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Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op woensdag 20 december 2017 

 

Aanwezig: 

Leden: de heer Bolkestein, mevrouw Van Stralen, de heer Burger, mevrouw Wierda, de heer Schell, 

de heer Barendregt 

Voorzitter: burgemeester Roest 

Griffie: de heer Hoek 

Met bericht afwezig: de heer Heukels 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De burgemeester opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Heukels heeft zich 

afgemeld en wordt vervangen door de heer Barendregt. Mevrouw Roos is afwezig. 

 

De burgemeester deelt – ter bevestiging - mee dat het college de raadsleden via het griffiebericht 

informeert over het dienen van zaken in (hoger) beroep. Mededeling daarvan wordt steeds éénmalig 

in het griffiebericht opgenomen. 

Voorts deelt hij mee een voorstel inzake de screening van kandidaat-wethouders in voorbereiding te 

hebben. Hij streeft er naar dit voor de raad van 8 maart te agenderen. 

 

De griffier deelt mee dat de terugvordering van te veel betaalde bijdrage in de aanschaf van ICT-

middelen bij voortijdig teruggetreden raads- en duocommissieleden is afgerond. 

Voorts deelt hij – ter bevestiging – mee dat besluitenlijst (openbare en vertrouwelijke) en 

persberichten van het college worden aangeboden bij het griffiebericht. 

Ook deelt hij mee dat de griffie heeft geconstateerd dat het anonimiseren van ingekomen stukken 

van burger, organisaties en bedrijven een onevenredige tijdsinvestering van de griffie vergt. Om die 

reden is besloten stukken die persoonsgegevens bevatten op het besloten deel van het RIS aan te 

bieden en een omschrijving van het stuk op te nemen in de Lijst van Ingekomen Stukken. Het 

presidium kan zich daar in vinden.  

Tot slot laat de griffier weten dat abusievelijk op Hemelvaartsdag (10 mei 2018) een beeldvormende 

avond was gepland. Deze wordt uiteraard geschrapt. Een alternatieve datum wordt gezochct indien 

daaraan behoefte blijkt te zijn. De griffier vraagt of het presidium er mee in kan stemmen dat het 

afscheid van de oude raad (eind maart) wordt verplaatst naar 28 maart 2018. Het presidium geeft 

aan afscheid en benoeming te willen combineren. Als dat niet mogelijk is, wordt de afscheidsdraad 

gepland op 28 maart 2018. 

  

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van het presidium van 1 november 2017. 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de heer Schell. 

 

4. Terugblik raadsvergaderingen 2 en 8 november 2017 

Het presidium kijkt met tevredenheid terug op beide vergaderingen.  

 

5. Bespreken gang van zaken voortzetting Commissie Bestuur en Middelen op 14 december 

De gang van zaken wordt besproken. Er wordt geen aanleiding gezien voor het nemen van enigerlei 

maatregel. 
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6. Vooruitblik raadsvergadering 21 december 2017 

Er worden twee amendementen aangekondigd: één inzake het Treasury-statuut en de 

afvalstoffenheffing. 

Naar aanleiding hiervan stelt mevrouw Wierda aan de orde dat het tijdstip van aankondigen en 

rondzenden van moties en amendementen (aan het begin van de middag op de dag dat de raad 

vergadert), te weinig tijd laat om daarover nog fractieoverleg te hebben. Hierop besluit het 

presidium de werkafspraak te maken dat moties en amendementen op de woensdag voor de raad 

voor 9 uur worden aangeboden aan de griffie, die uiterlijk voor 12 uur via een griffiebericht deze 

moties en amendementen zal rondsturen. 

 

7. Verkiezingen 

Het presidium neemt met waardering kennis van de verschillende voorstellen die door griffie en 

organisatie zijn gedaan in verband met de verkiezingen. Het presidium gaat met de gedane 

voorstellen akkoord, behoudens het hierna volgende: 

 

Opkomstbevorderende activiteiten 

Het presidium ziet graag dat in alle kernen dezelfde soort bijeenkomst wordt georganiseerd: aanvang 

19.30 uur, waarbij partijen zich kunnen presenteren en kiezers en kandidaten kennis kunnen maken, 

debat om 20.30 uur met pitch van iedere partij van 2 minuten en daarna 4 1-op-1-debatjes (van bij 

voorkeur de lijsttrekkers), waarna nog tot 22.30 uur gelegenheid is tot napraten. 

Inwerkprogramma Raad 

Het presidium is van mening dat de Verbonden Partijen aanmerkelijk meer aandacht zouden moeten 

krijgen. Steeds meer gemeentelijk beleid wordt tenslotte via de verbonden partijen uitgevoerd.  

Opzet Evaluatie Werkwijze(n) Gemeenteraad 2014 - 2018 

Het presidium geeft de voorkeur aan een brede evaluatie door de griffie: dat wil zeggen een enquete, 

een informele bijeenkomst naar aanleiding daarvan voorafgaand aan een fractievergadering, waarna 

de griffie een verslag oplevert dat in het presidium wordt besproken. 

Coalitievorming 

Het presidium nodigt de griffie uit om het fenomeen raadsakkoorden nader te verkennen en hierover 

een informerende notitie te schrijven.  

 

8. Screenen wethouders 

Het agendapunt wordt met het oog op de mededeling terzake van de burgemeester niet verder 

besproken. 

 

9. Ontwikkelingen Joods Monument 

De burgemeester praat het presidium bij over dit onderwerp. 

 

10. Eerste evaluatie Beeldvormende Avond 

Er wordt verslag gedaan van hetgeen in de Agendacommissie is besproken. Naar aanleiding daarvan 

wordt verzocht de Beeldvormende Avonden zo in te richten dat deze primair gericht zijn op 

beeldvorming van raadsleden. Het presidium stelt vast dat de keuze voor andere ruimten dan de 

raadszaal het informele karakter van de beeldvormende avonden versterkt. Gesuggereerd wordt om 

te onderzoeken of ook de trouwzaal plek biedt voor beeldvormende sessies. Ook wordt de vraag 

gesteld of er over sommige onderwerpen op de beeldvormende avond een spreekuur kan worden 

georganiseerd (zonder dat aan het onderwerp een hele sessie wordt gewijd). 

 

11. Voortgang Anonimiseren 
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Het presidium is akkoord met de geagendeerde notitie: van de stukken die voor april 2011 op de 

website van de gemeenteraad zijn gepubliceerd, worden alleen de besluitenlijsten geanonimiseerd. 

De overige stukken blijven op besloten staan. 

 

12. Rondvraag 

Desgevraagd door de griffier geeft het presidium te kennen geen behoefte te hebben aan een eigen 

emailadres. Wie zich wil richten tot het presidium kan de individuele leden melden. 

 

13. Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering om 22.09 uur. 

 


