
 
 

Corsanr: 2016041902 
 

Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 10 november 2016 

 

Besluitenlijst: 

Aanwezig: 

De heren Boeijink (VVD), Koster (PvdA), Schnackers (CDA), Wehrmeijer (LB) en de dames, 

Koningsveld (GrL), Van Stralen (D66) en Roos (HvB). 

College: burgemeester Schneiders en wethouder Heijink. 

Voorzitter: de heer Schell. 

Griffier: mevrouw Van de Plasse. 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De heer Metselaar (D66) heeft zich afgemeld. 

Mevrouw Van Stralen (D66) heeft haar vaste afmelding ingetrokken. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De heer Wehrmeijer (LB) geeft een signaal af over de onderwerpen die nog op de agenda van de 

commissie moeten komen ten opzichte van de bescheiden agenda van deze avond. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Burgers aan het woord 

De heer Prins spreekt, namens de stichting Vrienden van Middenduin  in over agendapunt 7 (Plan 

van aanpak integriteitsbeleid). 

De heer Van de Bunt spreekt in over het onderwerp communicatie (ten aanzien van Oldenhove). 

 

4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

De voorzitter geeft aan dat bij de agendapunten 10 (ontheffing ingezetenschap wethouder Van 

Rijnberk) en 11 (werkgeverschap griffie) burgemeester Schneiders zal optreden als voorzitter van 

het presidium. 

Mevrouw Koningsveld (GrL) doet een mededeling over crowdfunding van de paddentrek. 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van 13 oktober 2016 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen College 

Toezegging 

nr. 

Datum Toezegging Afgehandeld 

TCM 25/26 12 
november 
2015 

Wethouder Heijink zegt toe de formele kant van het 
vrijkomen van fijnstof door bijvoorbeeld houtkachels zal 
onderzoeken, zoals via de Tweede Kamer of APV. En 
onderzoekt de mogelijkheden van voorlichtingsvormen 
ten aanzien van het vrijkomen van fijnstof door 
bijvoorbeeld houtkachels uit te zoeken. 
11 februari 2016: wethouder Heijink zegt toe de brief 
hierover aan de Tweede Kamer, aan de raad toe te 
zenden. 
17 maart 2016: Wethouder Heijink verwacht binnen 
twee weken een brief met bijlagen toe te sturen. 
15 september 2016: Wethouder Heijink meldt dat er 
begin oktober een hoorzitting in de 2e Kamer 
plaatsvindt, waar de brief van Bloemendaal aan de orde 
komt. Daarna volgt een terugkoppeling en actie richting 

Met collegebrief 
2016003787 
(verzonden met 
griffiebericht van 18 
mrt jl.) deels 
afgehandeld maar 
nog niet toezegging 
van 17 maart jl. 
Staat nog open. 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C18-Beantwoording-TCM-25-26-Overlast-houtrook-2016003787.pdf
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inwoners. 
TCM 43 17 maart 

2016 
Wethouder Heijink dat als er kosten van enige omvang 
gemaakt moeten worden om de raadzaal te verbouwen, 
dit middels een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd 
wordt. 

Met raadsbesluit d.d. 
27 oktober 2016 
afgehandeld. 

TCM 57 12 mei 
2016 

Het onderwerp ‘energierendement gemeentehuis’ wordt 
op verzoek van D66 over 1 jaar geëvalueerd en 
opgenomen op de bestuurlijke termijnagenda. 

Staat nog open 

TCM 63 12 mei 
2016 

Ten aanzien van de voorgenomen verkoop van de 
Brouwerskolk zegt wethouder Heijink toe schriftelijk te 
laten weten wanneer het klaar is voor de verkoop en 
wat de kosten voor het asbestonderzoek zijn. 
10 november 2016: komt binnenkort. 

Staat nog open 

TCM 71 16 juni 
2016 

Over de verantwoording van de besteding van het 
fractiebudget wordt afgesproken dat hierover afspraken 
worden gemaakt in het presidium. 
15 september 2016: Komt aan de orde in het presidium 
van oktober. 

Het presidium heeft 
hierover gesproken. 
Er vindt nog een 
terugkoppeling 
plaats via het 
griffiebericht. 
Afgehandeld. 

TCM 72 16 juni 
2016 

Wethouder Heijink zegt toe om de vragen van de heer 
Metselaar (D66) en mevrouw Roos (HvB) over de 
jaarrekening 2015 schriftelijk te beantwoorden. 
15 september 2016: Wethouder Heijink geeft aan dat 
de beantwoording volgende week komt. 

Staat nog open 

TCM 74 15 
september 
2016 

Wethouder Heijink zegt toe dat het college het 
voortouw zal nemen om een plan te maken om samen 
met de raad tot een verbetering te komen (naar 
aanleiding van ‘Waar staat je gemeente’) 
10 november 2016: gaat morgen mee met het 
griffiebericht. 

