
 

 

Corsanummer: 2018017967 

 

Gemeenteraad van Bloemendaal 13 december 2018 

 

besluitenlijst 

 

Aanwezige raadsleden: de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) tot 22:00uur, 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 Van Vliet (GroenLinks), mevrouw Wierda (GroenLinks), de heer 

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

mevrouw Voorham (D66) 

Aanwezige collegeleden: burgemeester Roest, mevrouw de Roy van Zuidewijn–
Rive, de heer Heijink en de heer Wijkhuisen 

Voorzitter: burgemeester Roest  

Griffier: mevrouw Witte 

 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Berichten van verhindering 

Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. 

De heer Heukels geeft aan rond 22:00 uur de vergadering te zullen verlaten. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

Besloten wordt dat agendapunten 11 en 13 hamerstukken zijn. 

Ook wordt besloten om de benoeming van het nieuwe lid van de 

auditcommissie bij acclamatie te benoemen (agendapunt 21). 

Op voorstel van de raadscommissies zijn de agendapunten 15, 16, 17, 19 en 

20 hamerstukken. 

Bij agendapunt 18 is per abuis geen onderwerp genoemd. De voorzitter stelt 

voor om het raadsbrede initiatiefvoorstel tot uitbreiding van de formatie van 

de Griffie als agendapunt 18 te agenderen. Ook dit voorstel betreft een 

hamerstuk.  

 

4. Mededelingen 

De voorzitter meldt dat de nieuwjaarsreceptie plaats zal vinden op 6 januari 

van 15 tot 17 uur. De receptie zal buiten, op het terrein bij het gemeentehuis 

plaats vinden. 
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Wethouder de Roy van Zuidewijn doet diverse mededelingen: over de 

jeugdzorg plus, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en – 

reclassering, de kosten van de jeugdzorg en het leerlingenvervoer. 

 

Mw Wierda bedankt, als voorzitter van de werkgeverscommissie, namens de 

gehele raad de Griffie en de Bodes voor hun inzet. 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 1 

en 8 november 2018  

Beide besluitenlijsten worden vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen van het College 

Toezegging TR 74 is afgedaan en kan van de lijst worden afgevoerd. 

 

7. Lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad 13 december 2018  

Brief A7 waarin een bewoner zorgen uit over de Klankbordgroep Vogelenzang, 

wordt op verzoek van HvB voor de commissie Grondgebied geagendeerd.  

Brieven C27/28 worden op verzoek van HvB betrokken bij de behandeling van 

de Woonvisie in de commissie Samenleving. 

Brief C41, jaarverslag Bezwarencommissie wordt, op verzoek van HvB 

geagendeerd voor de commissie Bestuur en Middelen. 

 

De fractie van HvB vraagt brief C24 met betrekking nevenactiviteiten van een 

ambtenaar te agenderen voor de commissie Bestuur en Middelen. 

Desgevraagd door de VVD zal dit zonder noemen van persoonsnamen 

besproken worden. 

Dit voorstel wordt met 11 stemmen tegen en 8 voor verworpen. 

De fractie van LB doet een ordevoorstel m.b.t. het stemmen over agendering 

van ingekomen stukken in een commissie. Hij wil dit aan de orde stellen in de 

werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing. De voorzitter zegt dit toe (TR 76) 

 

Gelieve de volgende keer verzoeken tot agendering vooraf aan te leveren bij 

de griffie, met motivering. 

 

8. Vragenhalfuur  

Er worden vragen gesteld door de fractie van GrL over de brief van de 

gezamenlijke onderwijsinstelling over het lerarentekort in Bloemendaal. 

Wethouder de Roy van Zuidewijn geeft aan dat zij de brief met de 

verschillende schoolbesturen zal bespreken. Zij zegt toe te raad van de 

ontwikkelingen op de hoogte te houden. (TR 77) 
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Op vragen van het CDA over de verkeersveiligheid en handhaving van het 

vrachtwagenverbod op de Leidsevaartweg op het traject vanaf de Bekslaan en 

de Centenbrug, geeft wethouder Wijkhuisen aan dat hij op korte termijn met 

bewoners in overleg gaat om e.e.a. veiliger te maken. Handhaving van 

snelheid en vrachtwagenverbod op korte termijn is niet mogelijk. Wel zal hij de 

wens van het CDA, ophangen van een matrixbord dat de rijsnelheid aangeeft, 

inwilligen. (TR 78) 

 

De Fractie van HvB vraagt of de uitlating van een communicatiemedewerker 

over een collegebrief die niet verstuurd had mogen worden een 

collegestandpunt is. Burgemeester Roest geeft aan via het Griffiebericht een 

mededeling hierover te doen. De brief is meerdere keren in het College 

besproken. Er is volgens de burgemeester sprake geweest van een 

miscommunicatie. 

