
Bloemendaal

Gemeenteraad van Bloemendaal 22 mei 2019

Besluitenlijst

Vastgesteld in de raad van 4 juli 2019,
Voorzitter,

Griffier,

Aanwezige raadsleden: de heer Schell (PvdA), de heer Slewe (Hart voor 
Bloemendaal), mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal), de heer Bruggeman (CDA), 
de heer Burger (CDA), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Harder (VVD), de heer 
Brussaard (VVD), mevrouw Kwaaitaal (VVD), mevrouw Meijer (VVD), de heer Doorn 
(VDB), de heer Faber (GroenLinks), de heer Kruijswijk (GroenLinks), mevrouw Van 
Vliet (GroenLinks), mevrouw Kuijs (D66), de heer Oude Weernink (D66) en 
mevrouw Voorham (D66).
Afwezig: de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), de heer Van der Veldt (CDA). 
Voorzitter: burgemeester Roest 
Griffie: mevrouw Witte

1. Opening en welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Er ligt een kaart klaar om mevrouw Emmens-Knol een hart onder de riem te steken.

2. Berichten van verhindering

De heren Heukels en Van der Veldt hebben zich afgemeld.

3. Vaststellen van de agenda

De voorzitter geeft aan dat in het presidium van gisteren aan de orde is geweest 
om een extra - besloten - commissie Bestuur en Middelen te houden om het te 
hebben over de twee brieven van Integis dd. 20 mei. De aanwezige leden van het 
presidium hebben het gehad over een initiatiefvoorstel om de brieven als raad 
geheim te verklaren. In de raadsvergadering die volgt op de commissievergadering 
zou het in de openbaarheid aan de orde gesteld moeten worden. De raad stemt 
ermee in om het initiatiefvoorstel te behandelen voorafgaand aan het huidige 
agendapunt 18 (Moties vreemd aan de orde van de dag).
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De voorzitter verwijst naar een aangekondigde motie over Duinlust. Daarin staat 
Liberaal Bloemendaal vermeld als mede-indiener. Namens de heer Heukels geeft de 
voorzitter aan dat Liberaal Bloemendaal deze motie niet steunt. Zijn naam zal van 
de motie worden afgehaald.

Met deze aantekeningen stelt de raad de agenda vast.

4. Mededelingen

De voorzitter geeft aan dat gisteren in het presidium het idee is omarmd van de 
heer Kruijswijk om een initiatiefvoorstel over het RIS in de vergadercyclus in te 
brengen. Het voorstel wordt toegevoegd aan de agenda van de commissie Bestuur 
en Middelen van 20 juni en van de raad van 4 juli.

De heer Wijkhuisen doet een mededeling over de ontwikkelingen op het gebied van 
zonne-energie aan de Kop van de Zeeweg.

De heer Oude Weernink en de heer Roest vertellen over wat in het presidium is 
besproken over de werkgroep communicatie.

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van 18 april 2019 en 6 mei 2019

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

6. Lijst van toezeggingen van het College

In de vorige vergadering zijn TR 80 en TR 88 afgedaan. Deze gaan van de lijst af.

TR 79 over inzage in dossier Park Brederode staat nog open, maar brief C48 van de 
Lijst Ingekomen Stukken is in de vorige vergadering aangeboden voor agendering 
in de commissie. De agendacommissie heeft het er gisteren over gehad de brief in 
de eerste commissie na het reces te agenderen. Hiermee is de toezegging 
afgedaan.

7. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad

De heer Kruijswijk licht toe graag Al (m.b.t. adviescommissie voor ruimtelijke 
kwaliteit) te willen agenderen in de commissie grondgebied.
De heer Kruijswijk licht toe graag A8 (m.b.t. sociale alliantie over energietransitie) 
te willen agenderen in de commissie grondgebied.
De heer Bruggeman licht toe graag C15 (m.b.t. jaarverslag sociaal domein) te 
willen agenderen in de commissie samenleving.
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De raad stemt in met de agendering van de drie stukken in de volgende 
vergadercycius. De stukken worden voor agendering aangeboden aan de 
agendacommissie.

8. Vragenhalfuur

Mevrouw Kuijs stelt een vraag over Formule 1. De heer Wijkhuisen reageert en 
vertelt over de stand van zaken. Op 13 juni is een beeldvormende avond over dit 
onderwerp.

