
Raadsvergadering 
 

 

 

 

Concept besluitenlijst 
 

 

DATUM DONDERDAG 28 mei 2020 

Online https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2020/28-mei/20:00 

Aanwezig dhr Bruggeman (CDA), dhr Brussaard (VVD), dhr Burger (CDA, voorzitter tot punt 7), 

dhr Doorn (VDB), dhr Faber (GrL), dhr Harder (VVD), dhr Heukels (LB), dhr Kruijswijk 

(GrL), mw Kuijs (D66), mw Meijer (VVD), dhr Oude Weernink (D66), mw Robbers 

(VVD), mw Roos (Hart voor Bloemendaal), dhr Schell (PvdA), dhr Slewe (Zelfstandig 

Bloemendaal), dhr van der Veldt (CDA), mw van Vliet (GrL), mw Voorham (D66), mw 

Zoetmulder (VVD) 

Collegeleden Wethouder Heijink, Wethouder de Roy van Zuidewijn, Wethouder Wijkhuisen 

Voorzitter de heer Burger (tot punt 7) / Burgemeester Roest (vanaf punt 7) 

Griffier mevrouw Witte 

 

1. Opening en welkom 
 

Dhr Burger neemt de voorzittersrol op zich tot punt 7, omdat er twee inhoudelijke agendapunten aan het 

begin van de agenda staan die de portefeuille van de burgemeester betreffen. Vanaf punt 7 zal de 

burgemeester het voorzitterschap weer op zich nemen. 

 

De raadsleden worden één voor één nagelopen op presentie. 

 

Dhr Doorn (VDB) merkt op dat dhr Burger (CDA) zelf indiener is van het initiatiefvoorstel dat behandeld 

wordt in agendapunt 3. Hij kan dan niet kan optreden als onafhankelijk voorzitter. 

  Voor punt 3 zal de burgemeester het voorzitterschap van dhr Burger overnemen. 

 

De voorzitter meldt dat een aantal raadsleden aanwezig is op het gemeentehuis om daar digitaal deel te 

nemen aan de vergadering, onder gebruikmaking van het wifinetwerk van de gemeente en zo nodig ook 

de technische ondersteuning. 

 

De memo digitaal vergaderen is op deze vergadering van toepassing. Onder andere staat hierin vermeld 

dat raadsleden de microfoon uit hebben staan als zij niet aan het woord zijn, om rondzingen  en storende 

ruis van achtergrondgeluiden te voorkomen. 

 

Afgelopen dinsdag is in het presidium een aantal suggesties besproken: 

 Hanteren van een vaste volgorde van sprekers: naar fractie van groot naar klein 

- behalve bij een amendement of motie: dan eerst de indiener(s) aan het woord 

 Geen interrupties plaatsen in de eerste termijn  

 Werken met spreektijden, op aangeven van de voorzitter kunnen deze in beeld gebracht worden. 

 Bij stemming worden de namen van raadsleden één voor één opgelezen in alfabetische volgorde, het 

raadslid reageert door éérst zijn naam te zeggen, en dán aan te geven: voor of tegen. 
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 De voorzitter concludeert na stemming hoeveel stemmen voor of tegen en of amendement of motie is 

verworpen of aangenomen. 

 

2. Berichten van verhindering 
 

Geen berichten van verhindering ontvangen. 

 

3. Vaststellen van de agenda 
 

- Dhr Burger draagt het voorzitterschap voor dit punt over aan de burgemeester (zie onder 1).  - 

 

 Dhr Heukels (LB) licht het initiatiefvoorstel toe, dat hij wil agenderen. Alle raadsleden hebben het 

voorstel ontvangen. Als er vragen zijn, zal dhr Burger (CDA) op de inhoud ingaan.  

 Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) stelt de totstandkoming van het initiatiefvoorstel aan de orde, is 

van mening dat dit niet op een juiste manier is verlopen. 

 De burgemeester meldt dat het college het eind van de middag een zienswijze op het initiatiefvoorstel 

heeft gestuurd aan de raadsleden, die hij mede in bespreking wil nemen als besloten wordt het 

initiatiefvoorstel te agenderen. 

