken zal een minimum van vier raadsleden worden 
gehanteerd die de agendering steunt. 

Op verzoek van de voorzitter besluit de raad om agendapunt 17 (brandweer) naar 
voren te halen op de agenda en te behandelen als agendapunt 14. De 
daaropvolgende bespreekpunten schuiven er allemaal 1 op. 
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Er is een raadsvoorstel toegevoegd bij agendapunt 8 (benoemen lid 
werkgeverscommissie). 

De heer Heukels is afwezig maar heeft wel zaken ingebracht, waaronder een motie 
en een vraag voor het Vragenhalfuur. De heer Doorn geeft desgevraagd aan dat hij 
die punten namens de heer Heukels zal inbrengen. De voorzitter geeft aan dat de 
heer Doorn hier spreektijd voor krijgt. 

Los van de vanmiddag rondgestuurde moties en amendementen is binnengekomen: 
het amendement van GroenLinks/ PvdA m.b.t. de fietsroute Park Vogelenzang. Dit 
is toegevoegd aan de voorliggende vergaderstukken. 

4. Afscheid van het raadslid mevrouw M. Wierda 

 

De burgemeester houdt een toespraak en overhandigt mevrouw Wierda een 

afscheidscadeau. De heer Kruijswijk houdt vervolgens een toespraak. 

 

5. Installatie en benoeming de heer H. Faber als raadslid 

 

Er wordt een commissie onderzoeken geloofsbrieven ingesteld bestaande uit 

mevrouw Kuijs, de heer Bruggeman en de heer Schell. Samen met de ambtenaar 

en de griffier onderzoekt deze commissie de geloofsbrieven. Mevrouw Kuijs 

verwoordt namens de commissie dat aan alle eisen wordt voldaan. De raad besluit 

om de heer Faber toe te laten tot de raad. De heer Faber legt de eed af. 

 

6. Benoeming tot duo-commissielid de heer S. de Vries 

 

De raad besluit om bij acclamatie akkoord te gaan met de benoeming van de heer 

De Vries tot duo-commissielid. De heer De Vries doet de belofte. 

 

7. Benoemingen diverse commissies 

 

De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

 

8. Benoeming lid werkgeverscommissie 

 

Er wordt een stemcommissie ingesteld bestaande uit mevrouw Meijer, mevrouw 

Voorham en de heer Doorn. Na schriftelijke stemming (kenmerk 2019003019) 

brengt de stemcommissie de raad ervan op de hoogte dat er 14 stemmen zijn 

uitgebracht op de heer Bruggeman en 3 stemmen zijn uitgebracht op de heer 

Slewe. Hiermee besluit de raad dat de heer Bruggeman wordt benoemd tot lid 

van de werkgeverscommissie. 

 

9. Mededelingen 
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Wethouder Wijkhuisen doet een mededeling over een goed gesprek met Liander 

en over een binnengehaalde provinciale subsidie op het gebied van duurzaamheid. 

 

Mevrouw De Roy van Zuidewijn doet een mededeling met betrekking tot de 

overschrijding Jeugdzorg. Zij zou graag een diepgaander en onafhankelijk 

onderzoek laten doen hiernaar. Dat kan meer tijd in beslag nemen dan de eerder 

gecommuniceerde 4 tot 6 weken. 

 

De heer Burger doet de mededeling dat ook hij bij het Vragenhalfuur een vraag 

van de heer Heukels voor zijn rekening zal nemen. 

 

De voorzitter doet de mededeling dat er een Europese aanbesteding loopt m.b.t. 

Outsourcing GRIT. Dit komt pas op 2 april in het College terwijl op 4 april al de 

Commissie Bestuur en Middelen is. Het uitstellen van dit onderwerp tot de volgende 

vergadercyclus brengt kosten met zich mee, zo´n 70.000 euro aan inhuur van 

personeel. Afgesproken wordt dat er ten aanzien van 4 april een mededeling over 

Outsourcing GRIT zal worden gedaan, het te schrijven raadsvoorstel gaat direct 

naar de raad van 18 april. 

