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Concept-verslag van de vergadering van  

het Commissievoorzittersoverleg van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op woensdag 20 december 2017 

 

Aanwezig: de burgemeester (voorzitter), de heer Burger, de heer Schell en mevrouw Van 

Stralen  

Griffie: de heer Hoek 

Afwezig: de heer Brussaard (met bericht) 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 

De burgemeester opent de vergadering en deelt mee dat de Brussaard verhinderd is. De 

agenda wordt conform vastgesteld. 

 

2. Besluitenlijst d.d. 16 november 2017 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Evaluatie van de Commissies en Beeldvormende Avond van Raadscyclus 8 

(Raden van 2 en 8 november 2017) 

De Agendacommissie kijkt niet ontevreden terug op de afgelopen raadscyclus. 

Geconstateerd wordt dat tijdens de Beeldvormende Avond het onderdeel Burgers aan het 

Woord goed verliep, onlangs de noodzakelijke verplaatsing. De beeldvormende sessie over 

de sportnota was in orde, al werd te sterk het accent gelegd op de ruimtelijke 

problematiek waarop sportieve ambities kunnen stuiten. 

Naar aanleiding van de presentatie van de politie wordt aandacht gevraagd voor de 

organisatie van de presentatie van de brandweer in de aankomende commissievergadering 

Bestuur & Middelen. 

Meer in algemene zin reflecteert de Agendacommissie op het fenomeen Beeldvormende 

Avond. Aandacht wordt gevraagd voor het leggen van een duidelijke relatie tussen 

beeldvorming en oordeelsvorming, het in perspectief plaatsen van het geagendeerde 

onderwerp en het goed uit elkaar houden van beeldvorming door raadsleden en inspraak 

door burgers. 

 

4. Raadscyclus 1, 2018 

Ten aanzien van de agenda voor de Beeldvormende Avond neemt de Agendacommissie 

kennis van het besluit van het college om meer tijd te nemen voor de voorbereiding van de 

besluitvorming rondom het onderwerp Reinwaterpark en besluit met het oog daarop de 

beeldvormende sessie over het project Reinwaterpark uit te stellen tot nader order. Op de 

agenda voor de Beeldvormende Avond van 11 januari as staan Burgers aan het Woord 

(voor te zitten door de heer Brussaard) en tweede informatieve sessies rond het Integraal 

Huisvestingsplan Onderwijs en de Woonvisie (voor te zitten door mevrouw Van Stralen). 

De Agendacommissie neemt kennis van een verzoek van burgers om een presentatie te 

verzorgen over het project Bispinckpark/Landje van Van Riesen. Gezien het besluit van het 

college om besluitvorming over dit project te verdagen, verzoekt de Agendacommissie de 
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griffie contact op te nemen met de bewoner en af te spreken dat hij zal worden 

uitgenodigd voor het verzorgen van deze presentatie wanneer het onderwerp weer op de 

agenda staat. 

Met inachtneming van enkele tekstuele aanpassingen is de Agendacommissie akkoord met 

de agenda’s voor de commissie Grondgebied en Bestuur & Middelen en voor de 

Gemeenteraad.  

 

5. Planning Raad & Griffie tot einde 2017 & 2018 

De Agendacommissie neemt kennis van de planning. 

 

6. Amenderen 

De Agendacommissie neemt met instemming kennis van de notitie inzake amenderen. De 

Agendacommissie verzoekt de griffie raadsleden te informeren over de mogelijkheid en 

wenselijkheid van het betrekken van griffie en organisatie bij het formuleren van 

amendementen. 

 

7. Rondvraag 

Geen van de leden maakt gebruik van de rondvraag. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.36 uur. 