 

De fractie van HvB vraagt inzage in het dossier Park Brederode. Wethouder 

Heijink zegt toe zelf de informatie te verzamelen. Hij zegt toe hier z.s.m. bij de 

heer Slewe op terug te komen. (TR 79) 

 

9. Omgevingsvisie - vaststellen projectplan 

 
De fracties van D66 en VDB dienen gewijzigd amendement A’ (corsanr: 
2018017751) in met als dictum: 

om in paragraaf 5.4 van het Projectplan Omgevingsvisie Bloemendaal- 
Heemstede aan de tweede alinea toe te voegen: 
"Voor de participatie over thema's uit de omgevingsvisie die betrekking 
hebben op de hele gemeente Bloemendaal of één van de dorpskernen zal ook 
een aselecte steekproef uit de Basisregistratie Personen getrokken worden uit 
de gehele gemeente dan wel de betreffende dorpskern. Het gaat hier alleen 
om meerderjarige inwoners, die een persoonlijke uitnodiging zullen 
ontvangen. Zij zullen worden uitgenodigd mee te denken en te praten over 
de omgevingsvisie. Een steekproef is één van de manieren om mensen uit te 
nodigen. 

 

Dit amendement wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 2 tegen (HvB). 

De fractie van PvdA legt een stemverklaring af. 

 

De fracties van VVD en CDA dienen amendement B (corsanr: 2018017752) 

in met als dictum: 

om in paragraaf 6.3, pagina 20 van het Projectplan Omgevingsvisie 

Bloemendaal-Heemstede bij de derde bullit bewoners: 

"zij beslissen mee" te vervangen door "zij worden geraadpleegd" 
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Dit amendement wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 2 tegen (PvdA 

en LB). 

 

Wethouder Wijkhuisen zegt desgevraagd door de VVD toe om de participatie 

bij de structuurvisie in te voegen in de analysefase. (TR 80) 

 

De raad stemt met inachtneming van de aangenomen amendementen 

unaniem in met het voorstel. 

 

10. Wegbeheerplan 2019 – 2022 
 
Op vragen van HvB herhaalt wethouder Wijkhuisen de toezegging dat op de 

Rijksstraatweg stil-asfalt zal worden aangebracht. (TR 81) 
 
Wethouder Wijkhuisen zegt toe de vragen van HvB m.b.t. de planning van de 

werkzaamheden van de Duinpolderweg t.o.v. de werkzaamheden aan de 
straatweg schriftelijk te beantwoorden. (TR 82) 

 
Burgemeester Roest zegt toe in overleg te gaan met de gemeenten 
Noordwijk, Heemstede en Bloemendaal om een brief namens deze drie raden 

naar de Provincie over deelname aan de Stuurgroep te sturen. (TR 83) 
 

De raad stemt unaniem in met het voorstel 

11. Reparatieplan Bloemendaal aan Zee 
Er is een technische wijziging geweest in een van de bijlagen. De raad stemt 

unaniem in met het voorstel (19 stemmen voor) 

12. Ontwerp actieplan Geluid 

 
De fracties van GrL, PvdA en VDB dienen een motie 1 (corsanr: 2018017753) 

in waarin het college wordt verzocht om: 
De geluidsoverlast gerelateerd aan het circuit Zandvoort onderwerp van 
onderzoek en actie te laten zijn door de Omgevingsdienst IJmond, een en 
ander in nauw overleg met de overige betrokken gemeenten. 
 

Wethouder Wijkhuisen geeft aan dat deze motie niet binnen de reikwijdte van 
het actieplan valt. 
Indieners trekken hierop de motie in. 
 
De raad stemt unaniem in met het voorstel (19 stemmen voor) 

13. Najaarsnota 
De raad stemt unaniem in met het voorstel (19 stemmen voor) 

14. Belastingverordeningen 

 
De heer Heukels doet zijn eerste termijn en verlaat daarna de vergadering. 
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De fractie van VDB dient amendement C (corsanr:2018017754) in met als 

besluit: 
Het OZB-tarief met tenminste 10% te verlagen; 
De raad bij de voorjaarsnota te informeren over de werkelijke opbrengst OZB 
2019 
 
Na de reactie van de raad en de wethouder trekt de VDB het amendement in. 
 
