Concept Agenda Commissie Bestuur en Middelen van 28 november 2019 om 20:00 uur.
Aanwezig:
Commissieleden:
De heren Doorn (VDB), Slewe (HvB) Kruijswijk (GrL), Brussaard (VVD), Oude Weernink (D66), Beusen
(CDA). Mevrouw De Groot (PvdA), Zoetmulder (VVD)
College: Burgemeester Roest, wethouder Heijink
Ambtelijke ondersteuning: de heer Van Hooft
Externe Leden van de Rekenkamer Bloemendaal, mevrouw Glashouwer, de heer J.J. Bakker
Afwezig: de heer Heukels
Voorzitter: de heer Harder
Commissiegriffier: mevrouw Hageman

1. Opening en bericht van verhindering
De voorzitter opent de vergadering
Berichten van verhindering: de heren Groen (D66) en Heukels (LB).
De heer Oude Weernink vervangt de heer Groen. De heer Brussaard en mevrouw
vervangen de heer Harder die vandaag de voorzitter is.
2. Vaststellen van de agenda
Het College vraagt Agendapunt 15 van de agenda te verwijderen omdat het stuk nog
niet rijp is voor bespreking. De commissie gaat akkoord.
3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie
De heer Slewe doet een mededeling inzake de integriteitsmelding burgemeester Roest.
4. Mededelingen College
Wethouder Heijink maakt melding dat in het raadsvoorstel Visie op de
Informatievoorziening (agendapunt 13) de alinea politieke keuze ruimte verwijderd had
moeten worden. De commissie stemt toe het stuk te bespreken zonder deze alinea.
Wethouder Heijink wil de mededeling over Eneco bij het agendapunt de Rondvraag in
antwoord op de rondvraag van de heer Beusen (CDA). Wethouder Heijink kondigt een
winstwaarschuwing aan inzake het netwerkbedrijf Stedin (waar de gemeente ook
aandelen in heeft). Men verwacht in de energietransitie een lager dividend. De
wethouder zal de commissie op de hoogte houden.
5. Vaststellen van het verslag 17 oktober 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Lijst van toezeggingen College
De toezeggingenlijst oktober wordt doorgenomen. De voorzitter concludeert dat
TCM172 De toezegging is afgedaan
TCM184 wordt aangehouden.
TCM186 De toezegging is bij het vaststellen van het verslag van 17 oktober van
de lijst afgedaan.
TCM187 De toezegging is afgedaan met Collegebrief 2019007464
TCM188 De toezegging wordt aangehouden. De afronding staat voor februari 2020.
TCM189 De toezegging is afgedaan met Collegebrief 2019007358
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7. Rondvraag
CDA stelt een vraag over de overdracht van de aandelen Eneco.
Wethouder Heijink geeft een toelichting over verwachte gang van zaken. Een voorstel
vanuit het College wordt half januari 2020 verwacht
D66 stelt een vraag over de jaarlijkse onderhoudskosten van het gemeentehuis.
Wethouder heeft voor aanvang de vergadering de heer Oude Weernink een overzicht
van de kosten toegezonden. Aanvullende vragen zullen gesteld en beantwoord worden
bij agendapunt 12. HvB stelt een vraag over het verslag van een gesprek met burgers
door de burgemeester. Burgemeester Roest reageert.
De heer Slewe stelt de vragen van de fractie LB, in verband met de afwezigheid van de
heer Heukels. De vragen gaan over de verkoop van de gymzaal in Bennebroek en de
burgemeestersbrief inzake het niet meestemmen in de raad.
Burgemeester Roest reageert.
8.

Bestuurlijke Termijnagenda Commissie Bestuur en Middelen
Het CDA vraagt de data van VRK en MRA op te nemen in de BTA.
GrL vraagt de BTA aan te vullen met reeds bekende data voor 2020.
PvdA vraagt de data in te plannen voor bespreking van de jaarverslagen en
jaarplannen van de grote subsidie ontvangers voor 2020
De voorzitter zegt de verzoeken genoteerd te hebben en zal het meenemen naar de
agendacommissie.
Meningsvorming

