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(Concept) Besluitenlijst Commissie Bestuur en Middelen van 29 november 2018 

 

Aanwezig: 

Commissieleden: de heren Van de Bunt, Heukels, Slewe, Kruijswijk, Harder, Groen en Beusen, 

mevrouw De Groot. Bij agendapunt 7 en 8: de heer Doorn en mw Faas 

College: burgemeester Roest, wethouder de Roy van Zuidewijn, gemeentesecretaris Atsma 

Voorzitter: mevrouw Roos-Andriesse 

Griffier: de heer Zwertbroek 

 

 

AGENDA: 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De heer v.d. Bunt verzoekt agendapunt 13 (gemeentewapen/dorpswapen Bennebroek te 

verschuiven naar de commissievergadering in januari. Dan kan dit onderwerp samen met 

de motie “Gemeentevlag” behandeld worden.  
 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

 

4. Mededelingen college van B&W 

Wethouder doelt melding van twee uitspraken van de Raad van Staten m.b.t. Bijduinhof en 

Hartenlustlaan. In beide gevallen is de gemeente in het gelijk gesteld. 

 

5. Vaststellen van het verslag van 18 oktober 2018 

 Het verslag/besluitenlijst wordt vastgesteld 

 

6. Lijst van toezeggingen College 

Zie bijgevoegde lijst 

 

7. Rondvraag 

Burgemeester Roest en wethouder Heijink beantwoorden vragen van de heer Slewe. 

 

Meningsvorming 

 

8. Najaarsnota  

Wethouder Heijink zal met de Auditcommissie in overleg gaan overeen actuelere wijze van  

de financiële rapportage aan de raad. (TCM174) 

Op vragen van de PvdA over de verhouding van de verplichte functie “functionaris 
gegevensbescherming” en de functie van “Privacy-beschermer” zegt wethouder Heijink toe 
dit schriftelijk te beantwoorden. (TCM175) 

Wethouder Heijink meldt dat de nota afvalinzameling gereed is. In januari of februari zal 

hierover een beeldvormende avond worden georganiseerd. (TCM176) 

Wethouder Heijink zegt toe periodiek een overzicht naar de raad te sturen van door de raad 

gestelde  vragen, inlichtingenverzoeken en artikel 40 vragen (TCM177) 

 

De fracties PvdA, HvB, LB, VdB, en D66 geven aan het punt als bespreekpunt geagendeerd 

te willen hebben. De fracties VVD, GrL en CDA geven aan dit als hamerpunt te willen 

agenderen. 

Het onderwerp wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 

december 
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9. Belastingverordeningen 

Wethouder Heijink geeft aan dat “groene leges” op dit moment door de VNG onderzocht 

worden. Het college wacht de resultaten van dat onderzoek af en zal op basis daarvan een 

beleid ontwikkelen. (TCM166)   

Wethouder Heijink zal een overzicht van werkelijke kosten en opbrengsten maken m.b.t. 

de afvalstoffen- en de rioolheffing. (TCM167) 

Wethouder Heijink zal de raad inlichten over het prijsverschil tussen de grote en kleine 

kliko (TCM) 

Wethouder Heijink zal de vragen van VDB m.b.t. de watertoerekening van de PWN 

schriftelijk beantwoorden (TCM169) 

Wethouder Heijink zegt toe bij de evaluatie van het Rioleringsplan terug te komen op een 

nieuwe heffingssystematiek. Dit zal nog voor de kadernota aan de orde zijn. (TCM170) 

Wethouder Heijink zegt toe de mogelijkheid na te gaan van het in termijnen betalen van de 

WOZ-aanslag. (TCM171) 

 

De fracties CDA, HvB, LB, en VDN willen het agendapunt als bespreekpunt in de raad 

agenderen. De fracties D66, VVD en PVDA zijn voor agendering als hamerstuk. 

Het agendapunt wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 

december. 

 

10. Meerjarenbeleidsplan Politie Eenheid Noord-Holland 

Burgemeester Roest zal in samenwerking met wethouder de Roy Zuidewijn bezien of over 

het onderwerp Zorg en Veiligheid een beeldvormende avond georganiseerd kan worden. 

(TCM172) 

 

Het onderwerp wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 

december. 

 

11. Risicoprofiel en Beleidsplan risico- en crisisbeheersing  

Burgemeester Roest zal in een zienswijze inbrengen over de risico’s m.b.t. duinbranden, 
scheepvaart en het Noordzeekanaal (TCM173) 

 

Het onderwerp wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 

december. 

 

12. GR Veiligheidsregio Kennemerland  

Het onderwerp wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 

december. 

 

13. Vaststellen gemeentewapen en dorpswapen Bennebroek 

Is verplaatst naar de commissievergadering van januari 2019 

 

14. Experiment centraal stemmen 

Het onderwerp wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 

december. 

 

15. Vaststellen fractiebudgetten 2019 

Het onderwerp wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 

december. 
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Informatie & Oriëntatie 

 

16. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Burgemeester Roest doet enkele mededelingen uit de verschillende regionale overleggen, 

zoals onder meer de Veiligheidsregio en MRA. 

 

17. Mededelingen vanuit de Auditcommissie 

De heer Harder meldt dat mw Faas dhr Wehmeijer zal vervangen in de auditcommissie.     

 

18. Sluiting 

 


