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Concept verslag 

Concept verslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur & Middelen van 

donderdag 4 april 2019 

Aanwezig 

Commissieleden: 

Mevrouw De Groot (PvdA), de heren  Van de Bunt (VDB), Heukels (LB), Slewe (HvB),  

De Vries (GrL), Harder (VVD), Groen (D66) en Beusen (CDA) 

Het College: Burgemeester Roest, Wethouder Heijink 

Voorzitter: mevrouw Roos-Andriesse 

Commissiegriffier: mevrouw Hageman 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

Geen berichten van verhindering 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter stelt voor agendapunt 8 Outsourcing GRIT als meningsvorming te behandelen 

aangezien deze week het raadsvoorstel toegevoegd is aan de stukken. De commissie stemt 

in met het voorstel. 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Er zijn geen mededelingen 

 

4. Mededelingen College van B&W 

Er zijn geen mededelingen 

 

5. Vaststellen van de verslagen van 28 februari/ 7 maart 2019  

De verslagen kunnen ongewijzigd worden vastgesteld 

 

6. Lijst van toezeggingen College  

Kunnen van de lijst af: 

TCM 165 Aankoop van grond en vervanging van de beschoeiing van de Ringvaart 

Oosteinderpolder. Is beantwoord met Collegebrief (2018015710). 

TCM 168 Fractie GrL, Het prijsverschil tussen de grote en kleine kliko. Is mondeling 

beantwoord tijdens de raadsvergadering van januari. 

TCM 169 Fractie VDB, Vragen mbt de watertoerekening van de PWN schriftelijk 

beantwoorden. Is beantwoord met Collegebrief (2019001278). 

TCM 173 Fractie VVD, De risico’s m.b.t. duinbranden, scheepvaart en het Noordzeekanaal. 

Beantwoord met collegebrief (2019002312) 

TCM 175 Fractie PvdA, De verhouding van de verplichte functie functionaris gegevens-

bescherming en de functie van Privacy beschermer. Beantwoord met Collegebrief 

(2019002350). 

TCM178 Fractie HvB over toezenden overzicht van de kosten van de column gepresenteerd 

tijdens de beeldvormende avond ambtelijke samenwerking. Beantwoord met collegebrief 

(2019001164, in de besloten omgeving) 

TCM179 Fractie GrL, Evaluatie van de communicatie over de vuurwerkvrije zone. 

Beantwoord met Collegebrief (2019002331) 

 

Onderstaande toezegging is aangepast 

TCM 172 Voor het onderwerp Zorg en Veiligheid zal een beeldvormende avond 

georganiseerd worden  In de vergadering van 4 april is de beeldvormende avond omgezet 

naar een informatieavond. De commissie wil graag geïnformeerd worden en onderling van 

gedachte kunnen wisselen. 

TCM172 Over het onderwerp Zorg en Veiligheid zal een informatieavond georganiseerd 
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worden 

 

 

 

7. Rondvraag 

Fractie Hart voor Bloemendaal had vragen ingediend over het Gatewayrapport, deze vragen 

zijn gesteld bij agendapunt 8. Vervolgens stelt de fractie Hart voor Bloemendaal 

over het lekken van vertrouwelijke stukken aan de pers. Burgemeester Roest heeft 

een onderzoek ingesteld bij de diverse betrokken partijen. De journalist die 

verklaard heeft informatie ontvangen te hebben, beroept zich op bronbescherming. 

Burgemeester Roest heeft zich de hoofdvraag gesteld of het om gekwalificeerde 

informatie (geheim of vertrouwelijke) betrof. Dit was niet het geval. De 

burgemeester verklaart de zaak als afgedaan 

De heer Slewe vraagt om een bevestiging van de ontvangst van de door hem 

toegezonden integriteit meldingen aan het college.  

Wethouder Heijink bevestigd dat deze integriteitsmeldingen tegen de burgemeester 

in behandeling genomen zijn. 

