
 
 

 

Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

De Agendacommissie van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 21 mei 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 16 april 2019 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Mevrouw Roos brengt een aantal zaken naar voren: 

- Collegebrieven gaan in principe mee met het griffiebericht van vrijdag. Brieven die 

te laat worden aangeleverd, gaan niet meer mee richting de raad. Als de brief 

betrekking heeft op een vergadering kan het bij uitzondering daarna nog wel 

worden doorgestuurd. 

- Bij het Vragenhalfuur in de raad zou het goed zijn om vooraf de verwachtingen te 

managen en aan te geven hoeveel vragen er zijn en hoeveel tijd er per vraag 

beschikbaar is. 

- Conform het Reglement van Orde zou na een half uur het Vragenhalfuur echt klaar 

moeten zijn. De burgemeester geeft aan dat uit hoffelijkheid vragen die niet aan 

bod komen naar achteren kunnen worden geschoven op de agenda. Daarmee wordt 

tevens voorkomen dat vragen schriftelijk beantwoord moeten worden. Raadsleden 

kunnen ook hun vragen intrekken om vervolgens schriftelijk in te dienen. 

 

3. Terugblik Raadscyclus 4 

De Agendacommissie blikt terug op de vergadercyclus. 

  

De griffier brengt een aantal zaken naar voren: 

- Er zijn meerdere stukken verschoven naar een latere vergadercyclus. Alle 

betrokkenen zouden beter kunnen letten op de behandelrijpheid van stukken. 

- De inloop m.b.t. de Omgevingsvisie is als succesvol ervaren, hoewel de opkomst 

niet heel hoog was. Op 1 juli volgt er voorafgaand aan de fractievergaderingen een 

nieuwe inloop over de ontwikkelingen op dit gebied. 

- In de themasessie over afvalbeleid werd niet positief gereageerd op de plannen. 

Dat kan gebeuren in een beeldvormende sessie, er is een beeld gevormd van hoe 

de raad daar tegenaan kijkt. 

 

De heer Burger geeft een terugblik op de commissie Grondgebied. De heer Harder geeft 

een terugblik op de commissie Samenleving. De burgemeester gaat in op de evaluatie van 
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de voorzitter die aan de orde is gekomen in de commissie Bestuur en Middelen. Mevrouw 

Roos geeft aan open te staan voor een evaluatie in de Agendacommissie, de commissie en 

de raad. Een dergelijke evaluatie heeft mevrouw Roos het liefst in de openbaarheid tegelijk 

voor de drie voorzitters van de commissies en de voorzitter van de raad. 

De Agendacommissie spreekt uit dat een evaluatiegesprek op een veilige en professionele 

manier zou moeten gebeuren. 

De burgemeester geeft aan eraan te hechten dat als het gaat om het voorzitterschap van 

de raad dit in het jaarlijkse functioneringsgesprek met de burgemeester wordt 

meegenomen zoals is opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde verordening. 

Mevrouw Roos geeft aan het daar niet mee eens te zijn. 

 

De raad van 6 mei bevatte een lange schorsing. De burgemeester geeft aan dat hij 

voortaan beter zal aankondigen hoe lang een schorsing duurt zodat de aanwezigen daar 

beter rekening mee kunnen houden. Er volgt een korte discussie over de aanwezigheid van 

de burgemeester bij de partijen die elkaar in de schorsing hadden opgezocht. Meerdere 

leden van de Agendacommissie geven aan dat bepaalde uitlatingen in de raadsvergadering 

over anderen in hun ogen niet kunnen. 

 

4. Raadscyclus 5 

 

Cyclus 5 is de laatste vergadercyclus voor het reces. Van oudsher is dit een drukke 

vergadercyclus, dat blijkt ook nu. Vooral Grondgebied en Bestuur en Middelen bevatten 

veel vergaderpunten, vooral raadsvoorstellen. Een aantal stukken schuift de 

Agendacommissie door naar de eerste cyclus na het reces. 

 

Beeldvormende Avond 13 juni 2019 

 

Deze beeldvormende Avond was gereserveerd voor een uitgebreide beeldvormende sessie 

over de 7e voortgangsrapportage tussen Bloemendaal en Heemstede en een raadsvoorstel 

over de bedrijfsvoering. De afgelopen commissie Bestuur en Middelen liep uit en in de 

voortgezette vergadering is afgesproken dat dit onderwerp wegens de korte doorlooptijden 

over het reces heen wordt getild.  

 

Dat betekent dat er ruimte is gekomen op 13 juni voor iets anders. De Agendacommissie 

besluit dat er een themasessie over Formule 1 kan komen. De burgemeester geeft aan dat 

het College al een dergelijke sessie heeft gehad en dat het aan te raden is. Ook is er in de 

Beeldvormende Avond ruimte voor een technische avond voor raadsleden en duo-

commissieleden over de Jaarrekening 2018. De Jaarrekening komt terug in de Commissie 

Bestuur en Middelen en de raad. 

