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Verslag van de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen van donderdag 22 oktober 2020 (Concept) 

 

Aanwezig: 

Voorzitter:   R. Harder 

Commissiegriffier/Verslag: C. Hageman 

 

Raadsleden/Duo-commissieleden:       

VVD:    A. Zoetmulder, W. Brussaard  Hart voor Bloemendaal:  M. Roos 

CDA:    B. van der Veldt    Liberaal Bloemendaal:  L. Heukels 

D66:    L. Oude Weernink   PvdA:    A. de Groot 

GroenLinks:   R. Kruijswijk    VDB:    M. Doorn 

Zelfstandig Bloemendaal: C. Faas 

 

College: 

Burgemeester: E. Roest 

Wethouders: N. Heijink (VVD) 

 

nr Onderwerp 

  

01. Opening en bericht van verhindering 

 De voorzitter opent de vergadering precies om 20:00 uur. 

 De heer Van de Bunt (LB) laat zich vervangen door de heer Heukels. 

 

02. Vaststellen van de agenda 

 De voorzitter concludeert dat de ordevoorstellen worden aangenomen. 

1. De agendapunten 7 en 9 worden omgedraaid. 

2. De spreektijd wordt per fractie met 5 minuten verlengd, voor de gehele vergadering. 

De agenda wordt voor het overige conform vastgesteld. 

 

03. Inspreken in de commissie 

 Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. De aangekondigde inspreker zal van het recht af. 

 

Meningsvorming 

 

04 Raadsvoorstel Vaststellen van de Begroting 2021 

De commissie adviseert dit voorstel als bespreekpunt op te nemen in de agenda van de komende Begrotingsraads- 

vergadering van 5 november. 

 

 

05 Raadsvoorstel Aanwijzen lokale publieke omroep 

De fracties zijn verrast door dit raadsvoorstel en verzoekt de burgemeester een beeldvormende avond te organiseren 

over de lokale omroep. 

Burgemeester Roest geeft aan dat de gemeente  een uitkering uit het gemeentefonds ontvangt voor de lokale 

omroep. Op dit moment wordt er geen 

betaling gedaan aan een lokale omroep (Haarlem105).  
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Burgemeester Roest zegt toe een 

onderhandelingstraject met Haarlem105 op te 

starten, waarin de onderwerpen, participatie, 

het bedienen van dorpskernen, welke tijd 

(bevolking, niet het bestuur van de gemeente 

)op weekbasis aan de gemeente  Bloemendaal 

zal worden besteed. Het voorstel voor een 

beeldvormende avond zal ingebracht worden in 

de eerstkomende agenda commissie. De 

gekozen route zal door Burgemeester Roest 

gecommuniceerd worden met het 

commissariaat voor de media.    

      

      

   Burgemeester Roest

 TCM199 

De voorzitter concludeert dat er voldoende draagvlak binnen de commissie is om het voorstel als bespreekpunt op te 

nemen in de agenda van de eerst komende  

reguliere raadsvergadering. 

 

06 Initiatief voorstel Reglement van Orde 

 Inspreken in de commissie 

 De commissie adviseert dit voorstel als bespreekpunt op te nemen in de agenda van de komende 

raadsvergadering. 

  

07 Initiatief voorstel Reglement op de Auditcommissie 

 De commissie adviseert dit voorstel als bespreekpunt op te nemen in de agenda van de komende 

raadsvergadering. 

 

08 Schriftelijke inbreng Protocol Integriteitsmeldingen 

De commissie adviseert dit voorstel als bespreekpunt op te nemen in de agenda van de komende 

raadsvergadering. 

De commissie adviseert daarnaast het alternatief protocol van de fractie van Liberaal Bloemendaal 

 

09 A13 Lijst ingekomen stukken Auditcommissie (op verzoek fractie ZB) 

 De commissie bespreekt het stuk. 

 

10 Bestuurlijke Termijn Agenda 

 Geen opmerkingen vanuit de commissie. 

 

11 Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/overschrijdingen 

 Wethouder Heijink zal binnenkort aan de raad een overzicht  van de uitgaven/overschrijdingen gerelateerd  

aan de  COVID 19 maatregelen. 

 

12 Informatie uit (regionale) samenwerking 

 Geen mededelingen 
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13 Mededelingen uit de Auditcommissie 

De heer Oude Weernink informeert de commissie over de ontwikkelingen wat betreft het gesprek met 

de accountant. 

 

14. Mededelingen voorzitter en/of leden van de commissie 

 Geen mededelingen vanuit de voorzitter en/of de commissie 

 

15. Mededelingen vanuit het College 

 Burgemeester geeft de commissie de laatste informatie over de maatregelen 

 ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19 virus. 

 

16. Vaststellen van de besluitenlijst 3 september/10 september 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

17. Lijst van toezeggingen door het College 

De beantwoording van TCM198 is ontvangen na het verzenden van het griffiebericht. 

In de commissie van december zal Mevrouw Roos aangeven of deze toezegging definitief van de lijst af kan. 

Alle andere toezeggingen zijn afgedaan, 

 

18. Rondvraag 

 De fractie Hart voor Bloemendaal, VVD en GroenLinks stellen vragen. 

Fractie HART: 

De onderwerpen van de vragen zijn onder andere; Vernietiging mailboxen oud bestuurders, veiligstellen 

correspondentie (oud) bestuurders en 

(oud) medewerkers Bestuursdienst. 

De overige ingediende vragen zullen door de fractie Hart voor Bloemendaal schriftelijk gesteld worden. 

Wethouder Heijink geeft aan de vragen beantwoordt te hebben. 

 

Fractie VVD: 

Het onderwerp van de vraag is: Ligplaatsenbeleid 

Bloemendaal. 

VVD en CDA Wethouder Heijink zegt toe te 

onderzoek of de regeling van Bloemendaal aan te 

passen aan de regeling van Heemstede. 

In de beantwoording van deze toezegging zullen de 

eerder gestelde vragen van het CDA en GrL worden 

opgenomen.    Wethouder Heijink 

 TCM200  

 

Fractie GroenLinks: 

De fractie is in afwachting van de beantwoording van de rondvraag van GroenLinks van september. 

Brief Koninklijke Horeca pacht strand en korting op de parkeervergunningen, fouten in pachtfacturen, facturen 

constructieberekeningen. 

Wethouder reageert op de vragen en zal bij gebrek aan spreektijd de overige niet beantwoordde vragen 

schriftelijk beantwoorden. 
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19. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23:23 uur. 