 

10. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2019 

 

De besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

11. Lijst van toezeggingen van het College 

 

De vorige keer zijn TR46, 50, 57, 65, 77, 78, 82, 83, 84, 86 afgedaan. Deze gaan 

van de lijst af. 

 

De burgemeester loopt de openstaande toezeggingen na: 

 

TR76 (stemmen over agendering): de burgemeester geeft aan dat dit is in de 

agendacommissie aan de orde is geweest. Als de werkgroep bestuurlijke 

vernieuwing (aankomende maandag) ook akkoord is, kan dit worden geeffectueerd. 

De toezegging is hiermee afgedaan. 

 

TR85 (OZB in termijnen): de burgemeester vraagt aan het CDA of ze dit verzoek 

in stand willen houden. De heer Burger geeft aan dat ze daar t.z.t. op terug zullen 

komen. De toezegging is hiermee afgedaan. 

 

TR55 (tekeningen Bijduinhof): wethouder Heijink geeft aan dat deze stukken 
verstuurd zijn. De toezegging is hiermee afgedaan. 
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TR69 (Blekersveld): wethouder Wijkhuisen geeft aan dat de Woonvisie is 
aangenomen, dit is de grondslag voor eventuele verdere ontwikkelingen. De 
toezegging is hiermee afgedaan. 

TR79 (Park Brederode): wethouder Heijink geeft aan dat op 20 februari een brief is 
verzonden aan de heer Slewe met het verzoek een nadere specificering te geven. 
De heer Kruijswijk licht toe aan dat de specificatie is gegeven. De burgemeester 
geeft aan dat hierover in het College gesproken zal worden, waarna er bij de raad 
op teruggekomen zal worden.  

TR80 (participatie structuurvisie): wethouder Wijkhuisen geeft aan dat dit nog in 
de pijplijn zit. 

TR81 (stil-asfalt Rijksstraatweg): wethouder Wijkhuisen geeft aan dat dit in de 
zomer zal plaatsvinden. Hiermee is de toezegging afgedaan. 

TR87 (Villa Meerzicht): wethouder Heijink geeft aan dat deze brief klaar is en zo 
spoedig mogelijk wordt toegestuurd (is C1 op de LIS van 18 april). Hiermee is de 
toezegging afgedaan. 

12. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad  

 

De heer Kruijswijk heeft twee stukken voorgedragen voor agendering in de 
commissie. Hij licht dit toe. Het betreft C15/ C15a m.b.t. de vragen art 40 RvO over 
circuit Zandvoort. De raad is hiermee akkoord. 

De heer Kruijswijk licht ook toe dat hij graag C23/ C23a m.b.t. evaluatie 
vuurwerkmaatregelen voordraagt voor agendering in de commissie. De raad is 
hiermee akkoord. 

Mevrouw Roos licht toe dat zij graag A8 (WMO jaarverslag), A21 (Elzinga 
uitnodigen voor toelichting), A23 (brief rekenkamercommissie) voordraagt voor 
agendering in de commissie. De raad is akkoord met A8 en A23. Ten aanzien van 
A23 geeft mevrouw Roos aan graag van de Rekenkamercommissie te willen weten 
wat hun opdracht precies is, hoe ze rapporteren en of het mogelijk is dat niet alleen 
het College maar ook de raad de rauwe versie toegestuurd krijgt. Ten aanzien van 
A21 geeft de voorzitter aan dat de werkgroep maandag spreekt over het 
uitnodigen van de heer Elzinga. De voorzitter beaamt na een vraag van mevrouw 
Roos dat de werkgroep geen commissie is en hierover niet beslist.  

