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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen op 

donderdag 12 juni 2014 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te 

Bennebroek 

 

AGENDA: 

 

 
Aanwezig: Mw Roos (HvB), dhr Koster (PVDA), dhr Boeijink (VVD), dhr Schnackers (CDA), dhr Metselaar (D66), 

dhr Kruijswijk (GrL), dhr Wehrmeijer (LB). Op de publieke tribune: Mw Kamps (D66), dhr Schell (PVDA), mw de 

Groot (PVDA). 

College: wethouder Kokke en burgemeester Nederveen 

Ambtelijke ondersteuning: mw Kensen en dhr Goossens 

Gasten: mw Rutte (VRK) 

Voorzitter: dhr Burger ter vervanging van mw Wolf (die Grondgebied voorzat) 

Griffier: mw v.d. Pas 

 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

Mw van Stralen is verhinderd (is herstellende van een operatie) en de heer Metselaar vervangt 

haar. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Burger aan het woord 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Geen 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijst d.d. 15 mei 2014 

Wordt behandeld op 1 juli (extra Cie B&M). PvdA verzoekt 2 tekstuele wijzigingen. 

 

6. Lijst van toezeggingen door B&W 

TCM 66 (07012014) Wethouder Kokke zegt toe zich te verdiepen in de rekentool van de VNG 

t.a.v. Gemeentefinanciën met het oog op het hanteren binnen de gemeente Bloemendaal. 

Daarover zal een gesprek plaatsvinden van de auditcommissie met de wethouder financiën in het 

voorjaar van 2014. Afspraak is dat de organisatie een matrix maakt van alle financiële controle 

middelen, met daarin opgenomen de toegevoegde waarde inclusief de rekentool. Deze matrix 

wordt in de auditcommissie besproken en met advies van de auditcommissie aan de raad 

toegezonden. Eventuele actiepunten die uit de raad naar voren komen worden door de 

auditcommissie opgepakt.  

TCM 72 (07012014) Wethouder Kokke zegt toe aan de nieuwe raad een evaluatie van de 

precarioverordening te overhandigen. Toezegging blijft staan en wordt voor de behandeling van 

de kadernota in juni 2014 gerealiseerd. De evaluatie is in het college besproken maar nog niet 

gereed, zal na de zomer gereed zijn. 

TCM 76 (11022014) Burgemeester Nederveen zegt toe dat, als het nog mogelijk is, er in het 

Jaarverslag 2013 een onderdeel integriteit opgenomen zal worden. Is gerealiseerd en kan van de 
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LvT af. 

TCM 77 (11022014) Burgemeester Nederveen zegt toe dat hij met de afdeling communicatie zal 

bespreken hoe er (voor het zomerreces) een goed leesbare toelichting op de APV op de website 

geplaatst kan worden. 

TCM 01 – (10042014) Burgemeester Nederveen zegt toe dat hij nader onderzoek zal doen naar 

de naamgeving Gezina van der Molenstraat. Tijdstip van afdoening na de zomer 2014. 

TCM 02 – (15042014) Wethouder Kokke stuurt de brief met de aanslag precariobelasting naar de 

gemeenteraad, voor behandeling van de kadernota in juni 2014. 

TCM 03 – (15042014) Burgemeester Nederveen zegt toe de raad voor de raadsvergadering van 

mei, een vergoedingenoverzicht te verstrekken van alle gemeentelijke commissies (bezwaar en 

beroep e.d.). Is verstrekt, kan van de lijst af. 

TCM 04 – (15052014) Burgemeester Nederveen zegt toe de raad voor de aanstaande mei raads 

vergadering een brief te sturen met uitleg en verantwoording van de APPA voorziening die in de 

jaarrekening is verwoord. Is verzonden, kan van de lijst af. 

TCM 05 – (15042014) Burgemeester Nederveen zegt toe de raad voor de volgende commissie 

B&M in juni, te informeren over de realisatie en planning van de ontwikkeling van de 

dossierzoekfunctie voor de gemeenteraad op het RIS. Burgemeester, organisatie en griffie 

hebben nog in juni een afspraak en informeren de raad daarna. 

