
 

 

Corsanummer: 2018002190 

Besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op woensdag 31 januari 2018 

 

Aanwezig: 

Leden: de heer Bolkestein, mevrouw Westphal, de heer Burger, mevrouw Wierda, de heer Schell, de 

heer Wehrmeijer 

Voorzitter: burgemeester Roest 

Griffie: de heer Hoek 

Met bericht afwezig: de heer Heukels, mevrouw Van Stralen 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De burgemeester 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 (ook) voor de raad van Bloemendaal van 8 maart 

as geagendeerd staat en dat de agendacommissie heeft besloten de griffie te verzoeken de 

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

Bestuur & Middelen. 

Naar aanleiding van een opmerking van de heer Westphal besluit het presidium dat alle stukken die 

aan het presidium worden toegezonden ook op het RIS dienen te worden geplaatst.  

 

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van het presidium van 20 december 2017. 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Terugblik raadsvergaderingen 21 december 2017 

Het presidium blikt kort terug op de raadsvergadering.  

 

5. Vooruitblik raadsvergadering 1 februari 2018 

Naar aanleiding van de geagendeerde stukken verzoekt het presidium aan het college aan het 

onderdeel “Politieke Keuzeruimte” in de formats van raadsvoordrachten meer aandacht te besteden. 
De heer Wehrmeijer kondigt aan dat Liberaal Bloemendaal zal voorstellen om de raadsvoordracht 

“Voornemen tot verlenen van de verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een 

zomerhuis op landgoed Elswoutshoek” van de agenda te halen. 
Het presidium geeft aan de twee agendapunten inzake de VVGB’s Elswoutshoek te willen omdraaien: 
eerst het woonhuis, dan het zomerhuis. 

 

6. Herbenoeming lid Rekenkamercommissie 

Het presidium gaat akkoord met de voordracht. De heer Schell zal namens het presidium eventuele 

vragen in commissie en raad beantwoorden.  

 

7. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden 

Het presidium gaat akkoord met de voordracht. De heer Schell zal namens het presidium eventuele 

vragen in commissie en raad beantwoorden. 

 

8. Verkiezingen 
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Het presidium bespreekt het memo Opzet 5 debatavonden in de kernen en neemt kennis van de 

toelichting daarop van de griffier. Het presidium concludeert 

 Loting om te bepalen welke partijen op welke avond met elkaar in debat gaan zal 

plaatsvinden op de Beeldvormende Avond op 15 februari door de burgemeester 

 Ieder debatje zal in drieën worden gedeeld: eerst debat tussen twee lijsttrekkers, dan 

betrekken overige lijsttrekker, dan betrekken zaal. De debatleider komt hier de nodige 

vrijheid in toe. 

 De stellingen zullen worden gemaakt door de debatleider, met ondersteuning van de griffie. 

De partijen zullen om input worden gevraagd. 

 

Het presidium neemt met waardering kennis van het memo Raadsakkoord. Het presidium verzoekt 

de griffie om contact te zoeken met één of twee gemeenten waar gewerkt is met een raadsakkoord 

en hun ervaringen op te halen. 

 

De heer Wehrmeijer verzoekt om bij volgende verkiezingen te werken met voor te beplakken 

borden. 

 

9. Screenen wethouders 

Het presidium is akkoord met het memo Screening Integriteit Kandidaat Wethouders en verzoekt de 

burgemeester een voorstel op dit punt naar de raad te brengen. De burgemeester bevestigt dat het 

uiteindelijk aan de raad is te bepalen wie hij kiest als wethouder. Tevens verzoekt het presidium te 

voorzien in (een) training integriteit voor wethouders.  

 

10. Rondvraag 

Desgevraagd door de heer Wehrmeijer bevestigt de griffier dat de beantwoording van art 40 vragen 

door de griffie na ontvangst aan de vragensteller worden doorgezonden en worden opgenomen in 

het reguliere griffiebericht 

 

De heer Wehrmeijer meldt dat de auditcommissie de managementletter heeft besproken en 

geconcludeerd heeft dat deze in samenhang met het door het college toegezegde “In Control” 
Rapport in ieder geval in de commissie Samenleving besproken zou moeten worden, in aanwezigheid 

van de accountant en vertegenwoordigers van IASZ. Het presidium kan zich daar in vinden. 

 

Naar aanleiding van een campagne van Urgenda waarin posters verschenen van wethouder 

Kruijswijk met het gemeentelijk logo, vraagt de heer Westphal of de gemeente hier toestemming 

voor heeft gegeven en in hoeverre het gemeentelijk logo auteursrechtelijk beschermd is. De 

burgemeester zal eea checken. 

 

11. Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering om 21.49 uur. 

 


