
 
 

 

Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

De Agendacommissie van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 24 september 2019 19.30 uur 

 

Aanwezig: burgemeester Roest (voorzitter), de heer Harder, de heer Burger. 

Afwezig met kennisgeving: mevrouw Roos 

Griffie: mevrouw Witte 

 

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

agenda 

De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Roos heeft zich afgemeld. 

De agendacommissie maakt complimenten voor het voorwerk dat de griffie verricht ten 

aanzien van de agendacommissie. De griffier geeft aan dat zeer te waarderen. 

 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van 27 augustus 2019 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Terugblik Raadscyclus 6 

De agendacommissie blikt terug op de vergadercyclus. 

De voorzitter benadrukt het extra werk dat verzet moet worden bij het organiseren van de 

twee extra raadsvergaderingen. Daarbij niets ten nadele van het belang van de 

vergaderingen en de resultaten die ze opleveren. Het is goed ervoor te waken dat een 

extra vergadering een uitzondering is en geen regel. 

 

De agendacommissie blikt terug op de evaluaties van de commissievoorzitters. De 

voorzitter geeft aan dat de evaluaties van de heer Burger en Harder als succesvol worden 

ervaren. Mevrouw Roos heeft een andere weg gevolgd dan het presidium aan kaders had 

meegegeven. De agendacommissie heeft om die reden de openbare evaluatie van de 

concept agenda van de commissie Bestuur en Middelen afgehaald. De wens wordt 

uitgesproken dat jaarlijks vlak na het reces evaluaties van de commissievoorzitters worden 

georganiseerd. In het presidium wordt verder over de evaluaties gesproken. 

 

Later op de avond wordt de commissie Bestuur en Middelen voortgezet. De 

agendacommissie geeft aan de handelswijze van de voorzitter van de commissie Bestuur 

en Middelen niet collegiaal te vinden. De heer Burger moet vanavond voorzitten en heeft 

op deze manier een erg lange avond. 

 

Namens wethouder Wijkhuisen brengt de griffier twee punten in. De wethouder vindt het 

lastig dat in zijn commissie ook onderwerpen van andere wethouders aan de orde komen. 

De agendacommissie geeft aan dat gekeken dient te worden naar de verdeling van 

onderwerpen over commissies en niet naar portefeuilles van wethouders. Wel kunnen 

onderwerpen geordend worden naar wethouder zodat wethouders niet onnodig een hele 

avond hoeven blijven. Wethouders kunnen ook elkaar instrueren en onderwerpen van 
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elkaar overnemen. De wethouder is ook van mening dat het aanleveren van vragen voor 

11.00 wat hem betreft te laat is, hij kan zich dan niet altijd goed voorbereiden. De 

agendacommissie geeft aan dat het in het kader van de actualiteit een geschikt tijdstip is. 

Er is uniformiteit met de raad, ook daar worden vragen uiterlijk 11.00 uur aangeleverd. 

Daarover zijn geen klachten. Mocht het echt niet mogelijk blijken tijdig een en ander goed 

uit te zoeken, dan kan er ook in uitzonderingsgevallen voor gekozen worden op een later 

tijdstip met een schriftelijk antwoord te komen. 

 

4. Raadscyclus 7 

 

Cyclus 7 bevat de behandeling van de Begroting. In de drie commissies komt deze aan de 

orde, op 7 november is de Begrotingsraad. Daarnaast is er nog een aantal prominente 

raadsvoorstellen: Binnenduinrand in de commissie Grondgebied, de kerntakendiscussie en 

het kader voor ambtelijke samenwerking Bloemendaal – Heemstede in de commissie 

Bestuur en Middelen. De commissie Samenleving kent geen raadsvoorstellen maar wel 

meerdere brieven, twee daarvan zijn doorgeschoven van de vorige keer. 

 

Beeldvormende Avonden 3 oktober en 10 oktober 

 

De Beeldvormende Avond van 3 oktober is de reguliere Beeldvormende Avond. Hier vindt 

zoals gebruikelijk Burger aan het Woord plaats. Er is ruimte voor een themasessie over het 

Informatiebeleidsplan, de outsourcing en de inrichting van de reorganisatie. Dat plan komt 

niet deze maar de volgende vergadercyclus terug voor het politieke debat. Er is vanuit de 

samenleving gevraagd om een presentatie te mogen geven. Het betreft een presentatie 

over een bouwplan op het terrein van Fleurâge Residences, een plan dat een aantal 

maanden geleden is afgewezen door het college. Afgesproken wordt dat de griffie zo snel 

mogelijk nagaat bij de commissie Grondgebied of hier animo voor is. Als er geen animo 

voor blijkt te zijn, kan worden gewezen op de fractievergaderingen en op Burger aan het 

woord. 

 

In gesprek met het College en de ambtelijke organisatie, werd duidelijk dat er geen andere 

onderwerpen zijn voor in deze reguliere Beeldvormende Avond. 

