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Commissie Bestuur en Middelen van 14 september 2017 

 

Besluitenlijst 

 

Aanwezig: mevrouw Koningsveld (GroenLinks), mevrouw Van Stralen (D66), mevrouw 

Roos (Hart voor Bloemendaal), de heren Van Tol (D66), Wehrmeijer (Liberaal 

Bloemendaal), Boeijink (VVD), Koster (PvdA), Schnackers (CDA) 

Afwezig: Burgemeester Roest 

College: wethouder Heijink 

Griffie: de heer Hoek 

Voorzitter: de heer Schell 

Griffier: mevrouw Hageman 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter geeft 

aan dat Burgemeester Roest afwezig is en wordt vervangen door wethouder Heijink. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De heer Boeijnk stelt vast dat het agendapunt uitleg door de politiechef team 

Kennemerkust (doorgeschoven van de vergadering juni) niet op agenda terug te vinden 

is. De heer Boeijink verzoekt de voorzitter dit agendapunt in commissie van oktober op 

de agenda te plaatsen. De agenda wordt verder zonder veranderingen vastgesteld. 

 

3. Burgers aan het woord 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Mevrouw Van Stralen heeft een mededeling over de meningspeiling vuurwerk. Het 

Presidium is akkoord gegaan met vorming van een raadswerkgroep om in put te geven 

voor het opstellen van een mening peiling. Mevrouw Van Stralen en mevrouw Wierda 

hebben zitting in deze werkgroep genomen. In samenwerking met afdeling communicatie 

is een format voor een mening peiling gemaakt. In de komende weken zal deze digitaal 

verstuurd worden. Bij agendapunt 11 (aanpassing RvO) zal mevrouw Van Stralen, 

gesecondeerd door de griffier de heer J. Hoek uitgenodigd worden om namens het 

Presidium een toelichting te geven. 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van 15 en 22 juni 2017 

De besluitenlijsten wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

6. Lijst van toezeggingen College 

De nieuwe stand van zaken is als volgt: 

 

Cursief de wijzigingen als gevolg van deze vergadering. 

 

Commissie Bestuur en Middelen 

Nummer Datum Toezegging Status 

TCM57 12-05-

2016 

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

bestuurlijke termijnagenda. 

Aangehouden 

TCM80 13-10-

2016 

De voorzitter brengt de toezegging van de 

griffier in om te komen met een actielijst (nav 

RKC-rapport Evaluatie stelsel integriteitszorg 

2016). 

Aangehouden 

TCM93 10-11-

2016 

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 

Aangehouden 
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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. 

Binnenkort zal een brief aan de raad 

toegezonden worden naar aanleiding van het 

positief advies van de advocaat generaal. Naar 

het uit zal gaan zien zal er in de toekomst BTW 

geheven gaan worden op parkeergelden. 

TCM103 12-01-

2017 

Wethouder Heijink zegt toe het rapport van de 

WMO-raad over aanpassing van de raadzaal 

aan de raad beschikbaar te stellen. 

Afgedaan met 

Collegebrief 

2017012018 

TCM105 09-02-

2017 

Burgemeester Schneiders zegt toe te komen 

met een raadsvoorstel voor aanpassing van de 

BIBOB-verordening. 

Afgedaan met 

Collegebrief 

2017014510 

TCM108 06-04-

2017 

Wethouder Heijink zegt toe de vraag van de 

heer Wehrmeijer over de verbouwing van de 

raadzaal en mogelijke aansprakelijkheidsstelling 

wegens Arbo schriftelijk te beantwoorden  

Afgedaan met 

Collegebrief 

2017011961 

TCM109 11-5-

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 

Deze toezeggingen kan van de lijst af. De 

wethouder informeert de commissie bij het 

vaste agendapunt Informatie uit (regionale) 

samenwerkingsverbanden. 

