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Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 2 juli 2019 

 

Aanwezig: 

Burgemeester Roest (voorzitter), de heer Doorn, de heer Schell, de heer Oude Weernink, de heer 

Slewe, de heer Kruijswijk, mevrouw Zoetmulder, de heer Burger, de heer Heijink (als 

locoburgemeester aanwezig t.b.v. agendapunt 3). 

Afwezig: de heer Heukels. 

Griffie: mevrouw Witte 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

De heer Heukels heeft zich afgemeld.  

 

De heer Burger meldt hoe het met de heer Van der Veldt gaat. De aanwezigen zijn verheugd dat de 

heer Van der Veldt bij de raadsvergadering van donderdag aanwezig zal zijn. 

 

De griffier geeft, aangevuld door de heer Doorn namens de werkgeverscommissie, een korte 

weergave van een gesprek tussen de burgemeester, gemeentesecretaris, griffier en 

werkgeverscommissie. Een dergelijk gesprek vindt ongeveer eens per half jaar plaats. Er zijn onder 

andere afspraken gemaakt over de toegangstijden van de pasjes voor raads- en duo-commissieleden 

en over de werkplek van de griffie. 

 

De griffier geeft aan dat de organisatie de dag na de raad al aan de slag gaat met het aanpakken van 

de raadszaal. De raadszaal wordt dan op een hoogte gebracht conform de wens van de raad. Er ligt 

een planning, het is van belang dat daar niet van wordt afgeweken omdat (met een kleine marge in 

de planning) daarna de vergaderapparatuur geïnstalleerd zal worden. Dat is dan gereed voordat de 

commissievergaderingen weer beginnen. De organisatie is zich daarvan bewust. 

 

De heer Slewe doet een mededeling over het niet mogen stellen van een vraag in Bestuur en 

Middelen. De heer Slewe licht toe dat het een raadslid niet mag worden onthouden om een vraag te 

stellen. De heer Schell sluit zich daarbij aan en verwijst naar het Reglement van Orde. Een bericht van 

de heer Schell hierover wordt meegenomen in de eerstvolgende vergadering van de 

agendacommissie. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

Het presidium is akkoord met het aanschuiven van locoburgemeester Heijink bij agendapunt 3. 

 

3. Afhandeling integriteitsmeldingen 

De heer Heijink geeft een toelichting. Er zijn nu andere ideeën dan hoe het was opgenomen in de 

collegebrief met stroomschema die in september geagendeerd zou worden. Het presidium en de 

heer Heijink komen tot meerdere mogelijkheden om het afhandelen van integriteitsmeldingen te 

organiseren: door Integis laten doen, extern beleggen, door de locoburgemeester laten doen (die het 

belegt bij het CAOP) of door de bezwaarschriftencommissie laten doen (als dat mogelijk is).  

 

De leden van het presidium geven hun voorkeuren aan. Het heeft de eerste voorkeur om te beleggen 

bij de bezwaarschriftencommissie. In twee varianten: a. centraal of b. bij een ad hoc commissie 
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vanuit de bezwaarschriftencommissie. De heer Heijink geeft aan na te gaan of het conform het 

reglement van de bezwaarschriftencommissie mogelijk is. Het heeft de tweede voorkeur van het 

presidium om het extern te beleggen. De heer Heijink zal ten behoeve van deze variant een offerte 

opvragen. 

 

4. Vaststellen van de besluitenlijst 21 mei 2019 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst geeft de heer Burger aan dat 

hij graag als commissievoorzitter duidelijkheid wil over wat er nu gaat gebeuren met de evaluatie van 

de commissievoorzitters. 

 

De leden van het presidium geven aan hoe ze tegen evaluatie van de commissievoorzitters aankijken. 

Ze spreken de wens uit dat per commissie een evaluatie wordt georganiseerd door de 

commissievoorzitter ondersteund door de commissiegriffier. De evaluatie zou uiterlijk de eerste 

week van september plaats moeten vinden zodat het voor de eerstvolgende commissievergadering 

plaatsvindt. Meerdere leden van het presidium geven aan geen camera´s bij de evaluaties te willen. 

