Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 9 februari 2017

Besluitenlijst:
Aanwezig:
De heren Boeijink (VVD), Koster (PvdA), Schnackers (CDA), Wehrmeijer (LB), Van Tol
(D66), Heukels (LB; tot agendapunt 6) en de dames, Meuleman (GrL), Van Stralen (D66)
en Roos (HvB).
College: burgemeester Schneiders en wethouder Heijink.
Voorzitter: de heer Schell.
Griffier: mevrouw Van de Plasse.

1. Opening en bericht van verhindering
Mevrouw Meuleman (GrL) vervangt mevrouw Koningsveld (GrL).
2. Vaststellen van de agenda
De heer Heukels (LB) stelt voor om agendapunt 8 (Handleiding geheimhouding) van de agenda af te
voeren en terug te verwijzen naar het college. Uit de themabijeenkomst die over dit onderwerp
voorafgaand aan de commissievergadering is gebleken dat het stuk nog aanvulling behoeft.
Met uitzondering van mevrouw Roos (HvB) en de heer Schnackers (CDA) stemmen de anderen
leden in met het voorstel.
Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.
3. Burgers aan het woord
Er hebben zich geen sprekers aangemeld.
4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie
Er zijn geen mededelingen.
5. Vaststellen van de besluitenlijst van 12 januari 2017
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Lijst van toezeggingen College
Toezegging
nr.
TCM 25/26

Datum

Toezegging

Afgehandeld

12
november
2015

Wethouder Heijink zegt toe de formele kant van
het vrijkomen van fijnstof door bijvoorbeeld
houtkachels zal onderzoeken, zoals via de Tweede
Kamer of APV. En onderzoekt de mogelijkheden van
voorlichtingsvormen ten aanzien van het vrijkomen
van fijnstof door bijvoorbeeld houtkachels uit te
zoeken.
11 februari 2016: wethouder Heijink zegt toe de
brief hierover aan de Tweede Kamer, aan de raad
toe te zenden.
17 maart 2016: Wethouder Heijink verwacht
binnen twee weken een brief met bijlagen toe te
sturen.
15 september 2016: Wethouder Heijink meldt dat

Met collegebrief
2016003787 (verzonden
met griffiebericht van 18
mrt jl.) deels
afgehandeld maar nog
niet toezegging van 17
maart jl.

Corsanr: 2017003483

-2-

TCM 57

12 mei
2016

TCM 75

15
september
2016

TCM 79

13 oktober
2016

TCM 80

13 oktober
2016

TCM 90

10
november
2016

TCM 91

10
november
2016

TCM 93

10
november
2016

TCM 95

15
december
2016

TCM 96

15
december
2016

er begin oktober een hoorzitting in de 2e Kamer
plaatsvindt, waar de brief van Bloemendaal aan de
orde komt. Daarna volgt een terugkoppeling en
actie richting inwoners.
12 januari 2017: wethouder Heijink meldt dat de
toezegging voor de volgende vergadering van de
commissie wordt afgehandeld.
9 februari 2017: brief volgt.
Het onderwerp ‘energierendement gemeentehuis’
wordt op verzoek van D66 over 1 jaar geëvalueerd
en opgenomen op de bestuurlijke termijnagenda.
Op de vraag van de heer Burger (CDA) zegt de
heer Heijink een overzicht van alle commissies
toe.

Burgemeester Schneiders zegt toe voor het einde
van 2016 met een voorstel te komen met BIBOBwaardige onderwerpen.
15 december 2016: komt in januari 2016.
De voorzitter brengt de toezegging van de griffier
in om te komen met een actielijst (nav RKC-rapport
Evaluatie stelsel integriteitszorg 2016).
Burgemeester Schneiders zegt toe de bestaande
integriteitsregelingen, waarin is beschreven hoe
belangenverstrengeling kan worden voorkomen,
aan de raad te verstrekken.
15 december 2016: er komt één integraal stuk.
9 februari 2017: komt in april.
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 themabijeenkomst.
9 februari 2017: is terugverwezen naar het college
voor aanvulling.
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.
Wethouder Heijink zegt toe de vragen van de heer
Koster (PvdA) over grootte, tarief en
overwegingen afvalcontainers schriftelijk te
beantwoorden voor de raadsvergadering van 22
december 2017.
12 januari 2017: komt volgende week.
Wethouder Heijink zegt toe de raad te informeren
over het (sluiten van het hek bij het) speelterrein
bij de Vondelschool (agendapunt
comptabiliteitsvoorstel).
12 januari 2017: komt volgende week.
9 februari 2017: er komt een nieuw voorstel.