Afgedaan 

TCM111 11-5-

2017 

Burgemeester Schneiders zal de politie 

vragen om een verklaring voor de trend van de 

toename van woninginbraken en zal deze 

toezenden aan de commissie. 

Aangehouden 

 

TCM112 11-5-

2017 

Burgemeester Schneiders zal de rapportage 

van de VRK over de duinbrand toezenden. 

Afgedaan met 

Collegebrief 

2017010682 

TCM113 11-5-

2017 

Burgemeester Schneiders komt terug op de 

mogelijkheden voor een inhaalverbod en de 

snelheidsmeting op de Julianalaan te Overveen  

Aangehouden 

TCM114 11-5-

2017 

Burgermeester Schneiders en Wethouder 

Kruijswijk zullen bekijken of de inrichting 

Julianalaan te Overveen aangepakt kan worden 

om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Aangehouden 

TCM115 11-5-

2017 

Burgemeester Schneiders zal de politie 

uitnodigingen voor een bijeenkomst om de 

raadsleden de gelegenheid te geven vragen te 

stellen over de rapportage geregistreerde 

misdrijven 

Aangehouden 

TCM116 11-5-

2017 

Wethouder Heijink zal de conclusies over Villa 

Meerzicht toezenden. 

Aangehouden 

TCM117 11-5-

2017 

Wethouder Heijink zoekt uit wat de bezorg 

dekking is voor het Bloemendaals weekblad 

Aangehouden 

TCM118 11-5-

2017 

Burgemeester Schneiders zegt toe dat in de 

definitieve rapportage over de duinbrand aan 

de raad een plan gevoegd zal worden over de 

manier waarop omgegaan wordt met het risico 

van een duinbrand die bij sterke westenwind en 

droogte overslaat naar woningen 

Aangehouden 
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TCM119 15-6 Wethouder Heijink zal schriftelijk uitleg geven 

over de arbeidsverhoudingen in de gemeente 

inzake het arbeid beschermrecht en de 

middelen die de gemeente ter beschikking heeft 

om de mobiliteit van de werkgevers te 

bevorderen 

Aangehouden 

TCM120 15-6 Wethouder Heijink zegt toe dat de nieuwe 

regionale gezondheidsnota met een notitie 

toegezonden zal worden 

Aangehouden 

TCM121 15-6 Burgemeester Schneiders zegt toe dat er in 

september een informatieavond komt over 

bluswerk en de beschikbare middelen 

Aangehouden 

TCM122 15-6 Burgemeester Schneiders zegt toe dat een 

specificatie externe inhuur VRK aan de raad 

toegezonden zal worden. 

Afgedaan met 

Collegebrief 

2017012908 

TCM123 15-6 Hoe staat het met de verantwoording van de 

verordening uit de Archiefwet? 

Burgemeester Schneiders zal een schriftelijk 

antwoord toezenden 

Aangehouden 

TCM124 15-6 Wat is de situatie met het asbest gevonden in 

de zandbak van de Vondelschool? Is de 

gezondheid van de kinderen in het geding en 

wat zijn de financiële consequenties? 

Wethouder Heijink zal een schriftelijk antwoord 

toezenden 

Aangehouden 

TCM125 15-6 De vraag van de inwoner over de plaats van het 

luchtalarm bij het pannenkoekenhuisje in 

Bloemendaal. Wethouder Heijink zal een 

schriftelijk antwoord toezenden 

Afgedaan met 

Collegebrief 

2017013854 

TCM126 15-6 Gaat het College iets doen met het initiatief van 

de paddenwerkgroep 

Wethouder Heijink zal hier schriftelijk antwoord 

op geven 

Aangehouden 

TCM127 14-9 Wethouder Heijink zegt toe in overleg te treden 

met het bestuur van het Openluchttheater 

Caprera over een plan van aanpak om de 

parkeer en geluidsoverlast problematiek te 

verminderen. De wethouder zal van dit overleg 

een schriftelijk verslag aan de commissie en 

raad sturen. 