Mevrouw Roos licht toe dat zij graag D6 (aansprakelijkstelling), D8 (aankondiging 
rechtzaak) en D10 (CAOP) voordraagt voor agendering in de commissie. Het zijn 
vertrouwelijke stukken die in een besloten deel van de vergadering aan de orde 
kunnen komen. D66 en VVD geven na schorsing aan de stukken niet te willen 
agenderen. GroenLinks geeft aan dat in het presidium is afgesproken dat D10 
geagendeerd zal worden in een seniorenconvent. Het zou overbodig zijn om het in 
de commissie te agenderen. Ten aanzien van D6 en D8 is het wat GroenLinks 
betreft niet verstandig om te agenderen omdat er ook een procespartij bij is. VDB, 
CDA en PvdA sluiten zich bij deze woorden aan. Mevrouw Roos geeft aan dat ze bij 
de voorzitter had aangegeven dat de heer Slewe niet bij de bespreking van de 
stukken aanwezig zal zijn. De raad besluit de stukken niet te agenderen. 
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Mevrouw Kwaaitaal licht toe dat zij graag C16 (tijdelijke huisvesting 
Dennenheuvel) voordraagt voor agendering in de commissie. De raad is hiermee 
akkoord. 

De stukken waarvan de raad heeft besloten ze te agenderen, worden meegegeven 
aan de agendacommissie voor agendering in de volgende vergadercyclus. 

13. Vragenhalfuur  

 

De heer Kruijswijk stelt een vraag over landbouwgif. Welke stappen kan de 

gemeente nemen om de gezondheidsrisico´s in de omgeving terug te dringen? 

Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert en schetst wat landelijk aan de orde is 

op dit vlak. 

 

De heer Doorn stelt de vraag van de heer Heukels over de voor- en najaarsnota. 

Wethouder Heijink reageert en geeft aan de suggestie van de heer Heukels 

waarin hij verzoekt de werkelijke lasten en baten te vergelijken met de geraamde 

baten en lasten ter sprake te brengen in de Auditcommissie. 

Ook stelt de heer Doorn een vraag namens de heer Heukels over het tijdig 

factureren. Wethouder Heijink geeft aan dat de suggestie zal worden besproken in 

regioverband. Wethouder De Roy van Zuidewijn sluit zich hierbij aan en neemt dit 

mee in het portefeuillehoudersoverleg.                                                     TR88 

Tot slot stelt de heer Doorn een vraag namens de heer Heukels over de publicatie in 

het blad ´Leven´. Wethouder Heijink geeft aan dat de publicatie niks gekost heeft 

en trots te zijn op het artikel. 

 

De heer Burger stelt een vraag over het aanlijn- en muilkorfgebod. Hij heeft zelf 

een vraag ingediend en neemt ook de vragen mee die de heer Heukels had 

ingediend. De burgemeester reageert en licht toe dat hier zorgvuldig is gehandeld. 

Er wordt aangekoerst op mediation. 

 

De heer Burger stelt een vraag over het fietspad langs N208. Wethouder 

Wijkhuisen geeft aan dat de bal bij Haarlem ligt en er nog geen zicht is op een 

planning. 

 

De voorzitter geeft aan dat het half uur van het Vragenhalfuur is verstreken. De 

nog openstaande vragen kunnen aan het einde van de vergadering worden gesteld. 

Op verzoek van mevrouw Roos wordt kort geschorst. 

 

14. Nieuwbouw brandweerpost vrijwillige brandweer Bennebroek 

 
Zoals besloten bij het vaststellen van de agenda, wordt het agendapunt over de 
brandweer nu behandeld. Omdat het de portefeuille van de burgemeester betreft zit 
de plaatsvervangend voorzitter de heer Burger dit agendapunt voor. 
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VVD, CDA, GroenLinks, Hart voor Bloemendaal en VDB dienen een amendement in 
(kenmerk A, Corsanummer 2019002745) met als dictum: 
 
Wijzigt het besluit 2018015715 als volgt: 

 

b e s l u i t: 

 

Het college de bestuursopdracht te geven om de nieuwbouw van de brandweerpost 

verder uit te werken binnen de volgende kaders:   

 

1. Nieuwbouw op de locatie Wilhelminalaan, waarbij voor wat betreft de exacte 

plaats gezocht kan worden naar optimalisatie;  

2. De bereikbaarheid van zowel de brandweerpost als de omliggende functies 

moet verkeerstechnisch gegarandeerd worden; 

3. De brandweerpost moet stedenbouwkundig en landschappelijk gezien 

ingepast worden in de omgeving en de bestaande cultuurhistorische 

kwaliteit;  

4. Het project moet worden voorzien van heldere afspraken ten behoeve van 

het communicatie- en participatieproces volgens bijgevoegd procesvoorstel. 