 

5. Korte terugblik raadsvergadering van 22 mei 2019 

Naar aanleiding van de raad van 22 mei geeft de burgemeester aan dat er aardig wat moties waren. 

Ook werd de Kadernota behandeld. Ondanks de volle agenda is het gelukt de agenda af te maken. 

 

6. Vooruitblik raadsvergadering van 4 juli 2019 

Er is een agendapunt toegevoegd aan de concept agenda: het benoemen van een lid van de 

rekenkamercommissie. Het presidium is daarmee akkoord. 

 

De griffier meldt dat vanuit een raadslid is gevraagd om de geheimhouding die is opgelegd aan een 

aantal raadsleden te bekrachtigen in de raad. De burgemeester geeft een toelichting op de situatie 

en geeft aan dat door de raad niet bekrachtigd hoeft te worden. 

 

7. Raadsvoorstel benoeming lid rekenkamercommissie 

De griffier geeft een korte toelichting. Het presidium is akkoord. 

 

8. Concept raadsvoorstellen aanpassen Reglement van Orde 

a. m.b.t. duo-commissieleden 

Mede na de geuite wens van het presidium en de sessie met professor Elzinga is dit stuk toegevoegd 

als agendapunt in het presidium. Het presidium geeft aan dit snel goed geregeld te willen hebben en 

het raadsvoorstel graag toegevoegd te zien aan de concept agenda van de raad van donderdag. In de 

raad zal dit bij het vaststellen van de agenda aan de orde worden gesteld door de voorzitter. 

 

b. m.b.t. het seniorenconvent 

Het presidium verzoekt dit stuk toe te sturen aan de werkgroep bestuurlijke vernieuwing zodat het 

betrokken kan worden bij de bredere discussie. Daarna kan het de reguliere vergadercyclus in. 

 

9. Bespreken proces opheffen geheimhouding stukken Integis 

De voorzitter geeft een inleiding op het agendapunt. In de vorige raadsvergadering is aangegeven dat 

het de intentie is om de twee brieven van Integis na de besloten commissiebehandeling openbaar te 

behandelen in de raad. Om die reden is de organisatie aan de slag gegaan met een mogelijk te 

agenderen voorstel. Het presidium spreekt uit dit stuk toegevoegd te willen hebben aan de concept 

agenda van de raad van donderdag. Bij het vaststellen van de agenda zal de voorzitter van de raad dit 
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aan de orde stellen. De burgemeester geeft aan geen belemmeringen te zien om de stukken van 

Integis openbaar te verklaren. 

 

10. Stand van zaken werkgroep communicatie 

De heer Oude Weernink geeft een toelichting op de stand van zaken. 

Er zijn twee gesprekken geweest met de ambtelijke organisatie. Aan de orde komt wie er in de 

werkgroep plaatshebben. Er wordt momenteel door de organisatie een startnotitie opgesteld 

waarover de eerste bijeenkomst zal gaan.  

 

11. Terugkoppeling werkgroep bestuurlijke vernieuwing 

De burgemeester geeft aan dat de werkgroep maandag weer bijeen komt en vertelt over de agenda. 

Aan de orde zijn: participatiebeleid, de discussienotitie van D66, een concept raadsvoorstel plan van 

aanpak goed openbaar bestuur, een vervolg op de sessie met Elzinga, correspondentie met de fractie 

van Hart voor Bloemendaal. Ook zal de werkgroep bespreken wat het volgende project wordt en zal 

er een lange termijn agenda komen. 

 

12. Rondvraag 

De heer Doorn wijst nogmaals op de raadsbarbecue van aankomende dinsdag. 

 

De burgemeester geeft aan dat hij in de raad een mededeling zal doen over het begrip destructieve 

krachten dat toch in een verslag staat. De burgemeester licht toe dat hij daar overheen had gelezen. 

Hij zal dit rechtzetten in de raad. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 

 