De heer Doorn had zijn vraag niet aangemeld maar wil hem graag stellen. Met 
uitzondering van Hart voor Bloemendaal en de VVD willen de fracties hem de 
gelegenheid geven. De heer Doorn stelt een vraag over de KPN en de 
zendmastpaal. De heer Wijkhuisen reageert en vertelt over de stand van zaken.

9. Kadernota 2020 (2019002924)

De raad bespreekt de Kadernota.

CDA, VVD, D66 dienen een motie in (kenmerk 1, Corsanummer 2019004763) met 
als dictum:

Verzoekt het college:
-Een voorbereidende notitie op te stellen ten behoeve van een kerntaken discussie, 
-Hierbij tevens structurele onderuitputting in bestaande budgetten in beeld te 
brengen.
En gaat over tot de orde van de dag.

Motie 1 wordt aangenomen met 14 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, VDB) en 3 
stemmen tegen (HvB, PvdA).

HvB dient een motie in (kenmerk 2, Corsanummer 2019004713) met als dictum: 

Verzoekt het college
-Om de 3 Fte 's voor de beantwoording van de vragen te schrappen,
-Deze wijziging als zodanig in de begroting op te nemen, 
en gaat over tot de orde van de dag.

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

D66, VVD, GrL dienen een motie in (kenmerk 3, Corsanummer 2019004765) met 
als dictum:
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Verzoekt het college
-Om de reeds vervulde FTE ongemoeid te laten, en dus structureel in de begroting 
te houden,
-de overige twee (nog niet ingevulde) FTE's op tijdelijke basis te realiseren, 
-Voornoemde invulling als zodanig in de begroting op te nemen, 
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 3 wordt aangenomen met 15 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, 
VDB) en 2 stemmen tegen (HvB).

D66, VVD, CDA, GrL dienen een motie in (kenmerk 4, Corsanummer 2019004764) 
met als dictum:

Verzoekt het college
-Geen aanvullend communicatiebudget van 80.000 euro in de begroting 2020 op te 
nemen.
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 4 wordt unaniem aangenomen.

GroenLinks heeft een amendement aangekondigd (kenmerk A), maar maakt er na 
de toelichting door wethouder Heijink een motie van (kenmerk 5, Corsanummer 
2019004725) met als dictum:

Verzoekt het college
de parkeertarieven Bloemendaal aan Zee meer dan de inflatie te laten stijgen, voor 
het zomerseizoen 2020 bijvoorbeeld met 0,10 euro per uur (in plaats van de in de 
Kadernota voorgestelde 0,05 euro per uur).

Motie 5 wordt verworpen met 12 stemmen tegen (VVD, D66, CDA, HvB) en 5 
stemmen voor (GrL, PvdA, VDB).

De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. Het voorstel wordt 
aangenomen met 15 stemmen voor (WD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB) en 2 
stemmen tegen (HvB).

10. Verhogen investeringskrediet drainage (2019002335)

Het raadvoorstel wordt aangenomen met 15 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, 
PvdA, VDB) en 2 stemmen tegen (HvB).
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11. Ontwerpbegroting 2020 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk)(2019003367)

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

12. Zienswijze conceptbegroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling 
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) (2019003024)

HvB, GrL dienen een amendement in (kenmerk B, Corsanummer 2019004759) met 
als dictum:

besluit:
beslispunt 3 te wijzigen in:
De financiële consequenties van de begroting GR schoolverzuim en VSV te 
verwerken in de meerjarenbegroting 2020 - 2023 van de gemeente Bloemendaal,

Amendement B wordt unaniem aangenomen.

Met inachtneming van aangenomen amendement B brengt de voorzitter het 
raadsvoorstel in stemming. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

13. Extra middelen Veilig Thuis (2019002318)

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

14. Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (2018017330)

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

15. Aanpassing gemeentevlag (2019001958)

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

16. Verantwoording fractiebudgetten 2017 en 2018 (2019002644)

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

17. Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouders Wijkhuisen en 
De Roy van Zuidewijn (2019004217)

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

Mevrouw Van Vliet verlaat de vergadering.
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De heer Slewe neemt gedurende de behandeling van het onderwerp dat volgt plaats 
op de publieke tribune.