De heer Heukels stelt vragen met de onderwerpen; de planning van de  bespreking 

in beslotenheid van de motie art.169 GW, het digitaal ondertekenen van stukken, 

de behandeling van de integriteitsmeldingen, op welk tijdstip en welke raadsleden 

eventueel zitting gaan nemen, De heer Heukels kondigt voor de komende raad de 

Motie art.169 aan. Burgemeester Roest geeft aan dat het Presidium overweegt dat 

in de raad van 18 april een aparte vergadering gepland zal worden waarin art.168 

GW besproken zal worden. De Heukels geeft aan alleen bij het openbare gedeelte 

aanwezig te zijn. 

 

Meningsvorming 

 

8. Mededeling Outsourcing ICT Beheer (GRIT) 

De commissie reageert positief het raadsvoorstel Outsourcing ICT Beheer (GRIT) 

De diverse fractie geven aan te betreuren dat de raad niet eerder de beschikbare 

rapportages heeft kunnen inzien. De commissie was graag eerder geïnformeerd over de 

aanbesteding en het plan van eisen. De diverse fracties geven aan dat de outsourcing hoort 

bij de bedrijfsvoering van de gemeente. In de tweede termijn geven de diverse partijen aan 

het belangrijk te vinden dat de raad in het vervolgtraject meer betrokken zal worden. De 

commissie adviseert het stuk als bespreekpunt in de raad van 18 april te behandelen. 

 

Informatie & Oriëntatie 

 

De heer Heukels verlaat de vergadering om 22:00 uur 

 

9. Motie Bloemendaals Nieuwsblad (op verzoek van VDB) 

De fractie van VDB geeft aan bezorgd te zijn dat de vaste mededelingen verdwijnen uit het 

weekblad en in plaats daarvan ter inzage gelegd zal worden in het gemeentehuis te 

Overveen en in het servicepunt Bennebroek. De gehele commissie spreekt de vrees uit dat 

de minder digitaal vaardige inwoners de in de mededelingen gemelde onderwerpen 

waartegen beroep en bezwaar aangetekend kan worden gaan missen of dat de termijnen 

waar binnen gereageerd moet worden, niet volledig benut kunnen worden.  De diverse 

fracties geven aan het een positieve motie te vinden en de nieuwe situatie over een jaar te 

willen evalueren. 

 

10. Bewonersbrief over Kerklaan 8 (op verzoek van HvB)  
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De fractie HvB stelt vragen over de afwezigheid van de technische keuring, de taxatie door 

de makelaar, beoordeling van de taxatie, hoogte van de verkoopprijs en wil weten waarom 

er niet gekozen is voor openbare verkoop. De diverse leden reageren. De wethouder 

beantwoord de vragen. 

 

11. Collegebrief m.b.t. Nevenfuncties ambtenaar (op verzoek HvB) 

De fractie HvB wil van de mening van de commissie of de gedragscode moeten worden 

uitgebreid. De diverse commissieleden hebben geen verdere vragen en er is geen behoefte 

aan uitbreiding van de regels. Wethouder Heijink geeft een reactie en geeft aan dat de CAR 

UWO leidend is. Een mededeling van een nevenfunctie van een medewerker wordt 

geregistreerd en beoordeeld worden door het managementteam/directie. 

 

12. Collegebrief m.b.t. Berekening rioolheffing  

In verband met de afwezigheid van de heer Heukels wordt dit agendapunt niet behandeld. 

 

13. Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/ overschrijdingen  

De wethouder noemt de overschrijding in het Sociaal Domein (Jeugdhulp) zoals besproken in 

de commissie Samenleving van 3 april 

 

14. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Er is geen nieuwe informatie beschikbaar. 

 

15. Mededelingen vanuit de Auditcommissie 

Geen nieuws uit de Auditcommissie. Eind mei zal de Audticommissie bijeenkomen. 

 

16. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering 

om 23:09 uur 


