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Concept verslag commissie Bestuur en Middelen van 17 oktober 2019 om 20:00 uur. 

 

Aanwezig: 

Commissieleden: 

De heren Doorn (VDB), Slewe (HvB) niet bij het agendapunt Begroting), Kruijswijk (GrL), Groen 

(D66),  Beusen (CDA) tot en met agendapunt 9) Van der Veldt (CDA) vanaf het agendapunt 10) . De 

dames de Groot (PvdA), Faas (HvB) alleen bij het agendapunt Begroting) 

College: Burgemeester Roest, Wethouder De Roy van Zuidewijn-Rive, Gemeentesecretaris Atsma 

Ambtelijke ondersteuning: De heren Van der Meer en Van Hooft 

Afwezig: Commissieleden: de heer Heukels (LB). College: Wethouder Heijink 

Voorzitter: de heer Burger 

Commissiegriffier: mevrouw Hageman 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering, Wethouder Heijink heeft een bericht van 

verhindering gestuurd.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter stelt voor; 

Agendapunt 11.  

De rekenkamercommissie van Bloemendaal heeft een rapport (evaluatie ICT 

samenwerking Bloemendaal – Heemstede) geschreven dat in november aan de Raad 

gepresenteerd zal worden. De voorzitter stelt voor het raadsvoorstel nu niet te 

behandelen. Bespreken van het raadsvoorstel zal verdaagd worden tot na deze datum.  

Agendapunt 18, toe te voegen op verzoek van het College. De commissie gaat akkoord. 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

De heer Beusen (CDA) informeert de commissie dat hij vanaf 21:45 uur de commissie 

zal verlaten, hij laat zich vervangen door de heer Van der Veldt. De heer Slewe (HvB) 

zal bij agendapunt 9. Begroting 2020 door mevrouw Faas vervangen worden. 

 

4. Mededelingen College van B&W 

Het College doet een tweetal mededeling over; 

- een aankomende planschadeclaim. De claim is in behandeling. 

- een in het college besproken aangelegenheid betreffende de verkoop van de gymzaal 

te Bennebroek. Het College zal de aangelegenheid uitzoeken. 

Burgemeester Roest zegt toe een schriftelijk uitleg te sturen aan de raad inzake de 

verkooptransactie van de gymzaal te Bennebroek.    TCM189 

   

5. Vaststellen van het verslagen van 12 september en het vervolg op 24 

september. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen College 

De toezeggingenlijst oktober wordt doorgenomen. De voorzitter concludeert dat 

TCM186 van de lijst af kan. TCM172 Wethouder De Roy deelt mede dat de 

informatieavond op 18 november gepland. TCM184 Bibob, Burgemeester informeert 

de commissie dat de centrumgemeente, de gemeente Haarlemmermeer wordt ipv 

Velsen.  
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TCM187 Burgemeester Roest zegt toe een korte samenvatting waarin de 

veranderingen/hoogtepunten uit het Veiligheidsbeleid benoemd worden voor de 

Begrotingsraad aan de Raad te sturen. Burgemeester Roest bevestigt deze toelichting 

voor de Begrotingsraad aan de Raad toe te sturen. 

TCM188, Burgemeester Roest zal in februari een evaluatie vuurwerkmaatregelen aan 

de Raad sturen. De commissie stemt toe dat dit op de toezeggingenlijst veranderd 

wordt. 

  

7. Rondvraag 

De fractie HvB heeft een tweetal vragen, over een platform landgoedeigenaren en 

verzoekt om informatie verkoop van de gymzaal Bennebroek. 

De Burgemeester reageert op beide vragen.  

Mevrouw De Groot stelt een vraag of de Raad eerder op de hoogte gebracht kan 

worden wanneer er documenten bij het College binnenkomen die betrekking hebben op 

die dossiers waar de Raad, meerdere keren over gediscussieerd heeft. 

 

Meningsvorming 

 

8. Bestuurlijke Termijnagenda tbv Commissie Bestuur en Middelen 

De voorzitter licht de agendering van dit onderwerp toe. Mevrouw De Groot stelt voor 

in de planning naast de onderwerpen ook de bespreking van documenten (bijvoorbeeld 

de grote subsidie ontvangende partijen) op te nemen. De voorzitter zal de opmerking 

inbrengen in de eerstvolgende agendacommissie.  

