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Registratienummer: 2016006028 

 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal  

24 februari 2016 

 

AGENDA 

 

1. Opening en welkom 

 

2. Berichten van verhindering 

De heer Faber (GrL) is afwezig. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

Liberaal Bloemendaal heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd, deze 

wordt als agendapunt 12 aan de agenda toegevoegd. 

 

4. Mededelingen  

Geen 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 januari 2016 

Akkoord 

 

6. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 

Toezegging 

nr. 

Datum Toezegging  

TR 04  28 mei 

2015 

Wethouder Heijink zegt toe in gesprek te gaan 

met de tuindersvereniging inzake het mobiel 

toilet BATV. 

Participatiecommissie 

neemt deze maand 

een besluit 

TR14 16 dec 

2015 

Wethouder Heijink zegt toe dat hij met horeca 

Nederland in gesprek gaat over het onderwerp 

parkeertarieven. Gesprek vindt 15 februari 

plaats. 

Geen 

overeenstemming. 

Tarief blijft zoals het 

is. Voor nieuwe 

seizoen opnieuw 

overleg en afspraken 

met pachters. 

TR 15 27 

januari 

2016 

Wethouder Heijink zegt toe dat BIBOB beleid dit 

voorjaar aan de raad worden voorgelegd 

Is aan BTA 

toegevoegd, kan van 

de lijst af. 

 

 

7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 24 februari 2016 

De VVD-fractie verzoekt om agendering voor de commissieronde van maart van het nummer 

C23:  Stand van zaken omgevingsaanvraag half kunstgrasveld HBS, Bergweg 1a te 

Bloemendaal. De raad gaat akkoord en CVO stelt commissie en datum voor. 

 

De Liberaal Bloemendaal-fractie verzoekt om agendering voor de commissieronde van maart 

van het nummer C13, Slotrapportage Gemeentelijke Huisvesting: 

De raad gaat akkoord en CVO stelt commissie en datum voor. 

D66 verzoekt agendering van brief 4 Onderhoudsplan wegen. 

De raad gaat akkoord en CVO stelt commissie en datum voor. 
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D66 verzoekt toezenden MRA RO economische actieagenda. 

TR 16 Burgemeester Schneiders zegt toe dat dit stuk voorzien van collegebrief aan de raad 

wordt aangeboden zodra het binnen is. 

 

HvB vraagt naar reactie college op brief A3 aan de raad van Wibaut. Deze is aan de raad 

verzonden en reactie college wordt niet gevraagd. A brieven zijn ter kennisname aan de 

raad. 

 

 

8. Vragenhalfuur 

VVD 

 Duinpolderweg 

 

 Vijverwegkerk.  

TR 17 In de commissie grondgebied van maart wordt het onderwerp Vijverwegkerk 

geagendeerd en wordt de commissie uitgenodigd haar visie te geven op mogelijke invulling 

en varianten. 

 Spoorverbinding Uitgeest - Haarlem 

CDA 

 Informatievoorziening over opvang statushouders 

Het onderwerp opvang statushouders wordt maandelijks in de commissie samenleving 

geagendeerd. Komende maand worden de volgende fases van het projectplan met de 

commissie gedeeld. 

Het college neemt de tekst uitgesproken door de ambtenaar tijdens de bewonersavond niet 

over. Is wel van mening dat deze zich heeft ingezet om duidelijkheid te verschaffen. 

Liberaal Bloemendaal 

 Zandwal om kunstgrasveld 

Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord. 

 Verslagen van overleg Dennenheuvel 

De fractie van Liberaal Bloemendaal zal in overleg treden met wethouder van Rijnberk. 

 Geheimhouding bij verzending informatie over Vijverwegkerk. 

Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord. 

 Gestelde artikel 40 vragen 

Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord. 

 Niet openbare notulen B&W 

Worden op het RIS geplaatst achter het wachtwoord. 

 Hoogtes andere kerktorens n.a.v. ervaringen Vijverwegkerk. 

College heeft vertrouwen in juistheid bestemmingsplannen. 

Hart voor Bloemendaal 

 Opvang statushouders 

Zie antwoord vraag CDA. 

 

BESPREEKPUNTEN 

 

9. Veegbestemmingsplan Landelijk Gebied 

De raad stemt unaniem in met de voordracht. 
 
10. Verordening starterslening Bloemendaal 2016 

De raad stemt in met de voordracht met inachtneming van amendement A. 
 
