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Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

De Agendacommissie van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 27 augustus 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 voor de vergadering afgemeld en laat zich excuseren. 

Er zijn twee mails binnengekomen met het verzoek te bespreken in de vergadering van de 

agendacommissie, van mevrouw Roos m.b.t. een terugblik op de raadsvergadering van 4 

juli en van de heer Schell m.b.t. het niet kunnen stellen van een vraag in de commissie 

Bestuur en Middelen. De agendacommissie geeft aan de mail van mevrouw Roos niet te 

bespreken omdat mevrouw Roos afwezig is. De voorzitter geeft aan dat de mail zal worden 

gearchiveerd. De mail van de heer Schell wordt behandeld bij agendapunt 3.  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van 21 mei 2019 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Terugblik Raadscyclus 5 

De Agendacommissie blikt terug op de vergadercyclus. 

De voorzitter geeft aan dat de commissies Grondgebied en Bestuur en Middelen volle 

agenda´s hadden maar dat het toch gelukt is de vergaderingen in een avond af te ronden. 

 

De mail van de heer Schell m.b.t. het niet kunnen stellen van een vraag in de commissie 

Bestuur en Middelen komt aan de orde. De agendacommissie geeft aan moeite te hebben 

met ´vindt u ook niet?-vragen´. Wat meespeelt, is dat het ging om een stelling met een 

beschuldigende lading richting personen die zich niet in de openbare vergadering konden 

verdedigen. De voorzitter wijst op de weerbaarheid van de raad die op korte termijn in een 

raadsvoorstel in commissie en raad aan de orde gesteld wordt. 

 

Dat neemt niet weg dat er voor raadsleden ten principale het recht is om vragen te stellen. 

Naar wens van de agendacommissie wordt afgesproken dat als dergelijke vragen zich 

aandienen er contact is tussen de griffie en de voorzitter van de commissie/ de raad. Het 

zou kunnen dat een vraag dan geherformuleerd moet worden. De voorzitter spreekt de 

wens uit dat er bij dergelijke vragen een open discussie wordt gevoerd over de aard van 

de vraagstelling. 

 

4. Raadscyclus 6 
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Cyclus 6 is de eerste vergadercyclus na het reces. Er zijn niet veel raadsvoorstellen maar 

wel veel stukken van ingekomen stukken lijsten die op verzoek van de raad geagendeerd 

worden. Omdat de laatste cyclus voor het reces erg vol was, is er aardig wat 

doorgeschoven naar deze cyclus. 

 

Beeldvormende Avond en extra Raad 5 september 2019 

Op verzoek van vier raadsleden wordt er een extra raadsvergadering georganiseerd over 

de motie m.b.t. Formule 1. De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat er voor het 

eerstvolgende overleg van de stuurgroep een duidelijke uitspraak van de raad is. In de 

raad van 4 juli staakten de stemmen. Op 28 augustus zou dit bestuurlijke overleg 

plaatsvinden, vandaar dat het verzoek was om op 26 augustus de extra raad te houden.  

 

Van de wethouder is echter vernomen dat het bestuurlijke overleg met twee weken is 

uitgesteld. Om die reden heeft de voorzitter 5 september gekozen als datum waarop de 

extra raadsvergadering zal plaatsvinden, om 20.00 uur in de raadszaal. Dat is nog voor de 

verdaagde bijeenkomst van de stuurgroep. De vergadering zal worden voorgezeten door 

de heer Burger als plaatsvervangend voorzitter van de raad aangezien de burgemeester 

verhinderd is.  

 

Op 5 september staat een beeldvormende avond gepland maar door gebrek aan 

inhoudelijke punten is het verzoek aan de agendacommissie om van 19.30 uur tot 20.00 

uur het onderdeel ´Burger aan het woord´ te houden. De locatie: Kareol/ Linnaeushof. De 

heer Harder is verhinderd om het voor te zitten. De griffier zal aan mevrouw Roos vragen 

of ze in de gelegenheid is. Voordeel van de extra raad op 5 september is dat raadsleden 

die avond als het goed is al in hun agenda hebben gereserveerd. De verbouwde raadszaal 

met nieuwe apparatuur is dan ook klaar voor gebruik. 

 

Op 4 juli staakten ook de stemmen bij een andere motie, over bereikbaarheid Zuid-

Kennemerland. Ook deze motie dient opnieuw in bespreking gebracht te worden in de 

eerstvolgende raadsvergadering (conform artikel 32 Gemeentewet) en is opgenomen op de 

concept agenda van 5 september. Ook het vaststellen van de concept besluitenlijst van 4 

juli staat op de concept agenda. Mevrouw Hageman zal als plaatsvervangend griffier bij de 

vergadering aanwezig zijn. 

 

De heer Burger geeft aan dat de geplande bijeenkomst van Raadslid in de Klas een 

kwartier naar voren geschoven wordt en plaatsvindt van 18.45 uur tot 19.30 uur in het 

Werkcafé. 

