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Concept-verslag van de vergadering van  

De Agendacommissie van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op woensdag 30 mei 2018 19.30 uur 

 

Aanwezig: de burgemeester (voorzitter), mevrouw Roos en de heer Burger. 

Afwezig met kennisgeving: de heer Harder. 

Griffie: de heer Hoek en mevrouw Witte. 

 

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

agenda 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. De heer Harder is 

afwezig. 

 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van 25 april 2018 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Terugblik Raadscyclus 5 

Bijlagen: 

Mail Marielys Roos dd. 17 mei 2018 

Meerdere punten komen aan de orde. Het idee is om de raadsleden meer te laten bellen 

met ambtenaren omdat op die manier wellicht beter en efficiënter vragen beantwoord 

kunnen worden dan per e-mail. Dit kan via de griffie lopen, in ieder geval is het goed als 

de griffie op de hoogte wordt gebracht van telefonisch contact tussen raadsleden en 

ambtenaren. Bij toezeggingen zal ook worden vermeld welk raadslid/ duo commissielid 

erom verzocht heeft. 

 

4. Raadscyclus 6, 2018 

 

Memo Agendabeeld Agendacommissie 30 mei 2018 

De agenda’s zitten behoorlijk vol.  
De burgemeester is er aankomende raadscyclus grotendeels niet bij omdat hij op 12 juni 

geopereerd wordt en daarna rust moet houden. Op 1 juli is de burgemeester er weer. 

Afgesproken wordt dat voorafgaand aan een raadsvergadering ook gemotiveerde 

verzoeken kunnen worden ingediend voor het agenderen van stukken van de Lijst van 

Ingekomen Stukken voor een commissie. Net als de moties, amendementen en vragen 

voor het vragenhalfuur voor 11.00 uur. 

De trainer van het NDI wordt benaderd voor een sessie met de commissievoorzitters na de 

zomer. 

 

Concept Beeldvormende Avonden 14 en 26 mei 2018 

Op de Beeldvormende Avond van 14 mei komen aan de orde: Burger aan het woord 

(voorzitter de heer Harder) en kennismaken met de Rekenkamercommissie, 

Accountantsverslag, GRIP op samenwerking (voorzitter de heer Burger). De 
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Beeldvormende Avond van 26 mei gaat over Vitaal Vogelenzang en is op locatie. Voorzitter 

is mevrouw Roos. 

 

Conceptagenda Commissie Grondgebied 19 juni 2018 

Conceptagenda Commissie Samenleving 20 juni 2018 

Conceptagenda Commissie Bestuur en Middelen 21 juni 2018 

Op de agenda van Bestuur en Middelen komt ook: het memo over het strandbezoek van 

drie raadsleden. De betreffende raadsleden komen hierop terug in de raad van morgen, 31 

mei. Niet de Managementletter maar het Accountantsverslag staat geagendeerd voor 

Bestuur en Middelen. De accountant is erbij aanwezig. De Agendacommissie stelt de 

conceptagenda’s vast.  
 

Conceptagenda gemeenteraad 5 juli 2018 

Op 4 juli wordt een extra raad gehouden specifiek over Elswoutshoek. Over het onderzoek 

en over brieven. De brief van de landsadvocaat komt er nog aan. Deze onderwerpen 

worden niet in de commissies behandeld en komen direct in de raad. Het presidium van 4 

juli komt te vervallen. Op 5 juli is de reguliere raad. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2018 

De raad van 27 september is erg vol zoals het er nu uitziet. De griffie zal in overleg met de 

organisatie bezien welke stukken later kunnen worden behandeld. 

 

6. Rondvraag 

Geen van de leden maakt gebruik van de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.38 uur. 


