Commissie Bestuur en Middelen 11 mei 2017
Besluitenlijst:
Aanwezig: de heren Wehrmeijer (LB), Boeijink (VVD), Schnackers (CDA), Koster (PvdA),
mevrouw Meuleman (GrL), mevrouw Van Stralen (D66) en mevrouw Roos (Hart voor
Bloemendaal)
College: burgemeester Schneiders, wethouder Heijink
Ambtelijke ondersteuning: mevrouw
Voorzitter: de heer Schell
Griffier: mevrouw Hageman
1. Opening en bericht van verhindering
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De heer Van Tol (D66).
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Burgers aan het woord
De heer
spreekt in over het dossier Elswoutshoek
4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie
De voorzitter informeert de leden over een raadsledeninformatieavond bij de VRK op 22 mei
om 18:00 uur.
5. Vaststellen van de besluitenlijst van 6 april 2017
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Lijst van toezeggingen College
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Nummer

Datum

Toezegging

Status

TCM57

12-052016

Het onderwerp ‘energierendement gemeentehuis’
wordt op verzoek van D66 over 1 jaar geëvalueerd
en opgenomen op de bestuurlijke termijnagenda.

Aangehouden

TCM80

13-102016

De voorzitter brengt de toezegging van de griffier
in om te komen met een actielijst (nav RKC-rapport
Evaluatie stelsel integriteitszorg 2016).

Aangehouden

TCM91

10-112016

Burgemeester Schneiders zegt toe de regeling
geheimhouding (in september 2015 als concept
besproken) ter vaststelling aan de raad voor te
leggen.
15 december 2016: komt in januari 2017.
12 januari 2017: komt in februari met voorafgaande

Aangehouden

Corsanr: 2017009981
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themabijeenkomst.
9 februari 2017: is terugverwezen naar het college
voor aanvulling.
TCM93

10-112016

Wethouder Heijink zegt toe zo snel mogelijk een
schriftelijke reactie te geven over wat te doen met
recente uitspraak van de fiscale rechter dat bij
parkeren op straat BTW moet worden geheven.
15 december 2016: wethouder Heijink wacht de
uitkomst van het hoger beroep af.
12 januari 2017: er is nog geen uitkomst van het
hoger beroep.

Aangehouden

TCM102

12-012017

Wethouder Heijink zegt toe een overzicht stille
reserves vertrouwelijk te verstrekken aan de
auditcommissie.

Aangehouden

TCM103

12-012017

Wethouder Heijink zegt toe het rapport van de
WMO-raad over aanpassing van de raadzaal aan de
raad beschikbaar te stellen.

Aangehouden

TCM105

09-022017

Burgemeester Schneiders zegt toe te komen met
een raadsvoorstel voor aanpassing van de BIBOBverordening.

Aangehouden

TCM106

06-042017

Wethouder Heijink zegt toe om de geleerde lessen
uit het dossier aan de raad te sturen en om de
vragen van de heer Wehrmeijer schriftelijk te
beantwoorden (nav grondexploitatie Vijverpark).

Afgehandeld
2017007842

TCM107

06-042017

Wethouder Heijink zegt toe om schriftelijk uitleg te
geven over de financiële cijfers en wat er wordt
bedoeld met de zinssnede in het raadsvoorstel
(kopje ‘Aanleiding en beoogd effect): ‘In de nu
voorliggende liquidatie van de grondexploitatie zijn
alle kostenonderdelen integraal herzien per
balansdatum 31-12-2016.’ (nav grondexploitatie
Haringbuys)

Afgehandeld
2017007842

TCM108

06-042017

Wethouder Heijink zegt toe de vraag van de heer
Wehrmeijer over de verbouwing van de raadzaal
en mogelijke aansprakelijkheidsstelling wegens Arbo
schriftelijk te beantwoorden

Aangehouden

Meningsvorming
7. Verordening tot wijziging van de Legesverordening Bloemendaal 2017
De voorzitter concludeert dat het onderwerp als hamerpunt kan naar de raadsvergadering
op 18 mei 2017.
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8. Nota Grip op Samenwerking – Bloemendaal 2017
Vragen worden gesteld over de efficiency, het ontbreken van een actieve regelmatige
gestructureerde informatie voorziening en welke invulling er gegeven wordt aan regionale
samenwerking tussen verbonden partijen. De commissie geeft aan een verduidelijking te
wensen van de criteria, de efficiency vraag, het keuzemoment voor samenwerking en
homogene richtingslijnen die van toepassing zijn op ieder op te zetten
samenwerkingsverband
De voorzitter concludeert dat het onderwerp als bespreekpunt behandeld zal worden in de
raadsvergadering van 18 mei 2017
Wethouder Heijink zegt toe dat het College in iedere commissie Bestuur en Middelen een
summiere rapportage zal geven over wat er met de nota gedaan wordt en de ontwikkelingen
in de regionale samenwerking
TCM 109
Wethouder Heijink zegt toe dat het College een tekst zal aanleveren voor de herformulering
van beslispunt C, met name een verduidelijking van de positionering raad, een beleidsregel
waarin de democratische legitimiteit wordt vooropgesteld bij samenwerkingsverbanden die
gemeenschappelijke belangen nastreven.
TCM 110
9. Voorjaarsnota 2017
De voorzitter concludeert dat het onderwerp als hamerpunt kan naar de raadsvergadering
op 18 mei 2017. Met inachtneming dat op de agenda van de vergadering van het Presidium
het budget voor de aanpassing van het RIS opgenomen zal worden.
Informatie en oriëntatie
10.Toekomstvisie
De commissie geeft aan er op dit moment geen behoeft is aan peiling voor een toekomstvisie
op dorps- en/of wijkschaal. Voorkeur heeft de commissie voor een proces waarbij de inwoners
op het moment dat dit gevraagd wordt ondersteund zullen worden.
11.Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden
Geen informatie.
Mededelingen van de Auditcommissie
Er zijn geen mededelingen van de Auditcommissie.
12.Mededelingen College van B&W
Er zijn geen mededelingen van het College.
13.Rondvraag
Er worden vragen gesteld over; rapportage Q1 woninginbraken 2017, moderne middelen
inzetten bij duinbranden, snelheidshandhaving Julianalaan Overveen, verkoop gebouw
Publieke Werken Brouwerskolkweg, Villa Meerzicht, Art. 125 Quater d Ambtenarenwet,
correspondentie dossier Elswoutshoek, stand van zaken btw Haringbuysproject, gemeentelijk
weekblad
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TCM111
Burgemeester Schneiders zal de VRK vragen om een verklaring voor de trend van de
toename van woninginbraken en zal deze toezenden aan de commissie.
TCM112
Burgemeester Schneiders zal de rapportage van de VRK over de duinbrand toezenden.
TCM 113
Burgemeester Schneiders komt terug op de mogelijkheden voor een inhaalverbod en de
snelheidsmeting op de Julianalaan te Overveen
TCM 114
Burgermeester Schneiders en Wethouder Kruijswijk zullen bekijken of de inrichting
Julianalaan te Overveen aangepakt kan worden om de verkeersveiligheid te verbeteren.
TCM 115
Burgemeester Schneiders zal de VRK uitnodigingen voor een bijeenkomst om de raadsleden
de gelegenheid te geven vragen te stellen over de rapportage geregistreerde misdrijven.
TCM 116
Wethouder Heijink zal de conclusies over een Villa Meerzicht toezenden.
TCM 117
Wethouder Heijink zoekt uit wat de dekking is voor het Bloemendaals weekblad
14.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.54 uur.