 

Op 10 oktober is de Beeldvormende Avond die in het teken staat van de begroting. Er zal 

een presentatie van ongeveer een uur worden verzorgd. Deze begint met een algemene 

inleiding op hoe een begroting in elkaar zit en waar de ruimte zit voor de gemeente en 

voor de raad om keuzes te maken. Na de presentatie zullen – net als vorig jaar - tafels 

klaarstaan waar raadsleden kunnen aanschuiven bij afdelingshoofden en hun vragen 

kunnen stellen. Er zal deze keer ook een aparte tafel zijn over ´IHP´. 

 

Vanuit Heemstede is de behoefte uitgesproken om op informele wijze met Bloemendaalse 

raadsleden te spreken over ´hoe men aankijkt tegen de samenwerking tussen 

Bloemendaal en Heemstede´. Als daar behoefte aan is in Bloemendaal, dan zijn 

Heemsteedse raadsleden bereid om naar Bloemendaal te komen. De insteek is dat er 

alleen raadsleden aanwezig zijn, geen wethouders of ambtenaren. De gedachte vanuit 

Heemstede is om dit voorafgaand aan de commissiebehandeling van 17 oktober te doen, 



-3- 

op maandagavond 14 oktober tussen 17.30 uur en 19.30 uur onder het genot van een 

broodje. Daarna zijn de fractievergaderingen.  

 

De agendacommissie waardeert de handreiking maar vindt het te kortdag en het tijdstip te 

vroeg op de avond. De agendacommissie heeft als tegenvoorstel om dit te faciliteren na de 

commissiebehandeling en voor de raad, op maandagavond 28 oktober van 19.30 uur tot 

20.30 uur. De griffie geeft dit door aan de Heemsteedse griffie en gaat na of de 

Heemsteedse raad dan in de gelegenheid is. 

 

De commissies: 15 oktober 2019 Grondgebied, 16 oktober 2019 Samenleving en 

17 oktober 2019 Bestuur en Middelen 

 

Het eerste meningsvormende agendapunt voor Grondgebied op 15 oktober betreft de 

begroting. Alleen de onderwerpen die vallen onder de commissie zijn bedoeld om hier te 

bespreken.  

 

Verder bevat Grondgebied raadsvoorstellen over Formule 1 (financiële bijdrage 

mobiliteitsfonds) en Binnenduinrand. Het raadsvoorstel over Formule 1 is vandaag in het 

college van B&W aan de orde geweest. Er worden nog een paar dingen veranderd in het 

voorstel, daarna komt het richting de raad. Ten aanzien van Binnenduinrand werd eerder 

door de organisatie gecommuniceerd dat deze pas in december gereed zou zijn wegens 

benodigde regionale afstemming, dat is toch eerder mogelijk gebleken. 

 

Ter informatie en oriëntatie is de inmiddels aangepaste brief over de Nota Peilbepalingen 

opgenomen. Deze is al een tijd geleden meerdere keren geagendeerd op verzoek van de 

commissie van 2 april en zou terugkomen als hij door de wethouder zou zijn aangepast. 

 

Wethouder Wijkhuisen heeft aangegeven het half uurtje Omgevingswet voorafgaand aan 

de fracties weer te willen oppakken, er komt een nieuwe datum aan. 

 

In de commissie Samenleving op 16 oktober staan los van de begroting geen 

raadsvoorstellen geagendeerd. Ook hier is het de bedoeling om het te hebben over de 

onderwerpen die vallen onder de commissie Samenleving. 

 

In Samenleving staan meerdere brieven op de agenda. De brieven over Kenter en STOPOZ 

zijn doorgeschoven van de vorige vergadering. Diverse personen vanuit die organisaties 

werden verwacht aanwezig te zijn maar waren dat niet, zo bleek. De ambtelijke organisatie 

gaf aan dat de personen van Kenter niet waren uitgenodigd en de personen van STOPOZ 

wel waren uitgenodigd maar om andere reden niet aanwezig waren.  

 

De commissie wil graag een vertegenwoordiger van Kenter en van de onderzoeksgroep 

aanwezig hebben. Het idee van de wethouder is om een half uur voorafgaand aan de 

commissie de commissieleden in de gelegenheid te stellen met Kenter te spreken en 

vragen te stellen. De agendacommissie stemt daarmee in, van 19.30 uur tot 20.00 uur is 

er gelegenheid voor raads- en duocommissieleden om met de vertegenwoordigers van 

Kenter te spreken. Daarbij geeft de agendacommissie aan dat van de vertegenwoordigers 



-4- 

van Kenter nog steeds wordt verwacht dat ze bij de commissie aanwezig zijn en zonodig 

antwoorden geven op vragen vanuit de commissie. 

 

Ten aanzien van STOPOZ heeft de commissie de wens dat de nieuwe bestuursdirecteur en 

iemand van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Zij zijn inmiddels uitgenodigd. VDB heeft 

de wens doorgegeven om de meerjarenbegroting van STOPOZ toegestuurd te krijgen en 

mede op te nemen op de agenda. Die wens is aan het College doorgegeven. Afgesproken 

wordt dat de agendapunten Kenter en STOPOZ vooraan de agenda worden gezet, nog voor 

de begroting. 