De brandweer staat hierin als gebruiker centraal en heeft een zwaardere 

positie; 

5. Het gebruik van de brandweerpost moet toekomstbestendig zijn (flexibel in 

gebruik bij ontwikkelingen in de brandweerwereld); 

6. Bij de bouw moet rekening worden gehouden met duurzaamheidsaspecten. 

Nieuwbouw moet aardgasloos zijn en voldoen aan de BENG-eisen. Waar 

mogelijk wordt circulair gebouwd;  

7. Eventuele compenserende maatregelen voor belanghebbenden (zoals 

inpandige partijen) en mogelijk benadeelde partijen (bijvoorbeeld planschade 

risico) moeten in kaart zijn gebracht; 

8. De opdrachtnemer en projectleider van de realisatie van de nieuwbouw is de 

Veiligheidsregio Kennemerland, met inachtneming van de kaderstelling van 

de raad,   

9. De eigendomssituatie van het toekomstig plangebied en (onderhoud van) te 

realiseren opstallen moeten economisch en juridisch onderbouwd worden. De 

grond blijft eigendom van de gemeente en wordt in erfpacht uitgegeven aan 

de VRK; opstallen t.b.v. brandweer zullen al dan niet met (tijdelijke) 

beperkende rechten in eigendom komen van VRK; 

10.Het budget voor de uitvoering van de bouw moet onderbouwd worden aan de 

hand van een technisch en functioneel programma van eisen. Het daaruit 

voortvloeiend benodigd krediet wordt door de raad vastgesteld; 

11.Volgens het collegeprogramma vindt realisatie van de post binnen drie jaar 

plaats. 

 
Amendement A wordt unaniem aangenomen. 
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Met inachtneming van het aangenomen amendement A stemt de raad unaniem in 
met het voorstel. 
 
15. BP Park Vogelenzang en sluiten Anterieure overeenkomst 

GroenLinks en PvdA dienen een amendement in (kenmerk B, Corsanummer 
2019002744) met als dictum: 

Besluit 

om aan artikel 5 `Programma en planuitwerking` van de Anterieure 

Exploitatieovereenkomst Park Vogelenzang een nieuw lid onder 1 toe te voegen dat 

als volgt luidt: 

 

“een fietsverbinding met een fiets/voetgangersbrug bij de Leidsevaart in of iets ten 

zuidwesten van het plangebied”. 
 

Amendement B wordt met 3 stemmen voor (GrL, PvdA) en 14 stemmen tegen 
(VVD, CDA, D66, HvB, VDB) verworpen. 

Hart voor Bloemendaal dient een amendement in (kenmerk C, Corsanummer 
2019002738) met als dictum: 

Wijzigt het besluit 2019000094 als volgt: 

besluit 

Het voorstel  wordt gewijzigd nl dat de grond in de Monumentale As wordt 
overgedragen aan de gemeente en de gemeente zorgdraagt voor het onderhoud en 
de AO op dat onderdeel ook in dier voege wordt gewijzigd.  

Amendement C wordt met 4 stemmen voor (HvB, GrL) en 13 stemmen tegen (VVD, 
CDA, D66, PvdA, VDB) verworpen. 

Hart voor Bloemendaal dient een amendement in (kenmerk D, Corsanummer 
2019002739) met als dictum: 

Wijzigt het besluit 2019000094 als volgt: 

besluit 

Het bestemmingsplan ‘Park Vogelenzang’ te wijzigen in dier voege dat de 
wijzigingsbevoegdheid genoemd in artikel 5.5 komt te vervallen.  