9. Rapport Rekenkamercommissie
De commissieleden danken de RKC voor het rapport en bespreekt het raadsvoorstel
mening vormend en stelt de diverse vragen. Mevrouw Glashouwer en de heer Bakker
beantwoorden de vragen. De commissie adviseert unaniem het stuk als hamerpunt
naar de raadsvergadering van 12 december 2019 te zenden.
10. Kader voor ambtelijke samenwerking Bloemendaal - Heemstede.
De commissie bespreekt het raadsvoorstel mening vormend en stelt meerdere vragen.
Burgemeester Roest reageert op de opmerking inzake de communicatie
De fracties van GrL, HvB en VDB willen het stuk als bespreekpunt, de overige
commissieleden adviseert het stuk als hamerpunt in de komende vergadering te
agenderen. Hiermee gaat het voorstel als bespreekpunt naar de raadsvergadering
van 12 december 2019.
11. MRA agenda 2.0
HvB en VDB geven aan het voorstel als bespreekpunt naar de raad te willen sturen. De
overige fracties adviseren het stuk als hamerpunt naar de raad te brengen. De
voorzitter concludeert het voorstel als bespreekpunt naar de raadsvergadering van 12
december 2019
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12. Meerjaren Onderhoudsplan
De fractie van D66 dank de ondersteuning voor de snelle beantwoording van de
gestelde vragen. Een tweetal aanvullende vragen worden gesteld. De kosten worden
jaarlijks geactualiseerd, wordt dit met de raad gedeeld? Wordt in het geval van
financiële consequenties dit opgenomen in de meerjarenbegroting en wordt de raad
hierover geïnformeerd?
De PvdA fractie stelt de vraag, waarom het gebouw waarin restaurant “De
Bokkedoorns” gevestigd is, in het bezit van de gemeente is. Wethouder Heijink geeft de
suggestie het eventuele afstoten van het gebouw van de “De Bokkedoorns” op te
nemen in de kerntakendiscussie. De ambtelijke ondersteuning beantwoord de vragen
over het onderhoud van het gemeentehuis. Het CDA stelt een aanvullende vraag over
het onderhoud van het gebouw van “De Bokkedoorns” en chrome6. De ambtelijke
ondersteuning beantwoordt beide vragen tezamen met de vragen van D66 over het
jaarlijks actualiseren van de kosten. De commissie adviseert unaniem het stuk als
hamerpunt naar de raadsvergadering van 12 december 2019 te zenden.
13. Visie op Informatievoorziening
De commissie bespreekt het raadsvoorstel meningsvormend en de fractie GrL stelt
vragen. De ambtelijke ondersteuning beantwoord de vraag en kondigt een architectuur
notitie aan. De commissie adviseert unaniem het stuk als hamerpunt naar de
raadsvergadering van 12 december 2019 te zenden.
14. Initiatiefvoorstel mbt inspreken in commissies
De fractie GrL kondigt een alternatief initiatiefvoorstel aan om ontnemen van het woord
te lid 2, 5 en 9 er uit te verwijderen.
De fractie De commissie adviseert unaniem het stuk als bespreekpunt naar de
raadsvergadering van 12 december 2019 te zenden.
15. Verkoop grond Duinwijckweg 9 te Bloemendaal
Is bij het vaststellen van de agenda, van de agenda gehaald.
16. Herbenoeming lid bezwaarschriftencommissie
De commissie adviseert unaniem het stuk als hamerpunt naar de raadsvergadering
van 12 december 2019 te zenden
17. Eindejaarsvoorstel 2019
De fractie GrL, stelt een tweetal technische vragen.
1. Waarom het investeringskrediet getrokken is voor de aanschaf van een business
Intelligence Tool (BI tool)
2. Wordt zowel bij aanvang als bij de uitvoering alle bouwaanvragen op technische
aspecten getoetst? Wethouder Heijink spreekt met de heer Kruijswijk af, de
beantwoording via een emailbericht te laten verlopen, in verband met behandeling van
dit stuk in de raad van 12 december. De commissie adviseert unaniem het stuk als
hamerpunt naar de raadsvergadering van 12 december 2019 te zenden
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18. Vaststellen fractievergoedingen 2020
De commissie adviseert unaniem het stuk als hamerpunt naar de raadsvergadering van
12 december 2019 te zenden
19. Vaststellen belastingverordeningen 2020
De commissie adviseert unaniem het stuk als hamerpunt naar de raadsvergadering van
12 december 2019 te zenden

Informatie & Oriëntatie

20. Collegebrief mbt ondertekenen stuk (geagendeerd op verzoek van LB)
Lijst van ingekomen stukken van 26 september referentie C4.
De voorzitter concludeert dat dit agendapunt doorgeschoven wordt naar de volgende
vergadering in verband met de afwezigheid van de heer Heukels (LB).
21. Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/overschrijdingen.
Geen nieuwe informatie
22. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden
23. Mededelingen uit de Auditcommissie
De voorzitter neemt namens de heer Groen (voorzitter Auditcommissie) het woord.
De volgende vergadering is 16 december aanstaande in aanwezigheid van de
Accountant en een afvaardiging van de Rekenkamer.
24. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:08 uur.
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