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Commissie Bestuur en Middelen van donderdag 28 februari 2019 

De geschorste vergadering werd voortgezet op donderdag 7 maart 2019. 

Concept verslag 

Aanwezig: 

Commissieleden: Mevrouw De Groot, De heren Harder, Van de Bunt, Slewe, Kruijswijk, 

Groen en Beusen 

College: Burgemeester Roest, wethouder Heijink 

Voorzitter: mevrouw Roos-Andriesse 

Griffier: mevrouw Hageman 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter heeft alle aanwezigen welkom. Er zijn geen berichten van verhindering. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

De heer Heukels kondigt aan in de komende raad een motie in te zullen dienen met het 

onderwerp inzage door raadsleden op basis van Art.169 Gemeentewet. De heer Slewe sluit 

zich aan bij de woorden van de heer Heukels. 

 

4. Mededelingen vanuit het College 

Er zijn geen mededelingen van het College. 

 

5. Vaststellen van het verslag van 17 januari 2019 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen vanuit het College 

De voorzitter loopt de toezeggingen door. De wethouder reageert op vragen. 

Toezeggingen afgedaan in de vorige vergadering: 

TCM 143 

Over een interne werkinstructie archief van alle vormen van digitale archivering/bewaren 

van documenten in de meest brede zin van het woord. De raad is per Collegebrief 

2018017383 geïnformeerd. De toezegging kan van de lijst af. 

TCM152 

Over hoogte van de kosten van de externe inhuur en waarom dit niet goedkoper kan. 

De raad is per Collegebrief 2019000414 geïnformeerd. De toezegging kan van de lijst af. 

TCM159 

Over de inzage in de Hoffman back-up. De raad is per Collegebrief 2018017030 geïnformeerd. 

De toezegging kan van de lijst af. 

TCM164 

Over het produceren van en nota communicatiebeleid. De nota is behandeld in de cie van januari 

2019. De nota is teruggenomen door het College en zal te zijner tijd op nieuw ingediend worden De 

toezegging kan van de lijst af. 

TCM 171 

Over mogelijkheid van het in termijnen betalen van de WOZ-aanslag. De vraag is mondeling 

beantwoord in de commissie van januari 2019. De toezegging kan van de lijst af. 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C1-Beantwoording-TCM-143-Afhandelen-digitale-berichten-intern-en-extern-2018017383.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C30-Beantwoording-TCM152-fractie-D66-inzake-de-jaarrekening-2017-2019000414.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C28-Beantwoording-TCM159-Reactie-op-de-vragen-van-de-fractie-LB-inzake-Hoffmann-2018017030.pdf
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TCM174 

Over het met de Auditcommissie in overleg gaan overeen actuelere wijze van de financiële 

rapportage aan de raad. Dit onderwerp is besproken in de  Auditcommissie van januari 2019. De 

toezegging kan van de lijst af. 

 

TCM177 

Over het 1x per half jaar een overzicht naar de raad te sturen van door de raad gestelde vragen, 

inlichtingenverzoeken en artikel 40 vragen. Dit overzicht is mondeling afgedaan tijdens de 

behandeling begroting 2019. 

 

Bij het vaststellen van dit verslag in de commissie van 4 april kunnen de toezeggingen. 

TCM 165, 169, 173, 178 en 179 van de lijst af omdat de raad geïnformeerd is per 

Collegebrief (zie t.z.t.  het overzicht toezeggingen april) 

 

TCM151 

Wethouder Heijink zegt toe een bericht aan de Raad te sturen voor de raad van 14 maart 

aanstaande. 

 

7. Rondvraag 

De verschillende fracties stellen vragen. Fractie Hart voor Bloemendaal stelt vragen over 

extra kosten voor het verwijderen van asbest (Haringbuysterrein) en over het bespreken 

van vertrouwelijke informatie door raadslid Slewe met een oud burgemeester. 

De fractie VDB inzake meerjaren investering reddingsbrigade 

De fractie LB stelt vragen inzake rioolrecht en. CJG Kennemerland BV en het groeiend 

tekort kosten jeugdzorg. 

De vragen van de fractie Liberaal Bloemendaal inzake CJG Jeugdzorg zullen met het 

griffiebericht van 1 maart aan de gehele raad toegezonden worden. 

 

Meningsvorming 

 

8. Aanpassen raadszaal aan wensen toegankelijkheid en veiligheid 

9. Nieuwbouw brandweerpost 

De commissieleden reageren en stellen vragen in de eerste termijn Wethouder Heijink 

reageert. In de tweede termijn heeft de commissie aangegeven geen verzoek aan de 

wethouder te doen een onderzoek uit de voeren naar alternatieve vergaderlocaties. De 

commissieleden adviseren dit stuk als bespreekpunt naar de raad van 14 maart te sturen 

mits de werkgroep toegankelijkheid haar reactie heeft gegeven op dit voorstel 

 

Wethouder Heijink zegt toe na te willen denken over een andere opstelling van de 

bestaande indeling van de raadzaal bij een eventuele aanpassing/verbouwing.  TCM181 

 

9. Nieuwbouw brandweerpost 

De commissieleden reageren en stellen vragen in de eerste termijn. Burgemeester Roest 

reageert en benadrukt de gemaakte afspraak in 2016 dat in 2020 alle brandweerkazernes 

binnen de regio op een gelijkwaardig kwalitatief niveau moeten zijn of moeten worden 

gebracht. Nieuwbouw is derhalve noodzakelijk. In tweede termijn kondigt de fractie van 

GroenLinks met een amendement te komen om de locatie bij de tennisbaan uit te sluiten.  
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Burgemeester Roest reageert benadrukt dat onderliggend voorstel een bestuursopdracht 

betreft waarin de raad meegenomen zal worden om de kaders aan te geven waar binnen 

de te verstrekken opdracht moet blijven. Burgemeester kondigt aan een amendement te 

produceren waarin deze gedefinieerde kaders opgenomen zullen worden. 