Nieuwe 

toezegging 

TCM128 14-9 Wethouder Heijink zal een overzicht maken van 

de verbouwingsplannen voor het restaurant van 

Openluchttheater Caprera medio 2019. De 

wethouder zal de commissie en de raad dit 

toezenden. 

Nieuwe 

toezegging 

TCM129 14-9 Naar aanleiding van de subsidie archeologisch 

onderzoek Aelbertsberg. Wethouder Heijink zal 

de raad schriftelijk informeren wat er gaat 

gebeuren en wat de kosten zijn wanneer er een 

archeologische vondst gedaan wordt onder het 

kunstgrasveld van de Hockeyclub Bloemendaal. 

Nieuwe 

toezegging 

TCM130 14-9 Heeft de inwoner het door hem gevraagde 

afschrift gekregen? Wethouder Heijink zal hier 

schriftelijk op antwoorden. 

Nieuwe 

toezegging 

TCM131 14-9 Uit de rondvraag kwam een vraag over de 

strandfeesten en het actuele bestemmingsplan. 

Wethouder Heijink zal de uitkomsten van de 

inventarisatie na het strandseizoen schriftelijk 

Nieuwe 

toezegging 
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aan de commissie en de raad sturen 

 

Meningsvorming 

 

7. Verbouw en uitbreiding backstage Caprera 

De voorzitter stelt vast dat het voorstel als hamerpunt naar de raad wordt gestuurd. 

Naar aanleiding van de bespreking zegt wethouder Heijink toe met het bestuur van 

Openluchttheater Caprera in gesprek te zullen gaan over de parkeer- en geluidsoverlast 

problematiek en een plan van aanpak aan de raad toe te zenden, mogelijk nog voor de 

aankomende raadsvergadering.       TCM127 

Wethouder Heijink zegt toe bij het bestuur van Openluchttheater Caprera navraag te 

doen wat de verbouwingsplannen zijn eind 2018 van het restaurant in het 

Openluchttheater.          TCM128 

 

8. Verzoek subsidie archeologisch onderzoek Aelbertsberg 

De voorzitter stelt vast dat het voorstel als hamerpunt naar de raad wordt gestuurd, met 

daarbij een voorbehoud van Hart voor Bloemendaal. 

Wat gaat er gebeuren en wat zijn de kosten wanneer er iets onder het kunstgrasveld van 

de Hockeyclub Bloemendaal gevonden wordt.     TCM129 

 

9. Voorgenomen verkoop Zandvoorterweg 71 en 71a Aerdenhout 

De voorzitter stelt vast dat het voorstel als hamerstuk naar de raad wordt gestuurd. 

 

10. Principebesluit aandeelhouderschap Eneco 

De voorzitter stelt vast dat het voorstel als bespreekpunt naar de raad wordt gestuurd. 

 

11. Aanpassing Reglement van Orde van de gemeenteraad en de 

raadscommissies  

De voorzitter stelt vast dat het voorstel als bespreekpunt naar de raad wordt gestuurd. 

 

12. Aanpassing Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 

De voorzitter stelt vast dat het voorstel als bespreekpunt naar de raad wordt gestuurd. 

 

13. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Geen mededelingen van wethouder Heijink namens het College 

 

14. Mededelingen Auditcommissie 

Geen mededelingen van de heer Wehrmeijer als voorzitter van de Auditcommissie 

 

15. Mededelingen College van B&W 

Geen mededelingen van wethouder Heijink namens het College 

 

16. Rondvraag 

Mevrouw Koningsveld, De heer Koster, Mevrouw Roos hebben vragen gesteld 

De wethouder zegt toe de antwoorden per brief toe te zenden TCM130 en TCM131 

 

17. Sluiting 

Om 23.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Overveen, september 2017 

De voorzitter van de raadscommissie Bestuur en Middelen 

Henk Schell 