Staat nog open 

TCM 75 15 
september 
2016 

Op de vraag van de heer Burger (CDA) zegt de heer 

Heijink een overzicht van alle commissies toe. 

Er is op 27 oktober 
jl. een memo 
gestuurd aan de 
heer Burger 
hierover. Omdat 
geen beantwoording 
aan de raad heeft 
plaatsgevonden is 
de toezegging niet 
afgehandeld. 
Staat nog open. 

TCM 76 15 
september 
2016 

Wethouder Heijink zegt toe de situatie (handhaving 

geluidsoverlastklachten Plantage Vogelenzang) uit te 

zoeken en er schriftelijk op terug te komen. 

Staat nog open. 

TCM 77 15 
september 
2016 

Wethouder Heijink zegt toe de vraag wat de stand van 

zaken is van de controle en inspectie van de 

brandkranen in Bloemendaal schriftelijk te 

beantwoorden. 

Met collegebrief 
2016039503 
(verzonden met 
griffiebericht van 4 
november jl.) 
afgehandeld 

TCM 78 15 
september 
2016 

Wethouder Heijink zegt toe de vraag of kan worden 

aangegeven welke tankautospuit hoeveel minuten na 

een melding met hoeveel hoge druk waterstralen en 

lage druk waterstralen het vuur raakten schriftelijk te 

beantwoorden. 

Met collegebrief 
2016037760 
(verzonden met 
griffiebericht van 14 
oktober jl.) 
afgehandeld 

TCM 79 13 oktober 
2016 

Burgemeester Schneiders zegt toe voor het einde van 

2016 met een voorstel te komen met BIBOB-waardige 

onderwerpen. 

Staat nog open. 

TCM 80 13 oktober 
2016 

De voorzitter brengt de toezegging van de griffier in Staat nog open. 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C7-Beantwoording-toezegging-TCM77-Brandkranen-inspectie-2016039503.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C6-Beantwoording-TCM78-PvdA-rapport-Brandweer-Kennemerland-in-Beeld-2015-2016037760.pdf
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om te komen met een actielijst (nav RKC-rapport 

Evaluatie stelsel integriteitszorg 2016). 

TCM 81 13 oktober 
2016 

Wethouder Heijink zegt toe om de ARBO-proofheid van 

het huidige ontwerp te bekijken, wat de 

verhaalsmogelijkheden zijn en op welke wijze de kosten 

kunnen worden gedekt. Dit wordt schriftelijk 

teruggekoppeld (nav voorstel aanpassen raads- en 

burgerzaal). 

Staat nog open. 

TCM 82 13 oktober 
2016 

Wethouder Heijink zegt toe dat de septembercirculaire 

via het griffiebericht naar de raad komt. 

Met collegebrief 
2016037811 
(verzonden met 
griffiebericht van 20 
oktober jl.) 
afgehandeld 

TCM 83 13 oktober 
2016 

Wethouder Heijink zegt toe voorstel tot het laten 

vervallen van drainage Bennebroek schriftelijk toe te 

lichten voor de raadsvergadering (nav najaarsnota 

2016). 

Met collegebrief 
2016040245 
(verzonden met 
griffiebericht van 4 
november jl.) 
afgehandeld 

TCM 84 13 oktober 
2016 

Naar aanleiding van de kosten voor STOPOZ zegt 

wethouder Heijink toe om de in de najaarsnota 

vermelde optelsom te verduidelijken. 

Met collegebrief 
2016040245 
(verzonden met 
griffiebericht van 4 
november jl.) 
afgehandeld 

TCM 85 13 oktober 
2016 

Wethouder Heijink zegt toe de gestelde vragen 

schriftelijke te beantwoorden (nav de Nota Bloemendaal 

financieel houdbaar en de begroting 2017). 

Met collegebrief 
2016040065 
(verzonden met 
griffiebericht van 20 
oktober jl.) 
afgehandeld 

TCM 86 13 oktober 
2016 

Wethouder Heijink zegt toe dat wethouder Kruijswijk 

de voortgang van de Duinpolderweg schriftelijk zal 

melden 

Staat nog open. 

TCM 87 24 oktober 
2016 

Wethouder Heijink zegt toe schriftelijk uitleg te geven 

hoe financiële voorstellen worden behandeld en hoe de 

verwerking daarvan plaatsvindt in de begroting. 

Staat nog open. 

TCM 88 24 oktober 
2016 

Wethouder Heijink zegt toe (voor de begrotingsraad) 

een bijeenkomst te organiseren waarin nader uitleg 

wordt gegeven over het informatiebeleidsplan. 

De bijeenkomst 
heeft 
plaatsgevonden op 
31 oktober 2016. 
Afgehandeld. 