 

De voorzitter schorst deze vergadering om 23:28 uur. 

De vergadering zal voortgezet worden op donderdag 7 maart om 20:00 uur. 

 

Schorsing 

 

Heropening van de vergadering van donderdag 28 februari 2019 om 20:00 uur. 

De voorzitter heropend te vergadering. 

De heer Harder (VVD) wordt vervangen door mevrouw Zoetmulder, Mevrouw De Groot 

(PvdA) door de heer Schell 

 

De voorzitter komt terug op de bespreking van agendapunt 9 Nieuwbouw Brandweerpost 

te Bennebroek naar aanleiding van de reacties van diverse commissieleden. De 

Burgemeester kondigt het toegezegde amendement aan inzake het aanvullen en 

aanscherpen van de kaders en uitwerken van twee locatie scenario’s aan voor de 

raadsvergadering van 14 maart aanstaande. De fracties HvB en CDA kondigen een 

gezamenlijk amendement aan.  

 

10. Beheer verordening Algemene Begraafplaats 

In de eerste termijn concludeert de commissie dat het stuk als hamerstuk naar de 

raadsvergadering van 14 maart gezonden kan worden. 

 

Informatie & Oriëntatie 

 

11. Collegebrief over Jaarverslag bezwarencommissie  

Geagendeerd op verzoek van de fractie van Hart voor Bloemendaal. De heer Slewe vraagt 

aandacht voor de rol en de onafhankelijkheid van de secretaris van de 

bezwarencommissie. De heer Heukels doet de suggestie dat de raad uit haar midden een 

raadslid plaatst kan laten nemen in de bezwarencommissie. Met dien verstande dat dit 

raadslid een observerende rol op zich zal nemen en geen stemrecht heeft. De commissie 

stelt vragen over de reden van overschrijding van de termijn van afhandeling, mediation, 

het toezenden van de verslagen van de bezwarencommissie aan de Raad. 

Burgemeester Roest reageert op de vragen van de commissieleden. De vraag van de 

fractie van LB beantwoord de burgemeester met een toezegging. 

Burgemeester Roest zegt toe. Het verzenden van de verslagen van de bezwarencommissie 

aan de Raad zal weer opgepakt worden.  TCM182 

 

12. Collegebrief over RIS in relatie met het registratiesysteem van de gemeente 

Bloemendaal 

Geagendeerd op verzoek van de fractie van Hart voor Bloemendaal 

De fracties stellen vragen aan het College over het opleggen vertrouwelijkheid op stukken 

vanuit het registratie systeem (corsa), de logica en controle hierop, waarom sommige 

stukken niet op het RIS komen. 
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Wethouder Heijink zegt toe de raad een memo te sturen over de interne werkwijze bij het 

opleggen van vertrouwelijkheid op stukken en de criteria waaraan getoetst wordt voordat 

vertrouwelijkheid wordt opgelegd.       TCM183 

 

13. Collegebrief Spoorboekje P&C cyclus 2019 

Op verzoek van de fractie van het CDA 

De commissieleden reageren op de brief. Tegen de verandering zoals gesteld in de brief 

hebben de commissieleden geen bezwaar. De fractie VDB geeft de voorkeur aan papieren 

versies van de jaarstukken. De commissie gaat akkoord dat bij aanvraag de stukken ook 

op papier verstrekt kunnen worden. 

 

14. Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/ overschrijdingen  

Wethouder Heijink reageert en verzoek de Auditcommissie de gewenste kaders 

(ondergrens/bovengrens) van deze rapportage aan de geven. De voorzitter van de 

Auditcommissie neemt de vraag mee naar de Auditcommissie. Een overschrijding welk 

bedrag ook met een politiek gevoelige karakter zal niet aan deze kaders getoetst worden 

en zal ook naast de rapportage in deze commissie direct aan de Raad gemeld worden door 

het College. 

 

15 Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Burgemeester Roest heeft een aantal mededelingen over de film het wonder van 

Bloemendaal van de WOB, het aankopen van twee nieuwe bluswagens, het samenvoegen 

van tweemeldkamers per 1 mei, meldmisdaad anoniem, samenwerkingsagenda Colleges 

Zuid-Kennemerland, De Bibobfunctie gemeenschappelijk op te pakken met de gemeente 

Velsen . 

Op de vragen van de fractie LB reageert de burgemeester met een toezegging. 

Burgemeester Roest zegt toe ter zijner tijd een overzicht aan de Raad te sturen van de 

kosten en afspraken van deze Bibob samenwerking met de gemeente Velsen. TCM184 

 

16  Mededelingen vanuit de Auditcommissie 

De Auditcommissie komt eind mei weer tezamen voor een vergadering in het bijzijn van de 

accountant. 

 

Mededeling vanuit het College 

Duidelijkheid over de verkoop van de aandelen Eneco wordt verwacht in november 2019. 

 

 

17. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:37 uur. 

 

 


