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Besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op woensdag 7 maart 2018 

 

Aanwezig: 

Leden: de heer Bolkestein, mevrouw Van Stralen, de heer Schnackers, de heer Faber, de heer 

Heukels 

Voorzitter: burgemeester Roest 

Griffie: de heer Hoek 

Met bericht afwezig: de heer Burger, mevrouw Wierda, de heer Schell 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

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, dat daar de bereidheid is uitgesproken om middelen 

beschikbaar te maken om nog dit jaar maatregelen te treffen en deze bij voorkeur te koppelen aan 

de aanpassingen van de raadszaal ten behoeve van mensen met een beperking.   

 

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van het presidium van 31 januari 2018 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het onderwerp 

rondvraag/postercampagne Urgenda op de besluitenlijst deelt de burgemeester mee dat onderzoek 

zijnerzijds heeft opgeleverd dat het logo van de gemeente onder het beeldrecht valt. In het college is 

de campagne en de rol daarin van wethouder Kruijswijk besproken en geconcludeerd dat in de 

toekomst op dit vlak terughoudendheid zal worden betracht.  

 

4. Terugblik raadsvergaderingen 1 februari 2018 

Het presidium blikt kort terug op de raadsvergadering en constateert dat de vergadering prettig is 

verlopen.  

 

5. Vooruitblik raadsvergadering 8 maart 2018 

Het presidium concludeert op voorstel van de burgemeester dat het de voorkeur heeft de 

vergadering toch op het normale tijdstip, d.w.z. 20 uur, te laten beginnen. Het presidium realiseert 

zich dat daarmee de kans bestaat dat de agenda niet afgehandeld kan worden en besluit dat indien 

dit het geval is, de vergadering zal worden voortgezet op zaterdag 10 maart, aanvang 9 uur. De griffie 

zal e.e.a. zo spoedig mogelijk onder de aandacht brengen van de raadsleden en op de website 

vermelden. 

Ten aanzien van in te dienen amendementen wordt benadrukt dat het de voorkeur heeft deze 

duidelijke titels mee te geven, zodat ook voor de buitenwacht helder is waar de amendementen 

betrekking op hebben. Besloten wordt dat de manier waarop amendementen worden voorgelezen 

en ten koste van welke spreektijd dat gaat, zal worden besproken met het nieuwe presidium. 

Vooralsnog wordt vastgehouden aan de huidige wijze, waarin de indiener de gelegenheid krijgt in 

eigen spreektijd het amendement, maar in ieder geval het dictum, voor te lezen. 

 

6. Vooruitblik afscheids- en installatieraad 27 en 29 maart 2018 

Het presidium neemt kennis van het memo van de griffie en besluit: 
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 Benoeming van de commissie voor de geloofsbrieven zal geschieden op voordracht van de 

burgemeester 

 Alle leden krijgen de tijdens de afscheidsraad de gelegenheid om te spreken, waarbij de 

spreektijd 3 minuten zal zijn 

 Met betrekking tot de benoeming van leden van de commissies en verschillende (vice-

)voorzitters de griffie te verzoeken lijsttrekkers te vragen om na te denken over kandidaten 

en de organisatie van verdere proces van inventarisatie en voordracht aan de griffie over te 

laten 

 

Het presidium heeft geen bijzondere wensen tav de borrel na afloop van de afscheids- of 

installatieraad. Verzocht wordt om na te gaan of het licht in het werkcafé wellicht iets gedimd kan 

worden. 

 

7. Laptops & Tablets 

Het presidium gaat akkoord met de memo van de griffier inzake de verstrekking van laptops en 

tablets aan raadsleden.  

 

8. Verkiezingen 

De griffier geeft een korte update ten aanzien van de inspanningen van griffie en organisatie ten 

aanzien van de verkiezingen en alles wat daar bij komt kijken. 

 

9. Bespreking Evaluatie werkwijze gemeenteraad Bloemendaal 2014-2018 & Terugblik 

werkzaamheden Presidium 

Het presidium bespreekt de Evaluatie werkwijze gemeenteraad Bloemendaal 2014-2018. Een aantal 

zaken wordt genoemd: 

1. Er is een grote behoefte aan het werken met scenario’s en alternatieven in raadsvoorstellen 

2. De aard van de informatieverstrekking hangt af van de rolopvatting van de raad en 

raadsleden en precies daar is bepaald geen consensus over 

3. Voor wat betreft de communicatie over raadsaangelegenheden zou een duidelijker gekozen 

moeten worden waar het accent te leggen: op het griffiebericht of de website 

4. Er is behoefte aan het goed in beeld brengen van de historie van belangrijke dossiers, waarbij 

het aanleggen van dossiers op het RIS of het opnemen van een historische paragraaf in een 

raadsvoorstel als mogelijkheden worden genoemd 

 

10. Rondvraag 

De heer Heukels dankt de aanwezige leden die mogelijk niet in de raad terugkeren voor hun inzet in 

de raad en het presidium. 

 

11. Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering om 21.47 uur. 
 

 