 

9. Begroting 2020 (besproken worden die onderwerpen die in deze commissie 

passen). 

De voorzitter noemt de onderwerpen op; 

Bestuurlijke aangelegenheden, regionale onderwerpen en de 

samenwerkingsverbanden, de economische ontwikkeling, financiën, organisatie, 

communicatie, personeelszaken, automatisering, informatievoorziening, juridische 

zaken, burgerzaken, interne zaken, openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding, 

politie brandweer, vergunningen en handhaving, parkeerbeheer, beheer openbare 

ruimte, gebouwenbeheer, gemeentelijke huisvesting, handhaving  De fracties geven 

hun reacties. De diverse commissieleden geven complimenten aan de organisatie over 

de begroting. De commissieleden spreken hun zorg uit over het IHP, het financiële 

toekomstbeeld. Diverse vragen worden gesteld over onder andere; de 

septembercirculaire, brandweerkazerne Bennebroek passage woningbouw, juridische 

databank, mediabeleid, WOZ-ontwikkeling, de RIEC, meer ambitie voor de ambtelijke 

samenwerking, de Vrijwillige Reddingsbrigade Bloemendaal, financiële kengetallen, 

solvabiliteits ratio, overhead, overzicht financiering, baten en lasten afval en riolering, 

toeristenbelasting en duurzaam inkopen. Burgemeester Roest en de ambtelijke 

ondersteuning geven antwoord op de gestelde vragen. De burgemeester zal de 

verschrijving in de passage woningbouw brandweerkazerne Bennebroek uit de digitale 

begroting laten halen. De begroting 2020 zal op 7 november in de Begrotingsraad 

besproken worden. 

 

10. Kerntakendiscussie 

De voorzitter zegt dat het raadsvoorstel over de procedure gaat. De commissieleden 

delen hun mening. De diverse commissieleden stellen vragen over onder andere, de 

klankbordgroep, inwonersparticipatie.  De wethouder licht het raadsvoorstel toe. Alle 
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partijen, op de fractie Hart voor Bloemendaal na, achten het stuk klaar voor 

behandeling in de raad. Het stuk gaat als bespreekpunt naar de Raad. 

 

Informatie & Oriëntatie 

 

11. Kader voor de ambtelijke samenwerking Bloemendaal – Heemstede 

Van de agenda gehaald. 

 

12.  Archiefverordening Bloemendaal 2019 

De commissieleden achten het stuk klaar voor behandeling in de Raad van oktober als 

hamerstuk 

 

13.  Plan van aanpak aanbestedingen externe accountant (ingebracht door de 

Auditcommissie) 

De commissieleden achten het stuk klaar voor behandeling in de Raad van oktober als 

hamerstuk 

 

14. Brief resultaten waar staat je gemeente 2019 (C72 LIS 27 september) 

Geagendeerd door de fractie VVD. De fractie van de VVD licht de agendering toe. 

De diverse commissieleden zijn blij met de resultaten uit het onderzoek. De diverse 

commissieleden hebben ook aandacht voor de uitkomsten wat betreft de Raad. 

 

15. Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/overschrijdingen. 

Geen meldingen 

16. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

De burgemeester informeert de commissie over de aangekondigde veranderingen in de 

rechtspositie van brandweerlieden. 

 

17. Mededelingen uit de Auditcommissie 

De voorzitter van Auditcommissie heeft geen verdere mededelingen. 

 

18. Besloten gedeelte 

Vaststellen actiepuntenlijst uit het besloten verslag van 11 juni 2019 

De voorzitter zegt dit gedeelte in de beslotenheid te moeten bespreken, omdat het om 

een besloten verslag gaat. De commissie is akkoord met het bespreken in beslotenheid 

van dit onderwerp. De heer Slewe verlaat de vergadering 

Het quorum is aanwezig. De voorzitter verzoekt de niet beëdigde aanwezigen de zaal te 

verlaten en sluit de deuren. 

Van het besprokene in beslotenheid wordt een apart verslag gemaakt. 

 

19. Sluiting 

De voorzitter heropent het openbare gedeelte. 

Concludeert dat de actielijst met het kenmerk 2019007300 voor publicatie in de 

openbaarheid beschikbaar is. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:08 uur. 

 