 

De commissies: 10 september 2019 Grondgebied, 11 september 2019 

Samenleving en 12 september 2019 Bestuur en Middelen 

De evaluatie van de voorzitter van de commissie Grondgebied vindt plaats op 29 augustus 

om 20.00 uur in het Werkcafé. Zes leden van de commissie hebben zich daarvoor 

aangemeld. De opzet is laagdrempelig, de leden kunnen putten uit de eerder toegestuurde 

hand-out van het Nederlands Debat Instituut. Van de bijeenkomst zal een verslag worden 

gemaakt. 
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Op 10 september is de commissie. Er zijn drie raadsvoorstellen: over de RES, over een 

onderzoek bouwkunst en over huisnummering. Er zijn ook twee brieven die te maken 

hebben met de Energietransitie en het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Beide zijn 

geagendeerd op verzoek van GroenLinks. Het was een overweging om die brieven onder 

het agendapunt m.b.t. de RES te plaatsen. Dat is niet gebeurd omdat ze, ook volgens de 

beleidsambtenaar, te ver afstaan van het raadsvoorstel. 

 

Er worden ook brieven geagendeerd over de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (op 

verzoek van GroenLinks) en de Tetterodehal (op verzoek van Hart voor Bloemendaal). De 

brief over de Tetterodehal betreft A21 van de LIS van 4 juli en gaat over padelbanen. 

Mevrouw Roos heeft de wens geuit om hier ook A20 bij te betrekken. Die brief gaat over 

overnachtingen op die locatie. De agendacommissie besluit de brief niet toe te voegen om 

technische redenen. Alleen de raad kan stukken van de ingekomen stukken lijst 

agenderen. 

 

De Nota Peilbepalingen is naar achteren geschoven omdat er nog een aanvullende brief 

vanuit het College aankomt. 

 

De evaluatie van de voorzitter van de commissie Samenleving vindt plaats op 27 augustus 

om 20.30 uur, na de vergadering van de agendacommissie. Vier leden hebben zich 

daarvoor aangemeld. De opzet is laagdrempelig. Van de bijeenkomst zal een verslag 

gemaakt worden. 

 

Op 11 september is de commissie Samenleving. Er zijn geen raadsvoorstellen 

geagendeerd. Wel vier brieven met bijlagen. Als eerste wordt op verzoek van de commissie 

een brief geagendeerd over aangedragen onderwerpen voor de commissie Samenleving. 

Ook worden er stukken geagendeerd over Kenter Jeugdhulp (op verzoek van de VVD, op 

verzoek wordt ook de bestuurder uitgenodigd om aanwezig te zijn), het Jaarverslag Sociaal 

Domein (op verzoek van het CDA) en het Jaarverslag STOPOZ (op verzoek van Hart voor 

Bloemendaal). Het bestuur van STOPOZ wordt uitgenodigd aanwezig te zijn. 

 

De wethouder zou nog komen met een brief over de aangekondigde overschrijding van het 

WMO-budget. Als die brief nog komt, is er contact met de voorzitter over het al dan niet 

alsnog ter agendering aanbieden aan de commissie. De commissie gaat er zelf over. 

 

Op verzoek van de voorzitter was de evaluatie van de voorzitter van de commissie Bestuur 

en Middelen opgenomen op de voorliggende voorgestelde agenda van de 

commissievergadering van 12 september. Daarbij was het de bedoeling om de vergadering 

te starten om 19.30 uur. De agendacommissie besluit om de commissie gewoon om 20.00 

uur te starten en om het agendapunt ´Evaluatie van de voorzitter´ niet op te nemen op de 

concept agenda van de commissie Bestuur en Middelen. De agendacommissie gaat 

conform het Reglement van Orde over het vaststellen van de concept agenda´s van de 

commissies. 

 

De agendacommissie bespreekt dat de voorzitter harde voorwaarden heeft gesteld 

waaronder de evaluatie plaats dient te vinden. Andere opties waren niet bespreekbaar. Die 

voorwaarden druisen in tegen de afspraken zoals ze in het presidium gemaakt zijn. Ook 
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leden van de commissie hebben aangegeven het niet op die manier te willen. Van de 

voorzitter wordt verwacht dat er een evaluatie wordt georganiseerd conform de afspraken 

zoals ze in het presidium gemaakt zijn. 

 

Bij het vaststellen van het verslag van 11 juni is van belang dat de commissie aangeeft of 

het verslag openbaar gemaakt kan worden of niet. Zo lang dat niet is gebeurd, kan 

beraadslaging door de commissie over het verslag niet in openbaarheid plaatsvinden. 

 

Het Veiligheidsbeleid is doorgeschoven van de vorige vergadering, vandaar dat het als 

eerste inhoudelijke agendapunt staat weergegeven. Dan volgt er een raadsvoorstel vanuit 

de werkgroep bestuurlijke vernieuwing, over Veiligheid en Veerkracht. Dan volgt er een 

raadsvoorstel waarin het vergaderschema voor 2020 aan de orde komt. De gebruikelijke 

vergadercycli zijn aangehouden. Normaal gesproken wordt het vergaderschema eerst 

geagendeerd in het presidium en gaat het daarna de vergadercyclus in. Dat zou echter 

betekenen dat het vergaderschema pas op 31 oktober door de raad kan worden 

vastgesteld. Voor de helderheid naar buiten toe en de interne organisatie is dat eigenlijk te 

laat. De agendacommissie spreekt af dat de griffier het vergaderschema mailt aan het 

presidium met de vraag om eventuele opmerkingen door te geven. Het vergaderschema 

wordt in deze vergadercyclus aan de orde gesteld. 

