Concept verslag commissie Bestuur en Middelen van 12 september 2019 om 20:00 uur.
Aanwezig:
Commissieleden:
De heren Vd Bunt (VDB), Heukels (LB), Slewe (HvB), Kruijswijk (GrL), Groen (D66), De dames de
Groot(PvdA), Zoetmulder (VVD)
College: Burgemeester Roest, Wethouder Heijink
Afwezig: Commissieleden: de heren De Vries (GrL), Harder (VVD), Beusen (CDA)
Voorzitter: mevrouw Roos-Andriesse
Commissiegriffier: mevrouw Hageman

1. Opening en bericht van verhindering
De heer Brussaard (VVD) zou de heer Harder vervangen maar werd voor
familieomstandigheden weggeroepen. Mevrouw Zoetmulder nam gaande de
vergadering de plaats in van de heer Harder. De heer Beusen (CDA) is verhinderd, er
was vervanging vanuit de fractie van het CDA. De heer De Vries (GrL) werd door de
heer Kruijswijk vervangen.
2. Vaststellen van de agenda
De fractie van VDB verzoekt, agendapunt 16 niet te behandelen. De fractie LB verzoekt
de wethouderbrief F1 als extra agendapunt toe te voegen. De meerderheid van de
commissie gaat akkoord.
3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie
Geen mededelingen
4. Mededelingen College van B&W
Burgemeester Roest doet verslag van een gesprek met bewoners inzake de politieke
situatie. Een verzoek vanuit de bewoners om met de raad in gesprek te komen wordt
door de burgemeester aangekondigd. Wethouder Heijink geeft een update wat betreft
de situatie bij AEB.
5. Vaststellen van het verslag van 11 juni NO (met eventueel besluit tot
openbaarmaking verslag).
De commissie concludeert dat het Niet Openbare verslag van 11 juni niet openbaar
wordt aangezien de Raad volgens de commissie hier al een besluit over genomen heeft.
Aan Integris is vertrouwelijkheid gegarandeerd. Integris aan heeft aangegeven niet de
voorkeur aan het openbaar maken van het verslag te geven. Omdat het openbaar
maken van dit verslag een belemmering kan vormen voor een eventueel vervolg
onderzoek. De heren Heukels en Slewe geven aan geen reactie te geven omdat zij niet
bij deze vergadering aanwezig waren. Het verslag van 20 juni wordt vastgesteld met
een tweetal aanvullingen.
- Toevoeging PvdA inzake agendapunt 14.
De PvdA uit haar ongenoegen over de aanpak van het ICT-project Verbeteren RIS.
Bij de bespreking van de Outsourcing ICT heeft de wethouder toegezegd de
raad/commissie B&M mee te nemen in het Informatisering plan, waarvan het
verbeteren van het RIS een onderdeel is. Er ligt nu een initiatiefvoorstel uit de
commissie, waardoor het project een politieke lading krijgt, die naar de mening van de
PvdA ten onrechte is. RIS verdient een gestructureerde projectaanpak, met een heldere
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rol voor de Raad. De PvdA vindt het document niet geschikt voor doorzending naar de
Raad en heeft dus ook tegen doorzending gestemd.
- Toevoeging fractie CDA
Agendapunt 9. Vaststellen zomernota.
Het CDA vragen gesteld over zowel onderhoudsplan Bokkedoorns (i.v.m. herstelpost
van € 50k), evenals de vraag hoe de meerjarenonderhoudsplannen voor gemeentelijk
vastgoed zijn opgesteld. Naar aanleiding van de vraag heeft de afdeling Beheer een
collegebrief geschreven (TCM186) en de stukken toegestuurd.(De heer Beusen
beschouwt de zaak als afgehandeld).

6. Lijst van toezeggingen College
TCM186, 151, 162, 172, 176, 183 zijn afgedaan.
Burgemeester Roest verwacht TCM184 eerste kwartaal 2020 afgehandeld te hebben.
TCM185 Wethouder Heijink zegt toe deze voor de raadsvergadering van 26 september
af te zullen handelen.
7. Rondvraag
De fracties van HvB en LB hebben vragen ingediend. De fractie HvB stelt vragen over
de hoorzitting Hoffmann bestanden en het functioneren van een ambtenaar, de fractie
LB stelt vragen over stand van zaken financiële tegenvallers 2019. De wethouder
reageert.
Meningsvorming
8. Vaststellen Veiligheidsbeleid (doorgeschoven in de vorige commissie)
In de notulen van 20 juni is opgenomen dat het raadsvoorstel Vaststellen
Veiligheidsbeleid VRK nog niet klaar was voor bespreking in de commissie van juni.
De burgemeester heeft toen voorgesteld bespreking van dit raadsvoorstel in
september. Burgemeester Roest geeft een toelichting op het raadsvoorstel. De
commissie geeft aan dat het wenselijk is om bij een volgend voorstel, een oplegger bij
het stuk te voegen die de veranderingen opsomt ten opzichte van het oude beleid.
Burgemeester Roest zegt toe een korte samenvatting waarin de
veranderingen/hoogtepunten uit het Veiligheidsbeleid benoemd worden voor de
Begrotingsraad aan de Raad te sturen.
TCM187
Het voorstel kan als hamerpunt naar de raad van september.
9. Opdracht verlenen aan de kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht
De commissie De fractie van LB zal geen medewerking verlenen aan
De vergadering wordt geschorst voor technische aangelegenheden.
Na de schorsing dient de fractie VDB een orde voorstel in om deze vergadering te
schorsen ivm de ontstane vergadersfeer in de commissie. Het voorstel wordt in
stemming gebracht en wordt aangenomen.