 
 
AMENDEMENT A Starterslening Bloemendaal 2016 
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Van  : GroenLinks, PvdA, CDA, LB 
Betreft  : Verordening starterslening Bloemendaal 2016 
Datum raad : 24 februari 2016 
  
De raad der gemeente Bloemendaal, in openbare vergadering bijeen op woensdag 24 februari 2016 
 
Kennis genomen hebbend van het voorstel van burgemeester en wethouders, houdende intrekking van de 
verordening VROM starterslening Bloemendaal 2008 en vaststelling van de Verordening Starterslening 
Bloemendaal 2016;  
 
Tevens kennis genomen hebbend van het voorstel om daarbij het maximum bedrag van een starterslening te 
verlagen van 40.000 euro naar maximaal 20.000 euro; 
 
 
Van mening zijnde dat het huidige beleid, zijnde maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum 
van 40.000 euro, beter aansluit op de startersmarkt in Bloemendaal (v.w.b. koopsommen), dan een maximum 
van 20.000 euro; 
 
 
Amendeert het voorgelegde besluit als volgt: 
 
1. De verordening Starterslening gemeente Bloemendaal 2016 vast te stellen, met dien verstande dat het 
in artikel 5, lid 2 genoemde bedrag van 20.000 euro wordt gewijzigd in 40.000 euro, 
2. De Verordening VROM starterslening Bloemendaal 2008 in te trekken. 
Besluit: Aanvaard 
Stemmen voor: 17 
Stemmen tegen: 1 (HvB) 
Afwezig: 1 (GrL) 
 

11. Benoeming accountant Baker Tilly Berk 

De raad stemt bij acclamatie unaniem in met de voordracht. 
 
12. Motie Vijverwegkerk LB 

Motie 1 bestemmingsplan Vijverwegkerk 

Van:   Liberaal Bloemendaal 

Raadsvergadering: 24 februari 2016 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal, 

Constaterende dat: 

• de Raad in haar laatste vergadering een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het perceel Vijverweg 

14, beter bekend als de Vijverwegkerk te Bloemendaal 

• op 17 november 2015 het college van B & W onder voorwaarden heeft ingestemd met een 

principeverzoek voor herontwikkeling van het perceel Vijverweg 14 (Vijverwegkerk) te Bloemendaal 

Overwegende dat: 

• Het college gehouden is om binnen een jaar een nieuw ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden en ter 

inzage te leggen na vaststelling daarvan door de Raad 

• De Gemeenteraad beslist over de vaststelling van bestemmingsplannen 

• Dat de Raad een keuze wil kunnen maken uit meerdere stedenbouwkundige ontwerpen om te komen tot 

een (werkbaar) ontwerp bestemmingsplan 

Van mening zijnde dat: 

• de Raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan de beleidsvrijheid heeft om bestemmingen aan te 

wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht 

• voor het perceel Vijverwegkerk ter voorbereiding van het bestemmingsplan een stedenbouwkundig plan 

wenselijk is 

Verzoekt het College om   

in het kader van de procedure tot het vaststellen van een ontwerp bestemmingsplan eerst aan de raad voor te 

leggen een stedenbouwkundig plan met daarin minstens de volgende scenario’s: 
• een stedenbouwkundig ontwerp overeenkomstig het principeverzoek van het college van 17 november 

2015 

• een stedenbouwkundig ontwerp met grondgebonden woningen welke in verkaveling, hoogte en grootte 

van bouw-vlak overeenkomstig zijn met de omliggende woningen; 

• een stedenbouwkundig ontwerp bevattende appartementen en waarin de hoofdgebouw(en) in 

verkaveling, hoogte en grootte van bouw-vlak overeenkomstig is (zijn) met de grotere omliggende woningen. 
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Besluit: Verworpen 

Stemmen voor: 3 (LB) 

Stemmen tegen: 15 (VVD, D66, CDA, PvdA, HvB, GrL) 

Afwezig: 1 (GrL) 

 

13. Sluiting 

Voor het overgaan tot sluiting: Afscheid van raadsgriffier Karin van der Pas.  

Zij treedt per 1 april 2016 in dienst als raadsgriffier van de gemeente Kaag en Braassem.  

Het woord is aan de nestor van de raad André Burger, daarna aan burgemeester Schneiders en 

tenslotte aan Karin van der Pas. 


