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(Concept) Besluitenlijst voorzetting Commissie Bestuur en Middelen van 18 juni 2020 

op donderdag 25 juni 2020 

 

Aanwezig: Raadsleden: De heren: Brussaard, Van de Bunt , Doorn, Kruijswijk, Groen, Vd 

Veldt, de dames Faas, De Groot, Roos. 

College: wethouder Heijink, Burgemeester Roest 

Voorzitter: de heer Harder 

Griffier: mevrouw Hageman 

 

1. Heropening en bericht van verhindering 

De voorzitter heropent precies om 20:00 uur de vergadering en heet de aanwezigen 

welkom. Er zijn berichten van verhindering. 

 

4. 2e Termijn commissieleden Kadernota (programma 0) 

De algemene grondhouding van de commissie is dat het servicepunt Bennebroek 

gehandhaafd moet worden. De diverse fracties stellen onder ander vragen over de 

opname van verleende vergunning in de lokale weekbladen, slagboom toegang 

strand, de toeristenbelasting, aandelen Meerlanden, het IHP. 

Het College beantwoord in de tweede termijn. De burgemeester kondigt een brief 

over de verdeling van het budget communicatie aan de raad te sturen voor de 

eerstvolgende Raad. De wethouder beantwoord de vragen. De diverse fracties hebben 

moties en amendementen aangekondigd. 

De voorzitter concludeert dat het stuk als bespreekpunt naar de Raad geleid zal 

worden 

 

5. Vaststellen Jaarrekening 2019 

De commissie betreurt de late aanlevering van het accountantsverslag 2019 en 

dat de commissie nu nog niet met zekerheid weet dat er een schone 

accountantsverklaring tegemoet gezien kan worden. Het raadsvoorstel wordt 

besproken en vragen worden gesteld over de jaarrekening 2019.  

Wethouder Heijink zegt toe; 

(D66) Jaarrekening 2019 

Schriftelijk antwoord te geven op de vragen over de Kengetllen over de stijging in 

het aantal bnen in de gemeente an 385 per 1000 inwoners in 2018 nnaar 491 fte 

per 1000 inwonders in 2019 (blz 62) ondersteuning en de stijging in het restatf 

prg 7 terwijl een daling ws begroot.     TCM196 

 

De voorzitter concludeert dat het stuk als bespreekpunt naar de Raad geleid zal 

worden 

 

6. Vaststellen Zomernota 

Het stuk wordt door inhoudelijk besproken 

Speciale aandacht voor de nieuwe voorstellen o.a. herinrichting van Veen en Duin,  

nr.3, Zylap, nr. 6, uitgave jeugdhulp, nr. 7 Milieubeheer het Plan van Aanpak 

warmtetransitie in de gebouwde omgeving, nr.9 dienstverlening gemeente 

Bloemendaal, nr.8 verkoop snippergroen, nr.10 extra budget voor langdurig 

ziekteverzuim en openstaande vacatures,  nr.11 inhuur capaciteit voor 
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beantwoording raadsvragen. Nr. 12 besparing bedrag reparatie beschoeiing 

Bennebroek en Hillegom, compensatie Coronacrisis en de gevolgen voor de 

begroting. Het CDA kondigt een amendement aan voor nr. 11 (inhuur capaciteit 

beantwoording raadsvragen). De wethouder kondigt een collegebrief aan over de 

voortgang uitbesteding ICT en verbetering digitale zoekvragen en aanverwante 

onderwerpen.   

De fracties van het CDA, Hart, D66, ZB en LB willen het stuk naar de raad 

brengen als bespreekpunt. 

De voorzitter concludeert dat het stuk als bespreekpunt naar de Raad geleid zal 

worden. 

 

 

7. Jaarstukken ontwerpbegroting 2021 VRK 

De commissie is benieuwd naar de uitkomsten van het brandweercongres, de 

stijging in de bijdrage van de gemeente aan de VRK en de verdeelsleutel, veilig 

thuis. Burgemeester geeft aan de wijziging van verdeelsleutel nog niet besproken 

is met de VRK en zal de overige vragen schriftelijk beantwoorden voor de 

eerstvolgende raad. De verslagen van het brandweercongres zal de burgemeester 

doorsturen aan de Raad. 

 

De fracties achten het stuk voldoende besproken en willen het stuk naar de raad 

brengen als hamerpunt. De voorzitter concludeert dat het stuk als hamerpunt 

naar de Raad geleid zal worden. 

 

9. Benoemen duo-commissielid fractie PvdA 

De benoeming zal als bespreekpunt met afhandeling bij acclamatie naar de Raad 

van 30 juni doorgevoerd te worden. 

 

10.Bespreken geagendeerde stukken LIS 16 april 2020 

De fractie HART stelt vragen over de verkoop van de gymzaal Bennebroek.  

Het College geeft haar reactie. 

 

12.Bestuurlijke termijn Agenda 

Geen opmerkingen vanuit de commissie. 

 

13.Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/overschrijdingen 

Het College heeft geen aanvullende informatie 

 

14.Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

De burgemeester verwacht dat in het najaar er weer informatie komt over de 

samenwerkingsverbanden. In verband de Coronacrisis zijn er een aantal 

processen vertraagd en is het bezoek van Gedeputeerde Staten uitgesteld.  

 

15.Mededelingen vanuit de Auditcommissie 

Geen mededelingen 

16.Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Geen mededelingen 
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17.Mededelingen College 

Geen mededelingen 

18.Vaststellen van de besluitenlijst van 14 mei 2020 

De voorzitter stelt, onder dankzegging aan de griffier, de besluitenlijst ongewijzigd 

vast. 

19.Lijst van Toezeggingen College 

De commissie concludeert dat de toezeggingen 184, 191, 192, 193, 194, 195 zijn 

afgehandeld. De fractie LB maakt bezwaar tegen de afvoering van TCM184 en dit 

uit te stellen tot september. 

 

20.Rondvraag 

De fractie Hart voor Bloemendaal stelt drie vragen over onderzoek Integis, de 

boetes die uitgeschreven zijn nav de Coronacrisis en prive-emails. De 

burgemeester beantwoord de vragen en licht de positie toe van de gemeente 

Bloemendaal bij overtreding van de Noodverordening. 

 

21.Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering 

 