De vergadering wordt geschorst om 22:19 uur
___________________________________________________________________
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(vervolg) (Concept) Verslag van de commissie Bestuur en Middelen van
12 september voortgezet op 24 september 2019 om 21:30 uur.
Aanwezig:
Commissieleden:
De heren Doorn (VDB), Harder (VVD), Beusen (CDA), Kruijswijk (GrL), Groen (D66), Mevrouw de
Groot(PvdA)
College: Burgemeester Roest, Wethouder Heijink
Afwezig: Commissieleden: de heren Vd Bunt (VDB) De Vries (GrL), Heukels (LB), Slewe (HvB)
Voorzitter: de heer Burger
Commissiegriffier: mevrouw Hageman

De voorzitter heropent de vergadering van 12 september.
De heren De Vries (GrL), Van de Bunt (VDB) en Heukels (LB) zijn verhinderd. De heer
Kruijswijk vervangt de heer De Vries. De heer Doorn vervangt de heer Van de Bunt.
9. Opdracht verlenen aan de kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht
De vergadering van 12 september wordt voortgezet met de 2 e termijn bespreking van
dit raadsvoorstel. De commissieleden reageren. Het voorstel kan als bespreekpunt
naar de raad van 26 september 2019.
10. Vaststellen vergaderschema 2020
Het vergaderschema 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. Het kan als hamerpunt
naar de raadsvergadering van 26 september.
Informatie & Oriëntatie
11. Evaluatie vuurwerkmaatregelen (geagendeerd op verzoek van GroenLinks,
C23 op de LIS van 14 maart)
De fractie van GroenLinks licht de agendering toe. De commissieleden zijn positief over
de nieuwe maatregelen. De commissieleden vragen zich af of het werken met cirkels
met name rondom de huizen met rieten kappen in de praktijk gehandhaafd wordt.
De burgemeester reageert en zegt dat de maatregelen tot het gewenst effect hebben
gehad. De burgemeester adviseert de inslagen weg nog een aantal jaren te volgen
zodat de opgedane ervaringen verwerkt kunnen worden en de nieuwe maatregelen de
kans krijgen om uitgetest te worden.
Burgemeester zegt toe na de komende jaarwisseling direct de evaluatie
vuurwerkmaatregelen aan de raad toe te sturen.
TCM188
12. Brief m.b.t. Overzicht inlichtingenverzoeken en raadsvragen,
incl. motie VDB (geagendeerd op verzoek van de VDB, C50 op de LIS van 18
april)
De fractie VDB licht de motivering van het agenderen toe. Een aantal fracties geven
hun reactie. Wethouder Heijink geeft aan dat dit overzicht toegestuurd is op verzoek
van de raad.
13. Brief m.b.t. afhandeling integriteitsmeldingen (geagendeerd op verzoek
van Hart voor Bloemendaal, A11 op de LIS van 18 april). ‘
De fractie van de VVD stelt voor deze brief niet te behandelen omdat de actualiteit de
agendering heeft ingehaald. De commissie gaat akkoord en zal de brief niet bespreken.
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14. Brief m.b.t. Park Brederode (geagendeerd op verzoek van Hart voor
Bloemendaal, C48 op de LIS van 18 april)
De fractie van HvB licht de agendering toe. Een aantal commissieleden reageert. De
wethouder geeft een reactie.
15. Discussienota D66 m.b.t. inspraak en participatie (geagendeerd op verzoek
van D66, A17 op de LIS van 4 juli)
De fractie van D66 licht het doel van de discussienota toe. De commissieleden geven
hun reactie. De fractie van D66 dankt de commissieleden voor hun bijdragen.
16. Brief landgoedeigenaren (geagendeerd op verzoek van VDB), A23 op de LIS van
4 juli). Van de agenda gehaald op verzoek van de fractie VDB.
17. Brief Formule 1. (op verzoek van LB)
De fractie van LB heeft om deze agendering gevraagd maar is niet aanwezig voor
bespreking. De commissie besluit deze brief niet verder te bespreken aangezien er
inmiddels twee raadsvergaderingen hebben plaatsgevonden over dit onderwerp.
18. Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/ overschrijdingen
Geen nieuwe uitgaven/overschrijdingen
19. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden
Er is geen nieuwe informatie vanuit het College.
20. Mededelingen vanuit de Auditcommissie
De vergadering van de Auditcommissie die voor vanavond gepland stond kon niet
doorgaan ivm deze vergadering. De Auditcommissie heeft haar vergadering verschoven
naar dinsdag 1 oktober om 20:00 uur.
21. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:54 uur.
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