Concept Besluitenlijst Commissie Bestuur en Middelen op 27 februari 2020
Aanwezig:
Raadsleden/Duo-commissieleden: De dames; Zoetmulder (VVD), Roos (HvB)
De heren Brussaard (VVD), Beusen (CDA), Doorn (VDB), Kruijswijk (GrL), Schell (PvdA),
Oude Weernink (D66)
College: Burgemeester Roest, Wethouder Heijink
Afwezig: De heren, Heukels (LB), Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), Groen (D66),
mevrouw de Groot (PvdA)
Voorzitter: de heer Harder
Griffier: mevrouw Hageman
1. Opening en bericht van verhindering
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn berichten
van verhindering ontvangen, Mevrouw De Groot heeft zich afgemeld. De heer Schell
vervangt mevrouw De Groot. De heer Groen heeft zich afgemeld. De heer Oude
Weernink zal de heer Groen vervangen. De heer Slewe heeft zich afgemeld. De heer
Heukels heeft zich afgemeld.
2. Vaststellen van de agenda
De voorzitter concludeert dat de commissie akkoord gaat met de bespreking van de
agendapunten 10. Brief ondertekenen stuk en 11. Openbaarmaking nevenfuncties,
geagendeerd op verzoek van de fractie LB, in verband met de afwezigheid van de heer
Heukels voor de 4e en laatste maal verschuiven naar de volgende commissie Bestuur
en Middelen.
3. Insprekers in de commissie
Er zijn geen insprekers
4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie
De voorzitter heeft een mededeling van organisatorische aard. De organisatie heeft de
gehele dag te kampen gehad met technische problemen met de applicatie Outlook.
Vanaf 15:00 uur kon de griffie de stukken vanuit het College om die reden niet
ontvangen en rondzenden.
5. Mededelingen College van B&W
Burgemeester Roest doet mededelingen over
- het raadsvoorstel nieuwbouw brandweerkazerne. Er heeft een bewoners bijeenkomst
heeft plaatsgevonden, het stuk zal komende week in het College besproken worden.
- de inbreng van de fracties over het integriteit protocol zijn verwerkt. de werkgroep
bestuurlijke vernieuwing heeft aangegeven geen behoefte te hebben verdere
bespreking met uitzondering van 1 fractie. Voordat het stuk in de raadcyclus van april
besproken zal worden, nodigt burgemeester Roest alle raadsleden uit het concept te
bekijken.
- de firma Integris heeft een schrijven ontvangen van het College dat geen er
declaraties meer ingediend kunnen worden.
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6. Vaststellen van het verslag van 16 januari en de voortzetting op 23 januari
2020
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
7. Lijst van toezeggingen College
De toezeggingenlijst van februari wordt doorgenomen. De voorzitter concludeert dat
alle toezeggingen zijn beantwoord en van de lijst af kunnen op twee na.
TCM184 BiBob. Burgemeester Roest geeft aan dat gesprekken met de diverse
partijen gevoerd worden en zal te zijner tijd verslag doen aan de Raad en verzoekt
de toezegging van de lijst te halen. De commissie stemt in met het afvoeren van
de lijst.
TCM190 D66, inzake de WNRa/VNG. Een brief is onderweg. De heer Oude
Weernink geeft aan dit voldoende te vinden en dat de toezegging hierbij van de lijst
af kan.
8. Rondvraag
Mevrouw Roos (HvB) heeft een 4-tal vragen ingezonden met de onderwerpen;
- representatieve chocoladetabletten
- voorondersteld doorzenden email van een bewoner aan
- wijzigingsbesluit Integis
- verkoop gemeentehuis Bennebroek eind 2014.
Wethouder Heijink zegt toe inzage verschaffen in het taxatierapport van mei 2014 en
de daarbij behorende stukken.

TCM191

- washok Klooster Bennebroek
Wethouder Heijink en Burgemeester Roest reageren en beantwoorden de vragen
9. Bestuurlijke Termijnagenda Commissie Grondgebied
De commissie bespreekt de Bestuurlijke Termijnagenda.
10. Brief m.b.t. ondertekenen stuk (C4 op de LIS van 26 september 2019,
geagendeerd op verzoek van Liberaal Bloemendaal)
De commissie heeft bij het vaststellen van de agenda, toegestaan dit agendapunt te
voor de laatste keer te agenderen bij de volgende commissie Bestuur en Middelen
11. Brief Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten (A3 op de LIS van
31 oktober 2019, geagendeerd op verzoek van Liberaal Bloemendaal).
De commissie heeft bij het vaststellen van de agenda, toegestaan dit agendapunt te
voor de laatste keer te agenderen bij de volgende commissie Bestuur en Middelen
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12.Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/ overschrijdingen
Er zijn op dit moment geen substantiële te melden anders dan de bekende uit het
Sociaal Domein. De verwachtte overschrijding bij de bouw van de
brandweerkazerne zal wanneer dit mogelijk is gemeld worden aan de Raad.
Uitkering van de verkoop van de Eneco aandelen tezamen met het dividend zal naar
verwacht eind maart geschiedden.
13.Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden
Burgemeester Roest een aantal mededelingen over, de onlangs gehouden
Radenbijeenkomst Zuid Kennemerland, Invest MRA, laatste stand van zaken
Coronavirus, verzoek vanuit Kabinet via de regietafels in de regio om plaatsen
creëren voor asielzoekers.
14.Mededelingen uit de Auditcommissie
Bij afwezigheid van de heer Groen, doet de heer Harder verslag van de vorderingen
in het traject aanbesteding accountant.
15.Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21:00 uur.
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