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Concept-verslag van de vergadering van  

De Agendacommissie van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op woensdag 31 januari 2018 

 

Aanwezig: de burgemeester (voorzitter), de heer Burger, de heer Schell en de heer 

Brussaard  

Griffie: de heer Hoek 

Afwezig: mevrouw Van Stralen (met bericht) 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat mevrouw Van Stralen verhinderd is. 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

De heer Hoek deelt mee dat van de raad van Heemstede een uitnodiging is ontvangen 

voor het bijwonen van een informatieve presentatie op 7 februari as over de verordening 

gegevensverstrekking basisregistratie personen, die – indien de agendacommissie 

daarmee instemt – (ook) voor de raad van Bloemendaal van 8 maart as geagendeerd 

staat. De agendacommissie waardeert het initiatief en verzoekt de griffie de uitnodiging 

bij het griffiebericht te voegen en tevens toe te zenden aan de leden van de commissie 

Bestuur & Middelen. 

 

2. Besluitenlijst d.d. 20 december 2017  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Evaluatie van de Commissies en Beeldvormende Avond van Raadscyclus 8 

(Raden van 2 en 8 november 2017) 

De Agendacommissie kijkt niet ontevreden terug op de afgelopen raadscyclus.  

Aan de burgemeester wordt verzocht aan de leden van het college over te brengen dat hun 

aanwezigheid bij het onderdeel “Burgers aan het Woord” bij de Beeldvormende Avond op 

prijs wordt gesteld. Tevens verzoekt de agendacommissie de leden van het college 

terughoudendheid aan de dag te leggen bij het doen van mededelingen.  

Geconstateerd wordt dat de Beeldvormende Avonden hun eindvorm nog niet hebben 

gevonden. Daarbij gaat het om de afstemming tussen “Burgers aan het Woord” en de 
beeldvormende sessies, de vraag hoeveel parallelle beeldvormende sessies er kunnen 

worden georganiseerd, de vormgeving van de sessies en het aanvangstijdstip. 

 

4. Raadscyclus 2, 2018 

De agendacommissie is akkoord met de voorgestelde agenda’s voor beeldvormende 
avond, de commissies en de raad en tekent daarbij het volgende aan: 

 De heer Ed Prins van de Vrienden van Middenduin zal worden uitgenodigd om een 

presentatie te geven als onderdeel van de beeldvormende sessie over Reinwaterpark 

(max 10 minuten). 

 Ten aanzien van verzoeken om op de Beeldvormende Avond presentaties te verzorgen 

inzake Dennenheuvel en Kweekduin constateert de commissie dat deze niet als 
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parallelle sessie naast de sessie Reinwaterpark geagendeerd kunnen worden en dat 

deze betrekking hebben op onderwerpen die pas na de verkiezingen aan de raad zullen 

worden voorgelegd, zodat het de voorkeur heeft deze sessie pas na de verkiezingen te 

laten plaatsvinden. 

 De commissies Samenleving en Bestuur & Middelen zullen vanwege de volle agenda’s 
beginnen om 19.30 uur. 

 De aangekondigde raadsvoordrachten met betrekking tot de zelfevaluatie van de 

Rekenkamercommissie en het verlengen van het contract met de accountant kunnen 

op de agenda’s worden geplaatst. 
 De agendacommissie wacht de uitkomsten van de commissies af alvorens te besluiten 

ten aanzien van het aanvangstijdstip van de raad op 8 maart. 

 

5. Planning Raad & Griffie tot einde 2017 & 2018 

De Agendacommissie neemt kennis van de planning. 

 

6. Rondvraag 

Geen van de leden maakt gebruik van de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.21 uur. 