TCM 89 24 oktober 
2016 

Wethouder Heijink zegt toe de passage over 

investeringen aan de kop van de Zeeweg in 2017 over 

economische promotie te verwijderen uit de begroting 

(pagina 51). 

Met collegebrief 
2016040504 
(verzonden met 
griffiebericht van 4 
november jl.) 
afgehandeld 

 

De vragen van mevrouw Roos (HvB) en mevrouw Koningsveld (GrL) naar aanleiding van TCM 77 

worden door burgemeester Schneiders beantwoord. 

 

  

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C10-Septembercirculaire-2016-1e-begrotingswijziging-2017-2016037811.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Beantwoording-TCM-83-en-TCM84-Najaarsnota-2016-2016040245.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Beantwoording-TCM-83-en-TCM84-Najaarsnota-2016-2016040245.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Bbeantw-begroting-2017-nota-Bloemendaal-duurzaam-financieel-houdbaar-2016040065.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C5-Beantwoording-TCM89-verwijdering-investering-Kop-Zeeweg-uit-de-Begroting-2017-2016040504.pdf
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Meningsvorming 

 

7. Plan van aanpak integriteitsbeleid 

Er wordt gesproken over de mogelijkheid van een meldplicht voor ambtelijke lobbyisten, in hoeverre 

integriteit leeft binnen de ambtelijke organisatie, in hoeverre er iets gebeurt met integriteitskwesties, 

het gebruik van privémailadressen, de borging van ambtelijke integriteit, omvang en insteek van het 

plan, de rol tussen geheimhouding en integriteit, de aanwezigheid van een integriteitscoördinator. 

Mevrouw Van Stralen (D66) wil bestuurlijke integriteit in het presidium bespreken. 

Burgemeester Schneiders geeft aan dat het uitgangspunt vertrouwen is. Hij zegt toe de bestaande 

integriteitsregelingen, waarin is beschreven hoe belangenverstrengeling kan worden voorkomen, aan 

de raad te verstrekken.          TCM 90 

Burgemeester Schneiders vindt bespreking van bestuurlijke integriteit in het presidium een goed 

idee. Hij zegt toe de regeling geheimhouding (in september 2015 als concept besproken) ter 

vaststelling aan de raad voor te leggen.       TCM 91 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering van 24 

november 2016 kan worden geagendeerd.  

 

8. Zienswijze splitsing Eneco groep 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering van 24 

november 2016 kan worden geagendeerd.  

 

9. Delegeren bevoegdheid aanwijzen trouwlocaties 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering van 24 

november 2016 kan worden geagendeerd.  

 

10. Ontheffing ingezetenschap wethouder Van Rijnberk 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering van 24 

november 2016 kan worden geagendeerd. 

 

11. Werkgeverschap griffie 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering van 24 

november 2016 kan worden geagendeerd. 

 

 

Informatie en oriëntatie 

 

12. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Er is geen informatie. 

 

13. Mededelingen Auditcommissie 

De heer Wehrmeijer (voorzitter auditcommissie) vertelt dat er op 1 december as een vergadering 

van de auditcommissie plaatsvindt. 

 

14. Mededelingen College van B&W 

Wethouder Heijink geeft uitleg over de rolstoelvriendelijkheid van de raadzaal. Hij heeft uitgezocht 

dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn op de architect. Hiermee beantwoordt hij TCM 81. 

 

15. Rondvraag 

Vragensteller Vraag 

 

Antwoord wethouder 

Mevrouw 
Roos (HvB) 

 Wat is de stand van zaken van de BTW 
claim in het Haringbuysdossier? 

 
 

 Wethouder Heijink antwoordt 
dat er sprake is van een 
patstelling met de 
Belastingdienst. Er is nog een 
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 Wat is de te verwachten planschade als 

gevolg van de verklaring van geen 
bedenkingen van HBS (commissie 
grondgebied 8 november jl.)? 

 
 Wat gaat het college doen met de recente 

uitspraak van de fiscale rechter dat bij 
parkeren op straat BTW moet worden 
geheven? 

laatste kans geboden om eruit 
te komen. Zo niet dan zal er 
worden geprocedeerd. 

 Wethouder Heijink zegt toe dit 
uit te zoeken voor woensdag 
16 november 2016 (vervolg 
commissie grondgebied)  
                                 TCM 92 

 Wethouder Heijink zegt toe zo 
snel mogelijk een schriftelijke 
reactie te geven.         TCM 93 

De heer 
Wehrmeijer 
(LB) 

 Is er in het kader van risicobeheersing al 
onderzocht of de lantaarnpalen in 
Bloemendaal van een verkeerde 
metaalsoort zijn (in Zoetermeer 
lantaarnpaal omgevallen)? 

 Wethouder Heijink zegt toe uit 
te zoeken wat te doen en de 
raad hierover te informeren. 
                                  TCM 94 

 

16. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 