 

Dan volgen meerdere stukken van ingekomen stukken lijsten. Sommige waren 

doorgeschoven van de vorige cyclus vanwege drukke agenda´s voor het reces. Als eerste 

de evaluatie vuurwerkmaatregelen (op verzoek van GroenLinks). Dan een brief m.b.t. 

inlichtingenverzoeken en raadsvragen (op verzoek van de VVD). In de raad van 18 april is 

afgesproken dat een motie van VDB betrokken wordt bij de discussie.  

 

Dan een brief m.b.t. de afhandeling van integriteitsmeldingen (op verzoek van Hart voor 

Bloemendaal). De brief van locoburgemeester Heijink die daaraan vooraf gaat is ook 

bijgevoegd. In het laatste presidium was de heer Heijink aanwezig en is er gesproken over 

diverse manier om dit vorm te geven. Het concept verslag van het presidium is ook 

bijgevoegd.  

 

Er zouden diverse zaken worden uitgezocht. Als het goed is, kan de raad die stukken een 

dezer dagen tegemoet zien. Die stukken kunnen hierbij betrokken worden. Wat ook kan, 

als de behoefte er is om het zo snel mogelijk te bespreken, is dat de stukken worden 

behandeld in de extra raad van 5 september. Dat kan echter alleen als de raad die wens 

uitspreekt. Dat zal dan bij het vaststellen van de agenda aan de orde moeten komen. 

 

Dan een brief m.b.t. Park Brederode (op verzoek van Hart voor Bloemendaal). Dan de 

discussienota van D66 over inspraak en participatie. Het was de bedoeling van de 

werkgroep bestuurlijke vernieuwing dat er ook een raadsvoorstel geschreven zou worden 

over inspraak in commissies. Het blijkt echter dat de input vanuit de fracties vooralsnog te 

ver uiteen ligt om er nu een goed raadsvoorstel van te kunnen maken.  

 

Tot slot een brief van landgoedeigenaren (op verzoek van VDB). 
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Er zijn aardig wat punten ´ter informatie en oriëntatie´ geagendeerd. Conform het 

Reglement van Orde is er bij de bespreking van die punten maar 1 termijn. Op die manier 

moeten de agenda´s in principe behandeld kunnen worden op een avond. De voorzitter 

geeft als aandachtspunt mee dat het nemen van besluiten niet het onderspit mag delven 

ten opzichte van opiniërend discussiëren over ingekomen stukken. 

 

Raad 26 september 2019 

Er zijn deze keer niet heel veel raadsvoorstellen. Van belang is dat de voorzitter in de 

vorige raad heeft aangegeven dat in de raad van 26 september gerapporteerd wordt over 

de evaluaties van de commissievoorzitters. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2019 en 2020 

De agendacommissie stelt het vergaderschema 2020 vast.  

 

Ook de toegestuurde Bestuurlijke Termijn Agenda´s zijn bijgevoegd voor de drie 

commissies. Opvallend is dat er vooralsnog veel punten gepland staan voor december. Dat 

is iets om in de gaten te houden. Daarentegen kent de commissie samenleving weinig 

raadsvoorstellen terwijl het wel een groot deel van de begroting omvat. 

 

In de volgende vergadercyclus komt de begroting aan de orde. Op 7 november is de 

Begrotingsraad. Op 3 oktober is de reguliere beeldvormende avond, op 10 oktober is de 

beeldvormende avond die in het teken staat van de begroting. Daar zal ook ruimte worden 

ingebouwd voor algemene kennis over gemeentefinanciën. Dat is conform de wens die de 

griffie van diverse kanten heeft bereikt. In de volgende vergadercyclus komt ook de 

aanbesteding van de accountant aan de orde, dat stuk komt vanuit de Auditcommissie. 

 

In de Bestuurlijke Termijn Agenda´s is verder onder andere te lezen dat het 

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand naar december gaat in verband met de benodigde 

intergemeentelijke afstemming. Op 21 november vindt in de Beeldvormende Avond een 

themasessie plaats over zorg en veiligheid. 

  

6. Concept opzet maatschappelijke markt 

De griffier licht het document toe. Er is eerder in het kader van het inwerkprogramma van 

de raad een maatschappelijke markt georganiseerd. Die werd als succesvol ervaren en was 

voor herhaling vatbaar. De insteek is om op 5 maart 2020 een nieuwe maatschappelijke 

markt te organiseren ten gunste van de contacten tussen maatschappelijke organisaties en 

de gemeenteraad.  

 

7. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de Rondvraag. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur. 