Amendement D wordt met 2 stemmen voor (HvB) en 15 stemmen tegen (VVD, GrL, 
CDA, D66, PvdA, VDB) verworpen. 

CDA en VVD dienen een amendement in (kenmerk E, Corsanummer 2019002740) 
met als dictum: 

Besluit: 
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De “knip” zoals omschreven in de toelichting van het bestemmingsplan zowel op te 
nemen in de planverbeelding als ook in de regels van het bestemmingsplan. 

 

Amendement E wordt aangenomen met 16 stemmen voor (VVD, GrL, CDA, D66, 

HvB, PvdA) en 1 stem tegen (VDB). 

 

Met inachtneming van het aangenomen amendement E stemt de raad met 14 

stemmen voor (VVD, GrL, CDA, D66, PvdA) en 3 stemmen tegen (HvB, VDB) in met 

het voorstel. 

 

16. Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling 

Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland 

De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

17. Aanpassen raadszaal aan wensen toegankelijkheid en veiligheid 

De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

18. Beheersverordening Algemene Begraafplaats 

De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

Vervolg Vragenhalfuur 

De voorzitter geeft aan dat nu het Vragenhalfuur zal worden voortgezet. 

Mevrouw Roos stelt vragen over de brief van het Steunpunt Integriteitsmeldingen, 
het spreken door de heer Elzinga en het opheffen van geheimhouding. De 
burgemeester reageert en verwijst naar het aankomende seniorenconvent, de 
werkgroep bestuurlijke vernieuwing die maandag bijeen komt en geeft aan dat de 
brief m.b.t. het opheffen van geheimhouding morgen digitaal wordt toegezonden. 

De heer Slewe stelt een vraag over het lekken van de burgemeestersbrief en 
vertrouwelijke correspondentie. De burgemeester reageert.  

Mevrouw Roos en de heer Slewe verlaten de vergadering. 

19. Moties vreemd aan de orde van de dag 

VDB en GroenLinks dienen een motie in (kenmerk 1, Corsanummer 2019002741) 
met als dictum: 
 
Verzoekt: 

 

- het College van B&W hun besluit om per 1 april de gemeentelijke 
bekendmakingen niet meer te publiceren in het Bloemendaals Nieuwsblad in 
te trekken. 
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- de bekendmakingen in Het Bloemendaals Nieuwsblad minimaal één jaar 
onveranderd te continueren. 

- In 2020 de gemeentelijke bekendmakingen te evalueren en aan de 
Gemeenteraad voor te leggen ter besluitvorming. 

 

en gaat over tot de orde van de dag 

 
De burgemeester reageert, waarna wordt afgesproken dat de motie wordt 
aangehouden en wordt geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Bestuur en Middelen van 4 april. 
 
CDA, VDB en PvdA dienen een motie in (kenmerk 2, Corsanummer 2019002742) 
met als dictum: 
 
Verzoekt het college: 

  

- op korte termijn te bewerkstelligen dat de – bij de gemeentesecretaris 

ingediende - meldingen t.a.v. vermeende integriteitsschendingen van de 

burgemeester neergelegd worden voor verdere – eerste - afhandeling bij de 

locoburgemeester en daarvan de Raad te berichten.  

  

En gaat over tot de Orde van de dag. 

 
Motie 2 wordt unaniem aangenomen. 
 
VVD, CDA, VDB, GRL, HvB, D66 en PvdA dienen een motie in (kenmerk 3, 
Corsanummer 2019002743) met als dictum: 
 
Verzoekt het college:  
 

 de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade per direct € 42.000,- ter 
beschikking te stellen zodat ze tot aanschaf van een reddingsboot plus 
toebehoren ter vervanging van de huidige sterk verouderde reddingsboot 
over kunnen gaan.  

 
Motie 3 wordt unaniem aangenomen. 
 
20. Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23.45 uur. 


