
 
 

 

Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

De Agendacommissie van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 16 april 2019 19.30 uur 

 

Aanwezig: burgemeester Roest (voorzitter), de heer Harder, mevrouw Roos, de heer 

Burger. 

Griffie: mevrouw Witte. 

 

1. Opening, berichten van verhindering, mededelingen en vaststellen van de 

agenda 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van 12 maart 2019 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Terugblik Raadscyclus 3 

De Agendacommissie blikt terug op de vergadercyclus. 

  

De griffier brengt een aantal onderwerpen naar voren: 

- Afgesproken wordt dat als er tussen een commissie en de raad wijzigingen 

plaatsvinden in een raadsvoorstel of bijbehorende bijlage, dat via een amendement 

kan. Bij puur tekstuele wijzigingen is het geen probleem als een wethouder dat 

tussentijds doet. 

- Het valt op dat vlak voor een commissie- of raadsvergadering nog Collegebrieven 

doorgeboekt worden. Deels hebben ze betrekking op de vergadering. Afgesproken 

wordt dat ook hiervoor – net als voor de raadsleden - een deadline van 11.00 uur 

gehanteerd wordt. 

- Een commissie kan zelf stukken agenderen. Afgesproken wordt dat als dat gebeurt, 

het duidelijk moet zijn om welke stukken het precies gaat en wat de motivering is 

voor het agenderen. 

 

De burgemeester brengt een aantal onderwerpen naar voren: 

- Op de laatste raadsvergadering is zowel positieve feedback als kritiek gekomen qua 

voorzitterschap. De insteek is om het strakke voorzitten voort te zetten. 

- Afgesproken wordt dat als een vergadering wordt verlengd er ook tijd bij de 

spreektijden geteld wordt, dat is conform het Reglement van Orde. 

- Er wordt ten aanzien van de tijdregistratie goed gelet op het toepassen van 

technische tijd en tijd van het College. 

- Het weglopen tijdens een vergadering wordt als onplezierig ervaren. Afgesproken 

wordt dat het gemeld wordt aan de voorzitter bij voorkeur met opgave van 

redenen. 

 

Mevrouw Roos brengt een aantal onderwerpen naar voren: 
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- Als er een raadslid afwezig is, zou de tijd niet bij een ander opgeteld moeten 

worden. Dat punt kan ook opgenomen worden in het Reglement van Orde. 

- In het Vragenhalfuur is relatief veel tijd besteed aan vragen over een hond. Om die 

reden was er geen tijd meer voor de vragen van Hart voor Bloemendaal. Die 

werden naar achteren geschoven. Terwijl in het Reglement van Orde staat dat een 

vraag in 2 minuten gesteld moet worden en een antwoord in 3 minuten gegeven 

moet worden. 

- Mevrouw Roos heeft liever niet dat de burgemeester de vragen van Hart voor 

Bloemendaal voorleest vanwege het politieke karakter. Voortaan trekt ze in zo´n 

situatie de vragen in om schriftelijk in te dienen. 

 

De heer Harder brengt een onderwerp naar voren: 

- In de commissie Bestuur en Middelen was het rumoerig. Er waren veel interrupties, 

die hoeven niet altijd te worden toegestaan. In het bijzonder bij onderwerpen die 

ter informatie en oriëntatie staan geagendeerd, is het storend als in die ene termijn 

veel onderbrekingen zijn. Ook was er geluid vanaf de publieke tribune, dat is niet 

de bedoeling. 

 

4. Raadscyclus 4 

 

Cyclus 4 is een aardig gevulde vergadercyclus. De commissies Grondgebied en 

Samenleving zijn aardig gevuld. In de commissie Bestuur en Middelen staat de Kadernota 

geagendeerd en meerdere andere onderwerpen. 

 

Beeldvormende Avond 25 april 2019 

 

Conform het rondgestuurde Spoorboekje Samenwerking Bloemendaal-Heemstede vindt er 

een themasessie plaats over de samenwerking. Er zal onder andere worden ingegaan op 

de vragen die gesteld zijn op 10 januari. De aan de griffie toegestuurde stukken komen 

ook in de commissie Bestuur en Middelen. Gevraagd wordt aan de raad om een zienswijze 

te geven. In de volgende vergadercyclus komt het vervolg, de 7e voortgangsrapportage, 

richting de raad om te worden besproken in de vergadercyclus. 

 

Er stond ook al enige tijd in de planning om een themasessie te houden over Afvalbeleid. 

Vanuit de organisatie is de wens geuit om dat deze cyclus te doen. Het zou kunnen op 25 

april, na afloop van de sessie over de samenwerking. De agendacommissie besluit om dat 

zo te doen en geen andere avond te kiezen voor deze sessie.  