Staat nog open

Er is op 27 oktober jl.
een memo gestuurd aan
de heer Burger hierover.
Omdat geen
beantwoording aan de
raad heeft
plaatsgevonden is de
toezegging niet
afgehandeld.
Staat nog open
Met collegebrief
2017000989 (verzonden
met griffiebericht van 20
januari jl.) afgehandeld.
Staat nog open

Staat nog open

Staat nog open

Staat nog open

Staat nog open

Staat nog open

-3TCM 98

15
december
2016

TCM 99

15
december
2016

TCM 100

15
december
2016

TCM 101

15
december
2016

TCM 102

12 januari
2017

TCM 103

12 januari
2017

TCM 104

12 januari
2017

Portefeuillehouder is wethouder Kruijwijk.
Op de vraag of adviezen van de
bezwaarschriftencommissie meteen kunnen worden
vrijgegeven in plaats van te wachten op het
collegebesluit antwoord burgemeester Schneiders
dat hij hierop schriftelijk terug komt.
Wethouder Heijink zegt toe met een specificatie
van de kosten te komen (agendapunt
kredietaanvraag entree Brouwerskolkweg 2).
12 januari 2017: komt volgende week
Mevrouw Roos (HvB) brengt (bij agendapunt
Collegebrief Waar staat je gemeente) de
tussenevaluatie tijdelijke huisvesting statushouders
ter sprake waarin verwoord wordt dat een raadslid
het proces heeft verstoord. Burgemeester
Schneiders zegt toe na te gaan waarom deze
passage op deze wijze in de rapportage terecht is
gekomen.
De vraag waarom (strand) evenementen al om
15.00 uur starten koppelt burgemeester
Schneiders terug aan de commissie.

Wethouder Heijink zegt toe een overzicht stille
reserves vertrouwelijk te verstrekken aan de
auditcommissie.
Wethouder Heijink zegt toe het rapport van de
WMO-raad over aanpassing van de raadzaal aan de
raad beschikbaar te stellen.
Een draagvlakonderzoek per kern naar een
vuurwerkvrijezone en een vuurwerkshow (mevrouw
Koningsveld, GrL). Wethouder Heijink zegt toe
dit te bespreken met burgemeester Schneiders en
hierop terug te komen.

Met collegebrief
2017000978 (verzonden
met griffiebericht van 20
januari jl.) afgehandeld.
Met collegebrief
2017001250 (verzonden
met griffiebericht van 3
febr.) afgehandeld.
Met collegebrief
2017001599 (verzonden
met griffiebericht van 20
januari jl.) afgehandeld.

Is aan de orde geweest
bij de stranddiscussie in
de commissie
Samenleving van januari
Afgehandeld.
Staat nog open

Staat nog open

Komt aan de orde bij de
bespreking van de
vuurwerkmoties.
Afgehandeld.

Meningsvorming
7. Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal 2017
Discussiepunten zijn de (controlerende) rol van de raad bij de bezwaarschriftencommissie: wie
benoemt, op welke wijze kan invloed op het profiel van voorzitter en leden worden uitgeoefend,
moment van verstrekking van de verslagen en adviezen van de bezwaarschriftencommissie,
zittingsduur.
Mevrouw Van Stralen (D66) overweegt een amendement in te dienen over het opstellen van een
profiel voor de voorzitter en leden van de bezwaarschriftencommissie.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 15
februari 2017 kan worden geagendeerd.
8. Handleiding geheimhouding voor raadsleden Bloemendaal 2017
Dit voorstel is van de agenda afgevoerd en terug verwezen naar het college.

Informatie en oriëntatie
9.

Beantwoording (TCM 79) Wet BIBOB, kaderstellende nota Wet BIBOB gemeente
Bloemendaal 2017
De commissie wenst te komen tot uitwerking van het BIBOB-beleid, waarbij alle risicovolle
vergunningen en bedragen voor onderwerpen aan een BIBOB-toets in aanmerking komen.

-4Burgemeester Schneiders zegt toe te komen met een raadsvoorstel voor aanpassing van de
verordening.
TCM 105
10. Moties Vuurwerk
Na enige discussie over de verschillende moties blijkt dat de meerderheid van de commissie voelt
voor het uitvoeren van een meningspeiling. Burgemeester Schneiders doet vervolgens het
procedurevoorstel om een raadswerkgroep in te stellen die vragen voor een meningspeiling gaat
voorbereiden en dit te bespreken in het presidium. De commissie stemt hiermee in. Mevrouw Roos
(HvB) geeft aan haar moties te zullen inbrengen in de raad van 15 februari 2017.
11. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden
Er is geen informatie.
12. Mededelingen Auditcommissie
Er zijn geen mededelingen uit de auditcommissie.
13. Mededelingen College van B&W
Er zijn geen mededelingen van het college.
14. Rondvraag
Er worden vragen gesteld over:

Evaluatie van het participatiebeleid en het burgerinitiatief; de wijze van beschikbaarstelling
van geheime/vertrouwelijke stukken (mevrouw Van Stralen, D66)

De stand van zaken rondom de BTW-discussie Haringbuys; Dd handhaving van het bord
ontwikkelingslocatie station Overveen (de heer Wehrmeijer, LB)

Het laantje van Alverna; precariorechten; het tussenadvies van Hofman recherche (beroep op
artikel 169, lid 3 Gemeentewet); de adviezen inzake Bijduinhof (beroep op artikel 169, lid 3
Gemeentewet) (mevrouw Roos, HvB)

De verkoop van het Brouwerskolkweg 2 (de heer Boeijink, VVD)

De kostenspecificatie van het entree van de Brouwerskolkweg 2 (de heer Koster, PvdA)
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.