TCM 06 – (15042014) Wethouder Kokke zegt toe de raad te informeren over het verschil van 1 

miljoen euro in het overzicht voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting. 

Beantwoord met de Collegebrief (2014018297) d.d. 21-5-2014, kan van de lijst af. 

 

7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 26 juni 2014 

Geen opmerkingen 

 

8. Rondvraag 

VVD  

Gemeente en sportverenigingen in relatie tot nieuwe wetgeving Markt en Overheid. 

 

HvB  

Jaarrekening Paswerk, wijze van verrekening belastingvoordeel 500.000.  

TCM 07 Wethouder Botter zal de vraag over de 500.000 (loon)belastingvoordeel schriftelijk 

beantwoorden.  

Jaarrekening VRK, zorg over Financiële risico’s VRK mbt BTW compensatiefonds. 

 

CDA 

Reden van wijziging locatie van de Braderie in Bennebroek 

TCM 08 Burgemeester zal de vraag van het CDA over de locatie braderie Bennebroek schriftelijk 

beantwoorden. 

 

GrL 

Wetgeving Markt en Overheid over spanning tussen bestaande (subsidie)contracten en de nieuwe 

wetgeving. 

Raad BBQ en voorkeur voor biologisch en gedeeltelijk vegetarisch. 

 

 

Meningsvorming 

 

9. Voorjaarsnota 2014 

De commissie is overwegend positief over de voorjaarsnota, maar adviseert deze als 

bespreekpunt te agenderen voor de gemeenteraad van 26 juni 2014. De VVD kondigt een 

amendement aan over het CSP in Bennebroek. 
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10. Kadernota 2015 

De commissie beluit in meerderheid dat de kadernota op onderdelen onvoldoende is uitgewerkt 

om te behandelen in de raad van 26 juni 2014 en besluit tot een extra commissie B&M op 1 juli 

2014 en verzoekt een extra raad op 3 juli 2014 (is reserveraad). Burgemeester Nederveen zal 

vrijdag 13 juni de raad schriftelijk verzoeken een extra raadsvergadering uit te schrijven op 3 juli 

2014. De aandachtspunten voor nadere uitwerking zijn: verwerking van de meicirculaire, 

doorrekening coalitieakkoord, verwerking taakstellingen. 

  

11. Verlenging contract accountant tot en met de controle boekjaar 2014 

De commissie is positief over het voorstel en adviseert het agendapunt als hamerpunt te 

agenderen voor de gemeenteraad van 26 juni 2014. 

 

12. Initiatiefvoorstel D66: Wijziging Reglement van Orde  

Is verschoven naar de commissie B&M (extra) van 1 juli 2014 

 

13. Ontwerp Jaarverslag 2013 en ontwerp Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio 

Kennemerland   

De commissie is positief over de jaarrekening en verslag van de VRK, maar adviseert de 

voordracht te agenderen als bespreekpunt voor de gemeenteraad van 26 juni 2014. Aangezien in 

de voordracht het voorstel en voorgesteld besluit niet overeenkomen, zal de voorzitter ism de 

griffier een amendement verzorgen om dit te herstellen. 

 

 

Informatie en oriëntatie 

 

14. Collegebrief Resultaten Waar Staat Je Gemeente 2013 (2014009333) 

Verschoven naar extra B&M 1 juli 2014 

 

15. Voortgangsrapportage Centrale Huisvesting 

Verschoven naar extra B&M 1 juli 2014 

 

16. Informatie uit (regionale) Samenwerkingsverbanden 

Verschoven naar extra B&M 1 juli 2014 

 

17. Mededelingen Auditcommissie 

Verschoven naar extra B&M 1 juli 2014 met de toevoeging dat het verslag van 5 juni wordt 

geagendeerd ivm  gewenste toelichting of vragen. 

 

18. Mededelingen college van B&W 

Verschoven naar extra B&M 1 juli 2014 

 

19. Sluiting 

 

Overveen,  

De voorzitter van de raadscommissie Bestuur en Middelen, 

André Burger  

Registratienummer: 2014017857 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Collegebrief-Resultaten-Waar-Staat-Je-Gemeente-2013-2014009333.pdf