 

Het voorstel voor de Beeldvormende Avond van 25 april: 

19:30-20:00 uur Werkcafé, Burger aan het woord, voorzitter de heer Harder 

20:00-21:30 uur Raadszaal, Themasessie Samenwerking Bloemendaal-Heemstede, 

voorzitter de heer Burger 

21:30-22:15 uur Raadszaal, Themasessie Afvalbeleid, voorzitter de heer Burger 

 

De commissies: 7 mei 2019 Grondgebied, 8 mei 2019 Samenleving en 9 mei 2019 

Bestuur en Middelen 
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Voor Grondgebied deze keer twee raadsvoorstellen. De Parkeernota en het 

Investeringskrediet drainage. Ook wordt een brief geagendeerd m.b.t. Circuit Zandvoort, 

vragen art 40 RvO vanuit GroenLinks, dit naar wens van de raad van 14 maart. Op verzoek 

van de commissie Grondgebied worden ook geagendeerd: de Notitie Peilbepaling en de 

Plannen Duinlust.  

 

Verder is gevraagd in de commissie Grondgebied of de milieustraat wordt opgenomen in 

het Afvalbeleidsplan. Dat blijkt het geval te zijn. Ook is verzocht om BIBOB t.a.v. 

onroerend goed in de commissie Bestuur en Middelen aan de orde te stellen. De heer 

Burger licht dit toe. Dit onderwerp leent zich ervoor om mee te nemen bij de behandeling 

van de Kadernota. Mevrouw Roos geeft aan dat ze dit in de Commissie Bestuur en 

Middelen onder de aandacht van de commissieleden zal brengen.  

 

Het Leidsevaart bouwplan 21 woningen is verschoven naar een volgende vergadercyclus. 

 

Voor Samenleving staan drie raadsvoorstellen geagendeerd. Financiële stukken van de GR 

Paswerk, financiële stukken van de GR Schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten en 

extra middelen voor Veilig Thuis. Ook staan er twee brieven ter informatie en oriëntatie 

geagendeerd. Het Wmo jaarverslag BloemendaalSamen en de brief m.b.t. tijdelijke 

huisvesting Dennenheuvel. Deze brieven zijn afkomstig van de Lijst met Ingekomen 

Stukken van 14 maart. 

 

Voor Bestuur en Middelen staat de Kadernota op de agenda. Conform het eerdere 

toegezonden schema, worden de stukken op 26 april toegestuurd aan de griffie voor 

doorgeleiding aan de raad. De agendacommissie geeft nog eens aan dat alle stukken 

voorafgaand aan de vergadering van de agendacommissie binnen moeten zijn. Dat geldt 

ook voor Gemeenschappelijke Regelingen, die moeten tijdig aangeleverd worden. De 

burgemeester geeft aan dit nogmaals onder de aandacht te brengen van het College. 

 

Ook zijn er raadsvoorstellen over de APV herziening, het aanpassen van de gemeentevlag 

en de verantwoording fractiebudgetten 2017 en 2018. De stukken die horen bij de 

beeldvormende sessie op 25 april over de samenwerking Bloemendaal-Heemstede, zijn 

ook opgenomen op de agenda van Bestuur en Middelen. Naar wens van de raad van 14 

maart wordt hier ook geagendeerd: een brief van de rekenkamercommissie over hun ICT 

onderzoek.  

 

In de raad van 14 maart is ook gevraagd de brief m.b.t. evaluatie vuurwerkmaatregelen te 

agenderen. Dat wordt doorgeschoven naar de volgende vergadercyclus, gelet op de al 

volle agenda in deze cyclus. De organisatie heeft reeds aangegeven daar geen bezwaar 

tegen te hebben. De burgemeester heeft er ook geen bezwaar tegen. 

 

Raad 22 mei 2019 

Omdat er op 23 mei ook verkiezingen zijn voor het Europees Parlement is er vanuit 

meerdere raadsleden het verzoek gekomen de vergadering te verplaatsen. Op 23 mei 

hebben meerdere raadsleden zitting in een stembureau. Het gemeentehuis zelf is ook een 

stembureau. Het komt ook aan de orde in het Presidium: het voorstel is om de 

raadsvergadering te verplaatsen naar woensdag 22 mei. 
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Op deze raadsagenda zal ook staan de ontheffing van het ingezetenschap van wethouders 

De Roy van Zuidewijn en Wijkhuisen. Dit verloopt op 7 juni en dient jaarlijks te worden 

verlengd. Dit punt is niet opgenomen op de agenda van een commissie omdat de gedachte 

is dat het een formaliteit betreft. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2019 

Wederom is het bijgewerkte planningsdocument van de Griffie bijgevoegd. Hierin is ook 

voor de langere termijn aangegeven wat er aan staat te komen. 

 

Inmiddels is bekend na bespreking in de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing dat er een 

themasessie plaatsvindt met de heer Elzinga op 16 mei. Dat zal op een externe locatie zijn. 

 

Wethouder De Roy van Zuidewijn heeft aangegeven op 6 juni een extra themasessie te 

willen organiseren over de overschrijding op het gebied van Jeugdzorg. De 

agendacommissie is akkoord. 

 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de Rondvraag. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur. 


