
 

 

 

Registratienummer: 2016016960 

 

gemeenteraad van Bloemendaal 25 mei 2016  

 

besluitenlijst 

 

Aanwezige raadsleden: de heer Schell (PvdA), de heer Barendregt (Liberaal Bloemendaal), de 

heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), de heer Wehrmeijer (Liberaal Bloemendaal), de heer 

Schnackers (CDA), de heer Burger (CDA), mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), de heer 

Brussaard (VVD), de heer Bolkestein (VVD), de heer Boeijink (VVD), mevrouw Zoetmulder (VVD), de 

heer Faber (GroenLinks), mevrouw Meuleman (GroenLinks), mevrouw Koningsveld (GroenLinks), 

mevrouw Kamps (D66), de heer Westphal (D66), mevrouw Van Stralen (D66), de heer Metselaar 

(D66) 

Afwezige raadsleden: de heer Harder (VVD), 

Aanwezige wethouders:  de heer Heijink, de heer Van Rijnberk, de heer Kruijswijk,  

Voorzitter: de heer Schneiders 

Griffier: de heer De Graaf 

 

1. Opening en welkom 

De burgemeester opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Berichten van verhindering 

De heer Harder (VVD) is afwezig. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

Op verzoek van het college wordt agendapunt 14 ‘Voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan’ 
toegevoegd aan de agenda en in beslotenheid besproken. 

Het agendapunt Voorjaarsnota zal een hamerpunt zijn in plaats van een bespreekpunt. 

 

4. Mededelingen  

Er is een mededeling van mevrouw Roos (HvB) over haar Hoger Beroep. 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 april 2016 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 

Er zijn geen toezeggingen uit vorige raadsvergaderingen. 

 

7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 25 mei 2016 

Agendapunten C14 en C15 worden geagendeerd voor de betreffende commissies. 

 

8. Vragenhalfuur 

Er worden vragen gesteld door mevrouw Roos over haar Hoger Beroep. 

Er worden vragen gesteld door de heer Heukels (LB) over de brief van het college aan het 

broederschap voor notarissen. 
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HAMERPUNTEN 

 

9. Toestemming wijziging statuten Stichting Openluchttheater Bloemendaal  

De volgende raadsleden hebben bij dit agendapunt de raadzaal verlaten: de heer Barendregt 

(Liberaal Bloemendaal), de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), de heer Wehrmeijer (Liberaal 

Bloemendaal) en mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

Het voorstel tot wijzigen statuten Stichting Openluchttheater Bloemendaal wordt unaniem 

aangenomen.  

 

10. Grondexploitatie Vijverpark 

De volgende raadsleden hebben bij dit agendapunt de raadzaal verlaten: de  heer Barendregt 

(Liberaal Bloemendaal), de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), de heer Wehrmeijer (Liberaal 

Bloemendaal) en mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal). 

Het voorstel grondexploitatie Vijverpark wordt unaniem aangenomen.  

De geheimhouding op eerdere grondexploitaties betreffende dit terrein is opgeheven. 

 

BESPREEKPUNTEN 

 

11. Voorjaarsnota 2016 

De volgende raadsleden hebben bij dit agendapunt de raadzaal verlaten: de  heer Barendregt 

(Liberaal Bloemendaal), de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), de heer Wehrmeijer (Liberaal 

Bloemendaal) en mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal). 

De Voorjaarsnota 2016 wordt unaniem aangenomen.  

 

12. Grondexploitatie Haringbuys 

De volgende raadsleden hebben bij dit agendapunt de raadzaal verlaten: de  heer Barendregt 

(Liberaal Bloemendaal), de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), de heer Wehrmeijer (Liberaal 

Bloemendaal) en mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal). 

De Grondexploitatie Haringbuys wordt unaniem aangenomen. 

De geheimhouding op eerdere grondexploitaties betreffende dit terrein is opgeheven. 

 

13. Motie Dubbeldorpen (D66, doorgeschoven van 20 april 2016) 

De motie wordt ingetrokken nadat wethouder Kruijswijk heeft aangegeven de raad actief op de 

hoogte te houden van ontwikkelingen in de grensregio Zwaanshoek en Bennebroek. 

 

14. Besloten: Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Marinehospitaalterrein en Van 

Wijklocatie 2014 (op verzoek college d.d. 24-5-206) 

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.07uur. 