 

De Beeldvormende Avond van 13 juni: 

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

20:00-20:45 uur Werkcafé, Themasessie Formule 1, voorzitter mevrouw Roos 

20:45-22:00 uur Werkcafé, Themasessie Jaarrekening 2018, voorzitter mevrouw Roos 
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Op 6 juni vindt een extra themasessie plaats over de overschrijding op het gebied van de 

Jeugdzorg, georganiseerd door wethouder De Roy van Zuidewijn. 

 

De commissies: 18 juni 2019 Grondgebied, 19 juni 2019 Samenleving en 20 juni 

2019 Bestuur en Middelen 

Voor Grondgebied deze keer zes raadsvoorstellen: Leidsevaart Bouwplan 21 woningen, 

Reparatieplan lichtmasten, Fase 1 Omgevingsvisie, Jaarstukken van de GR Bereikbaarheid, 

Jaarstukken van de GR Omgevingsdienst IJmond en de Parkeernota. Met de organisatie is 

bekeken dat deze stukken tijdsdruk kennen, waardoor agendering voor het reces gewenst 

is. De stukken voor Fase 1 Omgevingsvisie waren op 21 mei in B&W. Omdat op 20 mei een 

inloop is georganiseerd door de wethouder voorafgaand aan de fractievergaderingen, lijkt 

het efficiënt om dit onderwerp ook nog voor het reces in de raadscyclus te behandelen. De 

Parkeernota zou op een aantal punten worden aangepast en dat is gebeurd. 

 

De brief over de kap van bomen langs de Randweg (B2 op de LIS van 18-4) is 

geagendeerd op verzoek van Hart voor Bloemendaal. Vanuit de organisatie kwam het 

signaal dat veruit de meeste gekapte bomen in Haarlem stonden, slechts een paar in 

Bloemendaal. Hart voor Bloemendaal heeft aangegeven de brief graag nog steeds 

geagendeerd te zien.  

 

Met al deze stukken is er nauwelijks ruimte voor andere stukken. Ten aanzien van de Nota 

Peilbepalingen zou het stuk worden verduidelijkt door de wethouder. Dat moet nog 

gebeuren, het schuift door naar de eerste cyclus na het reces. In overleg met GroenLinks 

kan de brief over het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (C8 op de LIS van 18-4) na 

het reces terugkomen. Er zijn ook signalen dat de organsatie zelf met een stuk komt, dan 

kan dat op die manier geagendeerd worden. 

 

Voor Samenleving is er deze cyclus slechts een vergaderstuk: Social Return On 

Investment. 

 

Voor de commissie Samenleving en overige geïnteresseerden wordt op 26 juni in 

Bloemendaal een regionale Raadsinformatiemarkt georganiseerd over de 

doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Nadere informatie 

volgt. 

 

Voor Bestuur en Middelen zijn er zes raadsvoorstellen: Jaarrekening en Jaarverslag 2018, 

Zomernota, VRK Jaarstukken, VRK bluswatervoorzieningen, Veiligheidsbeleid en Oprichting 

Brandweerschool. Met de organisatie is bekeken dat deze stukken tijdsdruk kennen, 

waardoor agendering voor het reces gewenst is. De Zomernota wordt op 26 mei 

aangeleverd, dat is conform het eerder geagendeerd spoorboekje. De Agendacommissie 

neemt zich voor om voortaan beter te kijken naar het Spoorboekje om er zo voor te 

zorgen dat stukken tijdig bij de Agendacommissie zijn. Ook de Auditcommissie kan hier 

een rol in spelen. Vanuit de organisatie is vernomen dat er een externe van de VRK 

aanwezig zal zijn om zonodig antwoorden op vragen te geven. 

 

Vanwege de al volle agenda worden twee brieven die door de raad zijn geagendeerd (C50 

over inlichtingenverzoeken en raadsvragen en A11 over afhandeling integriteitsmeldingen) 
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doorgeschoven naar de eerste cyclus na het reces. In overleg met GroenLinks kan de brief 

over de evaluatie van vuurwerkmaatregelen (C23 van de LIS van 14-3) ook naar achteren. 

C48 over Park Brederode van de LIS van 18 april moet ook nog worden geagendeerd, dit 

op verzoek van Hart voor Bloemendaal. Ook deze brief wordt geagendeerd in de eerste 

commissie Bestuur en Middelen na het reces. 

Afgesproken wordt dat degenen die de brieven hebben geagendeerd, ervan op de hoogte 

worden gebracht dat hun brief een cyclus later wordt behandeld. 

 

De burgemeester wijst er op dat er ten aanzien van de volgende Commissie Bestuur en 

Middelen ook een stuk aankomt over de reddingsbrigade. 

 

Raad 4 juli 2019 

Geen bijzonderheden. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2019 

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

de langere termijn aangegeven wat er aan staat te komen. 

 

Inmiddels is bekend geworden na bespreking in de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing dat 

een themasessie plaatsvindt met de heer Elzinga op 12 juni. 

 

Op 2 juli stond eigenlijk de eerstvolgende vergadering van de Agendacommissie gepland. 

De Agendacommissie besluit dat die komt te vervallen en wordt verplaatst naar dinsdag 27 

augustus. Dan is er een beter beeld van de stukken die er zijn en moeten worden 

geagendeerd. 

 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de Rondvraag. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 


