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Concept Verslag Commissie Bestuur en Middelen van 16 januari 2020 om 

20:00 uur. 

 

Aanwezig: 

Commissieleden: 

De heren Doorn (VDB), Slewe (HvB) Kruijswijk (GrL), Brussaard (VVD), Oude 

Weernink en Groen (D66), Beusen (CDA). Mevrouw De Groot (PvdA), Zoetmulder 

(VVD) 

College: Burgemeester Roest, wethouder Heijink 

Afwezig: geen 

Voorzitter: de heer Harder 

Commissiegriffier: mevrouw Hageman 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering 

De heer Groen (D66) zal door de heer Oude Weernink vervangen worden bij 

het agendapunt 15. Communicatie-beleidsplan. 

De heer Slewe (HvB) zal bij agendapunt Integriteit vervangen worden door 

mevrouw Faas en door mevrouw Roos bij het agendapunt 11. Reglement van 

Orde 

 

2. Vaststellen van de agenda 

- De fractie Liberaal Bloemendaal, met de steun van de fracties VDB en HvB 

stelt voor het rapport van de inwoners de heer Mos en Vermeulen inzake de 

gymzaal Bennebroek te bespreken. De voorzitter stelt de commissie voor dit bij 

agendapunt 20 Brief verkoop voormalige gymzaal. De commissieleden 

stemmen in.  

- Met het griffiebericht van 10 januari zijn op verzoek van burgemeester Roest 

een tweetal raadsvoorstellen toegezonden. Het raadsvoorstel Inzage van 

documenten en het raadsvoorstel Benoemen Leden bezwaarschriften 

commissie. De voorzitter stelt voor deze aan de agenda toevoegen onder 

agendapunt 20a Inzage documenten en 

20b Benoemen Leden bezwaarschriften. De commissie gaat hiermee akkoord. 

De heer Heukels doet een ordevoorstel om het raadsvoorstel RvO van de 

agenda te halen., alle technische vragen kunnen direct aan de griffie 

toegestuurd worden en zou kunnen leiden tot een amendement. De politieke 

discussie zal ik commissie gevoerd worden. De heer Heukels doet een 

ordevoorstel om het stuk van de agenda af te halen. De commissie wilde het op 

de agenda laten staan, aangezien de diverse fractie reeds technische vragen 

ingediend hadden en beantwoord hebben gekregen 

De fractie Hart voor Bloemendaal stelt voor eerst het agendapunt 12 te 

behandelen en bij agendapunt 12, agendapunt 10 te behandelen. 

De fractie van LB doet een ordervoorstel om het agendapunt van de 

agendapunt te halen. De fractie heeft bij aantal artikelen, vragen en wil om die 
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reden het stuk van de agenda halen. . De voorzitter benadrukt het feit dat de 

technische vragen niet in vergadering gesteld worden maar rechtstreek aan de 

griffie en dat de politieke discussie in de commissie en raad gevoerd zal 

worden. De voorzitter brengt het ordervoorstel in stemming. De commissie wil 

het stuk graag bepreken.  

 

3. Inspreken in de commissie 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Geen mededelingen 

 

5. Mededelingen College 

Burgemeester Roest doet een mededeling over het mandaat in de mediation in 

het dossier Elswouthoek. 

 

6. Vaststellen van het verslag 28 november 2019 

Geen wijziging op het verslag van 28 november 

 
7. Lijst van toezeggingen College 

De toezeggingenlijst van januari doorgenomen. De voorzitter concludeert dat  

TCM172 is van de lijst af. TCM184 BiBob. Burgemeester Roest zegt toe een 

verslag van de gevoerde gesprekken zal voor 1 juli aan de Raad toegezonden 

worden. TCM185 en TCM187 kunnen van de lijst af. TCM188 Resultaten 

vuurwerkmaatregelen 2019. Burgemeester Roest zal het verslag met resultaten 

van de genomen maatregelen voor de commissie van maart aan de raad 

toezenden. 

 

8. Rondvraag 

De fractie LB heeft een vraag over de publicatie van vergunningen per 

dorpskern. De fractie van HvB heeft twee vragen over het inzien van stukken 

en een bijeenkomst van bewoners. 

 

9. Bestuurlijke Termijnagenda Commissie Bestuur en Middelen. 

Geen nieuwe informatie 

Meningsvorming 

 

10.Instellen seniorenconvent (was agendapunt 12) 

De fracties bespreken het stuk meningsvorming 

De angst wordt geuit dat het seniorenconvent een structureel karakter gaat 

krijgen. De commissie ziet de toegevoegde waarde van een seniorenconvent 

met een incidenteel waarin in een informele zetting, aangelegenheden met 

vertrouwelijk karakter wordt besproken. De leden vertrouwelijkheid, delen met 

fractiegenoten, verslag legging. 
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Burgemeester Roest reageert en benadrukt het incidentele en informele 

karakter waar het besproken niet gedeeld wordt met derden. Er zal geen 

verslag van het seniorenconvent gemaakt worden. 

Het CDA wil het als bespreekpunt naar de raad in verband met overleg met de 

achterband, D66 overweegt de evaluatie in het raadsvoorstel op te willen 

nemen en wil het als bespreekpunt naar de raad. 

De voorzitter concludeert dat het stuk naar de raad als bespreekpunt kan. 

 

11.Reglement van Orde Bloemendaal 2020 

De voorzitter verzoekt de commissie om de technische vragen aan de griffie te 

sturen. De politieke vragen kunnen bij dit agendapunt gesteld worden. 

De fracties spreken zich in het algemeen positief uit over het stuk. 

De fractie HvB kondigt  verschillende amendementen aan over het inspreken in 

de commissies en de indeling van de spreektijden (naar 30% (technische tijds 

+ College) en 70% (gelijk verdeeld over de fracties), de herinvoering van de 

vergader cyclus per maand en het seniorenconvent. 

De VVD fractie stelt een ambtelijke wijziging voor van artikel 38, in de tekst 

was abusievelijk veranderd. Deze verkeerde tekstaanpassing wordt door de 

griffie teruggedraaid. De voorzitter concludeert dat het stuk als bespreekpunt 

naar de Raad gaat, met in achtneming van de ambtelijke wijziging, 

gerealiseerd voor de Raad van 30 januari. 

 

12.Protocol integriteitsmeldingen (was agendapunt 10.) 

Het stuk wordt mening vormend besproken. 

De commissie stelt vragen en geeft haar opmerkingen. 

Burgemeester Roest stelt voor de gemaakte opmerkingen in het stuk op te 

nemen en in de commissie van februari te bespreken. 

 

De voorzitter schorst de vergadering om 23:08 uur. 

 