 

De fractie van GrL dient motie 2 (corsanr: 2018017755) in waarin zij het 
college vraagt: 

om –mogelijk passend in een nieuw afvalinzamelingsplan 2019- toe te 
werken naar het duurder maken van de grote rolemmers ten opzichte van de 
kleine. 
 
Na de reactie van de wethouder trekt GrL de motie in. 

 
Op de vraag van de heer Heukels over mogelijk te hoge rioolheffing zegt 

wethouder Heijink toe dit te bespreken met de betreffende ambtenaren 
(TR84 ) 
 

Desgevraagd door de fractie van CDA zegt wethouder Heijink zijn antwoord 
m.b.t. het betalen van de OZB in termijnen in een memo aan de raad 

toesturen (TR 85) 
Na een peiling van de voorzitter geven de fracties van VVD, D66, HvB en VDB 
aan geen behoefte te hebben aan een dergelijke memo.  
 
Het voorstel wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 3 tegen (HvB en 

VDB)  

15. Meerjarenbeleidsplan Politie Eenheid Noord-Holland 
De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

16. Risicoprofiel en Beleidsplan risico- en crisisbeheersing 
De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

17. GR Veiligheidsregio Kennemerland 
De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

18. Initiatiefoorstel uitbreiding Griffie Bloemendaal 

De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

19. Experiment centraal tellen 

De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

20. Vaststellen fractiebudgetten 2019 
De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

21. Benoeming lid Auditcommissie 
Mevrouw Faas wordt bij acclamatie benoemd tot lid van de auditcommissie. 
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22. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 
De fracties van CDA, GrL en D66 dienen een gewijzigde motie 3’ (corsanr 
2018017757) vreemd aan de orde van de dag in waarin zij het college van 

B&W verzoekt: 
uitvoering van de bestuursopdracht zoals gegeven door de Gemeenteraad 
aan het College op 8 maart 2018 inhoudende het Voorlopig Ontwerp 
Stedenbouwkundigplan Reinwaterpark binnen één jaar door te doen 
ontwikkelen naar een Definitief Ontwerp Stedenbouwkundigplan en de daarbij 
behorende nevenactiviteiten, op te schorten en opgeschort te houden tot dat: 
a. er een rechtens onaantastbare uitspraak is gedaan tussen partijen (of 
rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel) inzake het wel of niet 
voortduren van het erfpachtrecht van PWN (of rechtsopvolger onder 
algemene of bijzondere titel) inzake de grond Reinwaterpark; of 

b. Partijen (of rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel) een 
rechtens onaantastbare schikking hebben getroffen inzake het wel of niet 
voortduren van het erfpachtrecht van PWN (of rechtsopvolger onder 
algemene of bijzondere titel) inzake de grond Reinwaterpark. 
 
De motie wordt overgenomen door het college 
 
De fractie van HvB vraagt het college goed de juridische consequenties te 
checken om alle financiële risico’s en aansprakelijkheid voor de gemeente te 

vermijden, voordat de motie overgenomen wordt. 
 
Wethouder Wijkhuisen zegt toe dit te doen en de raad over de voortgang op 

de hoogte te houden (TR 86) 
 

Na stemming wordt de motie aangenomen met 16 stemmen voor en 2 tegen 
(HvB) 
 

De fractie van HvB dient motie 4 (corsanr: 2018017758) vreemd aan de orde 
van de dag in waarin de raad 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 
 

De heer Doorn, de heer Harder, mevrouw Roos, de heer Schell, de heer 
Burger, mevrouw Wierda, mevrouw Voorham en de heer Slewe leggen een 
stemverklaring af. 

 
De motie wordt verworpen met 15 stemmen tegen en 3 stemmen voor (HvB 

en VDB) 

23. Eindejaarstoespraak van de nestor van de raad, de heer Burger 

De heer Burger houdt zijn eindejaarstoespraak. 
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24. Geheimhouding Vitaal Vogelenzang - besloten deel 

De vergadering wordt geschorst voor het besloten deel over de geheim 
verklaarde stukken Vitaal Vogelenzang.  
 

25. Sluiting 

 