18. Initiatiefvoorstel geheimhouding brieven Integis

Zoals aangekondigd bij het vaststellen van de agenda komt hier het 
initiatiefvoorstel aan de orde. Het voorstel is reeds rondgedeeld.
De voorzitter licht nog eens toe hoe het in het presidium is besproken.
VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB dienen een initiatiefvoorstel in (Corsanummer 
2019004314) met als dictum:

Besluit:

- op grond van art. 25, eerste lid van de Gemeentewet en art. 10, tweede lid 
sub g van de Wob (onevenredige benadeling) geheimhouding op te leggen 
op:

de brief van Integis BV d.d. 20 mei 2019 B191990-P18314, Reactie op 
verzoek gemeenteraad d.d. 6 mei 2019.

de brief van Integis BV d.d. 20 mei 2019 B191989-P18314, Specificatie 
bestede uren en aard werkzaamheden.

- deze stukken voor raadsleden en duo-commissieleden met het kenmerk 
'geheim ' (conform art. 12 lid 2 RvO) ter inzage te leggen bij de griffie.

Mevrouw Roos geeft aan dat zij het niet eens is met het initiatiefvoorstel. De 
voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het voorstel wordt aangenomen met 14 
stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB) en 1 stem tegen (HvB).

De heer Slewe neemt weer plaats aan de vergadertafel.

19. Moties vreemd aan de orde van de dag

PvdA, GrL, HvB, VDB dienen een motie in (kenmerk 6, Corsanummer 2019004716) 
met als dictum:

Verzoekt het college
In dit bijzondere geval, met gebruik van de hierboven aangegeven motivering, af te 
wijken van de huidige (ruimtelijke) kaders en in gesprek te gaan met de 
ontwikkelaar, waarbij bij herontwikkeling passende eisen worden gesteld ten 
aanzien van de erfgoedkwaliteiten, natuur en groen die de buitenplaats verdient, 
en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie 6 wordt verworpen met 10 stemmen tegen (VVD, D66, CDA) en 6 stemmen 
voor (PvdA, GrL, HvB, VDB).

HvB dient een motie in (kenmerk 7, Corsanummer 2019004708) met als dictum: 

Draagt het college op:
-een berekening dan wel redelijke inschatting te maken van de financiële gevolgen 
van de wetswijziging en
-bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zo spoedig mogelijk aan te 
dringen op financiële compensatie op basis van de berekening hiervoor genoemd.
En gaat over tot de orde van de dag.

Op verzoek van de voorzitter besluit de raad conform het Reglement van Orde de 
vergadering met een half uur te verlengen.

Motie 7 wordt verworpen met 11 stemmen tegen (VVD, D66, CDA, PvdA) en 5 
stemmen voor (GrL, HvB, VDB).
Wethouder De Roy Van Zuidewijn biedt aan om dit in groter verband mee te nemen 
en bij de raad terug te komen op het overleg van de VNG met de minister over dit 
onderwerp.

HvB dient een motie in (kenmerk 8, Corsanummer 2019004714) met als dictum: 

Besluit:
De griffie te verzoeken een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van 
de gemeenteraad van Bloemendaal op te stellen tot herinvoering van het 
inspreekrecht in de commissies (zoals neergelegd in de 'oude ' artikelen 59 en 60 
van het Reglement van Orde) en dit voorstel aan de raad voor te leggen 
En gaat over tot de orde van de dag.

Motie 8 wordt verworpen met 11 stemmen tegen (VVD, D66, CDA, VDB) en 5 
stemmen voor (HvB, GrL, PvdA).

HvB dient een motie in (kenmerk 9, Corsanummer 2019004315). De motie heeft als 
dictum:

Draagt het college op:
1. zich nooit meer te bedienen dan wel uitvoering te (laten) geven aan een 

communicatie strategie waarbij sprake is van beïnvloeding van de vrije pers,
2. excuses aan te bieden aan de heer Vader voor de schade die hij heeft 

ervaren als gevolg van de gehanteerde communicatie strategie,
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3. zorg te dragen voor volledige rehabilitatie van de heer Vader door een 
persbericht te doen uitgaan met daarin een bevestiging van de ínhoud van 
deze motie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Er wordt hoofdelijk over de motie gestemd. Met uitzondering van de raadsleden 
Slewe, Roos, Kruijswijk en Faber stemmen de raadsleden tegen de motie. Motie 9 
wordt verworpen met 12 stemmen tegen en 4 stemmen voor.

20. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23.33 uur.

2019005376