 De PvdA zal de motie van het CDA over vluchtelingenkinderen mede indienen. 

 

Dhr Schell (PvdA) stelt voor om van agendapunt 8 een hamerpunt te maken. 

  Besluit: Raad neemt dit voorstel over, agendapunt 8 wordt als hamerstuk behandeld. 

 

Het voorstel van dhr Heukels (LB) om het initiatiefvoorstel aan de agenda toe te voegen onder punt 15a, 

wordt in stemming gebracht. 

 

BETREFT STEMMING: Agenderen initiatiefvoorstel 

Dhr Bruggeman (CDA) Voor  

Dhr Brussaard (VVD)  Tegen 

Dhr Burger (CDA) Voor  

Dhr Doorn (VDB)  Tegen 

Dhr Faber (GrL) Voor  

Dhr Harder (VVD)  Tegen 

Dhr Heukels (LB) Voor  

Dhr Kruijswijk (GrL) Voor  

Mw Kuijs (D66) Voor  

Mw Meijer (VVD)  Tegen 

Dhr Oude Weernink (D66) Voor  

Mw Robbers (VVD) X X 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) Voor  

Dhr Schell (PvdA) Voor  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) Voor  

Dhr van der Veldt (CDA)  Tegen 

Mw van Vliet (GrL) Voor  

Mw Voorham (D66) Voor  

Mw Zoetmulder (VVD)  Tegen 

CONCLUSIE: AANGENOMEN 12 VOOR 6 TEGEN 

 

  Besluit: het initiatiefvoorstel wordt aan de agenda toegevoegd onder punt 15a. 

* Mw Robbers (VVD) heeft problemen met de verbinding, kan niet deelnemen aan de stemming.  

 

4. Begroting 2021 GR Vroegtijdig Schoolverlaten (hamerpunt) 
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- Dhr Burger neemt het voorzitterschap weer over van de burgemeester.  - 

 

Dit voorstel wordt als hamerstuk behandeld. 

  Besluit: Voorstel aangenomen met 19 stemmen voor / 0 stemmen tegen 

 

5. Nieuwbouw brandweer Bennebroek (bespreekpunt) 
 

In de commissie Bestuur en Middelen is hier uitgebreid over gesproken, gisterenavond is er een brief naar 

de raadsleden gegaan met antwoorden op vragen, vandaag is een amendement van D66, VVD en CDA bij 

de stukken gevoegd. 

 

Aan het woord komen eerst als indieners van het amendement: dhr Oude Weernink (D66), dhr Brussaard 

(VVD) en dhr van der Veldt (CDA), om het amendement toe te lichten. Dhr Oude Weernink (D66) leest het 

dictum voor. 

 

Voorzitter: het amendement krijgt kenmerk A. 

De andere fracties komen aan het woord in de eerste termijn. 

De burgemeester licht toe en beantwoordt vragen. 

 

Dhr Brussaard (VVD) verzoekt om een korte schorsing om met de mede-indieners te kijken naar de 

tweede bullit in het amendement. 

 

- De vergadering wordt voor een kort moment geschorst. - 

 

Dhr Oude Weernink (D66) meldt dat mede na het horen van de reacties van de PvdA en GroenLinks door 

de indieners is besloten de tweede bullit uit het dictum te schrappen. Hij leest de betreffende tekst voor. 

 

Dictum 

 Toestemming te geven aan de VRK voor de bouw van een brandweerpost, tijdelijke huisvesting 

(119.000,-) en voorziening buitendienst (208.348,-) krachtens het onderliggende Programma van Eisen 

tot een bedrag van maximaal E 2.500.000,- onder de voorwaarde dat, gezien de haalbaarheidsraming, 

de daarin opgevoerde bedragen - met name wat betreft de directiekosten - geen verdere 

budgetoverschrijdingen zijn toegestaan. 

 

  Hiermee krijgt het amendement het kenmerk: A  (Amendement A vervalt). 

 

In de tweede termijn wordt dezelfde volgorde aangehouden als in de eerste termijn.  

De burgemeester licht toe en beantwoordt vragen. 

