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Concept-verslag van de vergadering van  

De Agendacommissie van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op woensdag 7 maart 2018 

 

Aanwezig: de burgemeester (voorzitter), de heer Brussaard en mevrouw Van Stralen 

Griffie: de heer Hoek 

Afwezig: de heren Burger en Schell (met bericht) 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat de heren Burger en Schell 

verhinderd zijn.  

De heer Hoek doet een mededeling over de IT-perikelen van de afgelopen weken. Er zijn 

inmiddels maatregelen getroffen, maar een meer duurzame oplossing is gewenst. De 

burgemeester deelt mee dat deze situatie in het college is besproken en dat daar de 

bereidheid is uitgesproken om middelen beschikbaar te maken om dit nog jaar 

maatregelen te treffen.  

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

2. Besluitenlijst d.d. 31 januari 2018  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Evaluatie van de Commissies en Beeldvormende Avond van Raadscyclus 2 

(Raad van 8 maart 2018)  

De Agendacommissie kijkt zeer tevreden terug op de Beeldvormende Avond over 

Reinwaterpark. Ook de commissies Grondgebied en Bestuur & Middelen zijn naar wens 

verlopen. Ten aanzien van de behandeling van de Woonvisie in de commissie Samenleving 

wordt opgemerkt dat het prettiger zou zijn geweest wanneer de wethouder en de 

voorzitter van de commissie meer waren meegenomen in het voornemen de Woonvisie 

niet te agenderen voor de raad.  

 

4. Afscheids- en Installatieraad 2018 

De Agendacommissie bespreekt het Memo Gang van Zaken afscheids- en installatieraad. 

De Agendacommissie geeft mee een ontvangst van familie te organiseren bij de 

Installatieraad en v.w.b. het stoelenbeleid een “wie het eerst komt, het eerst maalt”-beleid 

te hanteren.  

 

5. Terugblik werkzaamheden Agendacommissie 

Een aantal zaken wordt genoemd:  

1. Het is lastig manoeuvreren voor een Agendacommissie wanneer er in de raad 

verschillende opvattingen leven over de rol van de raad 

2. De werkzaamheden in de Agendacommissie zijn prettig en apolitiek verlopen 

3. De gekozen inzet dat voorstellen in beginsel naar de raad worden gezonden, ook als 

dat leidt tot een volle agenda wordt als juist ervaren: er moet bestuurd worden! 
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4. Het werken met de planning van de griffie zou verbeterd kunnen worden. 

 

6. Rondvraag 

De leden danken elkaar voor een prettige samenwerking in de afgelopen bestuursperiode. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur. 

 