 

Op de ingekomen stukken lijst van 26 september staat een Collegebrief over Rapportage 

1e halfjaar 2019 Programma Sociaal Domein. Normaal gesproken agendeert de 

Agendacommissie niet en het moet duidelijk zijn dat dit geen gangbare handelswijze 

wordt, maar gelet op het belang dat de commissie hier aan hecht en het raakvlak met het 

volgende punt op de agenda, kiest de agendacommissie er hier eenmalig voor om deze 

brief te agenderen. Het betrof overigens tevens een toezegging van het college richting de 

heer Bruggeman dat dit stuk aan de raad zou worden voorgelegd (TCS 100). 

Het volgende punt op de agenda gaat over de overschrijding WMO, op verzoek van de 

commissie wordt deze geagendeerd. 

 

Tot slot wordt op verzoek van de commissie een brief geagendeerd van Pre Wonen over 

een sociale huurwoning. Mevrouw Van Vliet had daar in de commissie een vraag over. Het 

betrof een brief die als bijlage was meegestuurd als antwoord op een technische vraag van 

de heer Kruijswijk. 

 

Op 17 oktober is de commissie Bestuur en Middelen. Ook hier als eerste inhoudelijke 

agendapunt de Begroting. Ook hier primair bedoeld voor de onderwerpen in de begroting 

die vallen onder de commissie. Ook de door de raad gewenste kerntakendiscussie staat 

geagendeerd als raadsvoorstel. Het kader ambtelijke samenwerking Bloemendaal – 

Heemstede staat ook op de agenda. Dan de Archiefverordening. En als laatste 

raadsvoorstel een plan van aanpak aanbesteding externe accountant. Deze is afkomstig 

van de Auditcommissie. 

 

Vanuit het College is de wens geuit om een Collegebrief te agenderen met betrekking tot 

´Waar staat je gemeente´. Op verzoek schuift wethouder Heijink aan, hij geeft een 

toelichting op de brief. De agendacommissie besluit om procedurele redenen de brief 

vooralsnog niet op te nemen op de concept agenda van de commissie Bestuur en 

Middelen. Als de raad de brief wenst te agenderen, dan kan dat via de Lijst met 

Ingekomen Stukken. De voorzitter geeft aan dat de brief en bijlagen aan de griffie worden 

doorgeboekt om te worden opgenomen op de Lijst met Ingekomen Stukken. 

 

Later op de avond vindt om 21.30 uur de voortzetting van de commissie Bestuur en 

Middelen van 12 september plaats. Vooralsnog is er van uitgegaan dat de hele agenda 

afgerond zal worden en er dus geen stukken doorschuiven naar 17 oktober. 
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Er zijn geen onderwerpen aangedragen vanuit de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Wel 

is de werkgroep communicatie opgetuigd. Op 24 oktober vindt de eerste bijeenkomst 

plaats. Dan zal er een presentatie plaatsvinden door de afdeling communicatie. 

 

Raad 31 oktober 2019 en Begrotingsraad 7 november 2019 

 

Op 31 oktober is de reguliere raad. De raadsvoorstellen die in de commissies aan de orde 

zijn gekomen, zijn hier opgenomen. Het is niet een heel uitgebreide agenda, wel bevat het 

een aantal prominente onderwerpen. 

 

Op 7 november is de Begrotingsraad. De opzet is het zelfde als vorig jaar: starten om 

17.00 uur, met een maaltijd na de algemene beschouwingen van de fracties. Na het eten 

de reactie van het college etc. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2019 en 2020 

Het vergaderschema 2020 wordt als het goed is in de raad van 26 september vastgesteld. 

 

De heer Burger stelt voor de Bestuurlijke Termijn Agenda´s op de agenda´s van de 

commissies op te nemen. Hiermee krijgen de commissies de gelegenheid actief mee te 

praten over onder andere de te organiseren themasessies in beeldvormende avonden. De 

agendacommissie ziet dat belang en stemt ermee in. Het wordt na de rondvraag 

opgenomen op de concept agenda´s. De bedoeling is agendering ter informatie en 

oriëntatie, dus bespreking in 1 termijn. 

 

7. Rondvraag 

De griffier geeft aan dat de volgende vergaderingen van agendacommissie en presidium 

plaatsvinden op 5 november. Dat is voorafgaand aan de Begrotingsraad. De 

agendacommissie ziet dit niet als groot probleem, de reguliere raad wordt er dan niet in 

voorbesproken maar dat wordt niet gezien als probleem. 

 

De heer Burger geeft aan zich te herinneren dat er voorheen aan het begin van een jaar 

een document met betrekking tot een normenkader/ tolerantiegrens werd geagendeerd. 

De griffie gaat dit na bij de auditcommissie/ de ambtelijke organisatie. 

 

De voorzitter stelt voor om de Rondvraag later op de agenda te plaatsen. De 

agendacommissie besluit vooralsnog de plek van agendering niet te wijzigen. De 

commissievoorzitter heeft er een rol in om ervoor te zorgen dat rondvragen niet politiek 

gemaakt worden.  

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur. 