 

De voorzitter brengt eerst het amendement in stemming en vervolgens het raadsvoorstel.  

 

BETREFT STEMMING: Amendement A  (D66, VVD en CDA) 

Dhr Bruggeman (CDA) Voor  

Dhr Brussaard (VVD) Voor  

Dhr Burger (CDA) Voor  

Dhr Doorn (VDB) Voor  

Dhr Faber (GrL) Voor  

Dhr Harder (VVD) Voor  

Dhr Heukels (LB) Voor  

Dhr Kruijswijk (GrL) Voor  
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Mw Kuijs (D66) Voor  

Mw Meijer (VVD) Voor  

Dhr Oude Weenink (D66) Voor  

Mw Robbers (VVD) Voor  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal) Voor  

Dhr Schell (PvdA) Voor  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) Voor  

Dhr van der Veldt (CDA) Voor  

Mw van Vliet (GrL) X X 

Mw Voorham (D66) Voor  

Mw Zoetmulder (VVD) Voor  

CONCLUSIE: AANGENOMEN 18 VOOR 0 TEGEN 

 

  Besluit: Amendement A  aangenomen met 18 stemmen voor / 0 stemmen tegen 

* Mw van Vliet (GrL) heeft problemen met de verbinding, kan niet deelnemen aan de stemming. 

 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal), dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) en dhr Heukels (LB) geven een 

stemverklaring af. 

 

BETREFT STEMMING: Geamendeerde Raadsvoorstel 

Dhr Bruggeman (CDA) Voor  

Dhr Brussaard (VVD) Voor  

Dhr Burger (CDA) Voor  

Dhr Doorn (VDB) Voor  

Dhr Faber (GrL) Voor  

Dhr Harder (VVD) Voor  

Dhr Heukels (LB)  Tegen 

Dhr Kruijswijk (GrL) Voor  

Mw Kuijs (D66) Voor  

Mw Meijer (VVD) Voor  

Dhr Oude Weernink (D66) Voor  

Mw Robbers (VVD) Voor  

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  Tegen 

Dhr Schell (PvdA) Voor  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  Tegen 

Dhr van der Veldt (CDA) Voor  

Mw van Vliet (GrL) Voor  

Mw Voorham (D66) Voor  

Mw Zoetmulder (VVD) Voor  

CONCLUSIE: AANGENOMEN 16 VOOR 3 TEGEN 

 

  Besluit: Voorstel aangenomen met 16 stemmen voor / 3 stemmen tegen 

 

6. Vaststellen wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (bespreekpunt) 
 

Er is een tweetal amendementen aan de orde: 

 Dhr Doorn (VDB) meldt dat het amendement van de VDB wordt ingetrokken.  

 Dhr Kruijswijk (GrL) licht het amendement van GroenLinks toe en leest het dictum voor. 

 

Dictum 

In artikel :6 lid  ordt in openlijk aan te bieden , en te doen erspreiden  tussen haakjes het oordje 
doen  inge oegd, zodat de gehele tekst artikel :6 lid 1 komt te luiden: Het is verboden gedrukte of 
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geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te (doen) 

bieden of te (doen) verspreiden, op door het college aangewezen openbare plaatsen. 

 

Het amendement van GroenLinks krijgt het kenmerk B. 

De raadsleden geven hun reactie op het amendement. 

De burgemeester geeft zijn reactie op het amendement, stemt hiermee in, beantwoordt vragen.  

 

De voorzitter stelt voor een tweede ronde te laten vervallen en het amendement in stemming te brengen. 

Dhr Heukels (LB) legt een stemverklaring af. 

  Besluit: Amendement B aangenomen met 19 stemmen voor / 0 tegen 

 

Het geamendeerde Raadsvoorstel over de APV wordt in stemming gebracht. 

  Besluit: Geamendeerde Raadsvoorstel aangenomen met 19 stemmen voor / 0 tegen 

 

- De vergadering wordt voor een kort moment geschorst. - 

 

7. Verkoop Willinklaan 8 Bennebroek (bespreekpunt) 
 

- De burgemeester neemt het voorzitterschap over van Dhr Burger en heropent de vergadering. - 

 

De fracties komen aan het woord in de eerste termijn om hun reactie op het voorstel te geven.  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) geeft aan een stemverklaring te willen afleggen. 

Wethouder Heijink licht het voorstel toe en beantwoordt vragen. 

 

Mw Robbers (VVD) verzoekt om een korte schorsing voor overleg. 

- De vergadering wordt voor een kort moment geschorst. - 

 

De fracties krijgen het woord in de tweede termijn. 

Wethouder Heijink beantwoordt vragen. 

Dhr Brussaard (VVD) krijgt het woord in de derde termijn. 

 

De voorzitter gaat over tot stemming over dit raadsvoorstel.  

Stemverklaring: mw Roos (Hart voor Bloemendaal) en dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal).  

 

BETREFT STEMMING: Raadsvoorstel verkoop Willinklaan 8 

Dhr Bruggeman (CDA)  Tegen 

Dhr Brussaard (VVD)  Tegen 

Dhr Burger (CDA)  Tegen 

Dhr Doorn (VDB) Voor  

Dhr Faber (GrL)  Tegen 

Dhr Harder (VVD)  Tegen 

Dhr Heukels (LB)  Tegen 

Dhr Kruijswijk (GrL)  Tegen 

Mw Kuijs (D66) Voor  

Mw Meijer (VVD)  Tegen 

Dhr Oude Weernink (D66) Voor  

Mw Robbers (VVD)  Tegen 

Mw Roos (Hart voor Bloemendaal)  Tegen 

Dhr Schell (PvdA) Voor  

Dhr Slewe (Zelfstandig Bloemendaal)  Tegen 

Dhr van der Veldt (CDA)  Tegen 
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Mw van Vliet (GrL)  Tegen 

Mw Voorham (D66) Voor  

Mw Zoetmulder (VVD)  Tegen 

CONCLUSIE: VERWORPEN 5 VOOR 14 TEGEN 

 

  Besluit: Voorstel verworpen met 5 stemmen voor / 14 stemmen tegen 

 

8. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden (hamerpunt) 
 

Zoals door dhr Schell (PvdA) voorgesteld en met instemming van de Raad wordt dit voorstel als hamerstuk 

behandeld. 

  Besluit: Voorstel aangenomen met 19 stemmen voor / 0 stemmen tegen 

 

9. Aanbesteding Accountant (hamerpunt) 
 

Dit voorstel wordt als hamerstuk behandeld. 

  Besluit: Voorstel aangenomen met 19 stemmen voor / 0 stemmen tegen 

 

10. Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouders (hamerpunt) 
 

Dit voorstel wordt als hamerstuk behandeld. 

  Besluit: Voorstel aangenomen met 19 stemmen voor / 0 stemmen tegen 

 

11. Mededelingen 
 

Wethouder de Roy van Zuidewijn: 

 Er loopt een discussie met Kenter over de bijdrage die de gemeenten in de regio zouden geven om hun 

voortbestaan zeker te stellen. Dit is een forse discussie, wordt voor een deel ook publiek gevoerd. 

Mogelijke vragen hierover kunnen aan het College gesteld worden. 

 Statushouders zouden op de agenda staan, dat is niet doorgegaan. Maar de wethouder vindt het fijn dat 

de raadsleden hierover met elkaar in gesprek gaan. Wanneer er behoefte is aan ondersteuning, wil de 

wethouder die geven. Op 3 juni gaat het College weer in gesprek met de gedeputeerden. 

 

Verschillende raadsleden laten weten nog niet op de hoogte te zijn van een datum voor een bijeenkomst.  

 Dhr Bruggeman (CDA) licht toe dat het initiatief voor een dergelijke bijeenkomst voortkwam uit de 

commissie Samenleving en op dit moment gezocht wordt naar een datum. Die datum is er nog niet en 

de uitnodiging volgt nog. Dit is de mededeling die dhr Bruggeman vanavond had willen doen.  

 

  De voorzitter schorst de vergadering voor deze avond, in verband met tijdgebrek om de resterende 

punten nog te kunnen behandelen. Het vervolg van deze vergadering vindt plaats op donderdag 4 juni. 
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