
 

 

Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 2 december 2021 

 

Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer van der Veldt (CDA), mevrouw De Groot (PvdA), de heer Brussaard 

(VVD), mevrouw Faas (Zelfstandig Bloemendaal), de heer Doorn (VDB), mevrouw Roos 

(HvB), de heer Oude Weernink (D66), de heer Kruijswijk (GrL) mevrouw Zoetmulder 

(VVD), mevrouw Steegman (VDB) 

Afwezig: de heer Van de Bunt (LB)  

College: Burgemeester Roest, wethouder Heijink  

 

Voorzitter: de heer Harder 

Commissiegriffier: de heer Meerkerk 

 

   

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

De heer Van de Bunt (LB) is afwezig. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

   

3. Inspreken in de commissie 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

  

4. Eindejaarsvoorstel (meningsvormend) 

Naar aanleiding van de vraag van D66, GrL en VDB over de structurele onderuitputting 

omdat slechts 25% activering van de investeringen is behaald en of dit meer is dan 

vorige jaren, of afwijkend is doet de wethouder een toezegging.  

 

 Wethouder Heijink zegt toe de vraag van D66, GrL en VDB over de achtergrond 

en oorzaken van de structurele onderuitputting schriftelijk te beantwoorden.                             

         TCM 217 

 

De commissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raad van 16 

december 2021.  

 

5. Vaststellen van de belastingverordeningen 2022 

De vragen van de commissieleden worden beantwoord. De heer Kruijswijk vraagt 

naar een onderzoek naar de degressiviteit van de kosten voor water. Als er meer water 

gebruikt wordt, wordt daarvoor nu minder betaald. Dat stoort GrL en het moet niet al 

te moeilijk zijn om hier onderzoek naar te doen. De wethouder zegt dit toe. 
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De wethouder licht na een opmerking van mevrouw Roos toe dat de uitspraak van de 

rechtbank naar de mening van het college geen effect heeft op de voorliggende 

belastingverordeningen en ook niet op die van de afgelopen jaren. De gemeente gaat 

in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.   

 

 Wethouder Heijink zegt een onderzoek te laten doen naar de degressiviteit in 

de tarieven voor water in antwoord op de opmerking van de heer Kruijswijk dat 

voor meer verbruik, meer betaald moet worden en niet minder.                             

              TCM 218 

 

De commissie adviseert het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raad van 

16 december 2021.  

 

6. Werkplan Zuid-Kennemerland (meningsvormend) 

De heer Doorn houdt een pleidooi om te sturen op inperking en temperen van de 

economische groei. De heer Kruijswijk pleit voor verstandige groei. De heer 

Brussaard hecht aan samenwerking en andere leden van de commissie vragen zich af 

of Bloemendaal aan het eigen roer kan blijven staan. De doelen van Zandvoort 

(versterking van het toerisme) gaan over de Zeeweg dwars door Bloemendaal. 

Mevrouw de Groot merkt op dat de trein al rijdt en roept op tot een 

kernwaardendiscussie. Commissieleden maken zich zorgen of binnenstedelijk bouwen 

ook de dorpen aangaat. Burgemeester Roest reageert met de opmerking dat het plan 

de uitwerking is van met de raden gevoerde discussies. De 9 speerpunten zijn op basis 

daarvan opgesteld. En binnenstedelijk bouwen betekent zeker niet binnendorps 

bouwen. 

De heer Bruggeman doet de suggestie om als raad contact te leggen met de raad van 

Zandvoort. De burgemeester juicht dit toe.  

 

 De commissie adviseert het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raad 

van 16 december 2021.  

 

7. Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor 

omgevingskwaliteit 

De commissie adviseert unaniem het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 

raad van 16 december 2021.  

 

8. Protocol accountantscontrole jaarrekening 2021 

De heer Oude Weernink maakt een kanttekening bij de ruime goedkeuringstolerantie 

van 100.000 euro en vraagt zich af of dit niet 50.000 euro moet worden. De wethouder 

licht toe dat de raad dan vele voorstellen voorgelegd krijgt. De fractie D66 komt met 

een amendement op dit punt.  

 

De commissie adviseert het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raad van 

16 december 2021.  
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9. Rechtspositie raads- en commissieleden 2021 (meningsvormend) 

Er zijn geen vragen bij de commissie. De commissie adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerpunt voor de raad van 16 december 2021. 

 

10. Vaststellen fractiebudgetten 2022 

Er zijn geen vragen over het voorstel bij de commissie. De commissie adviseert het 

voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raad van 16 december 2021. 

 

11. Samenwerkingsafspraken MRA (oriëntatie en informatie) 

Niet alle commissieleden zijn voor deelname aan de MRA. Zelfstandig Bloemendaal 

geeft aan bezwaren te hebben tegen het stuk. Ook HvB heeft bedenkingen. De wijze 

waarop op de opmerkingen is gereageerd “dit punt heeft niet geleid tot aanpassing”. En 
ook de vraag om ambtenaren te leveren om niet of betaling valt niet in goede aarde. 

De burgemeester beantwoordt de vragen.  

 

12. Bestuurlijke termijnagenda B&M  

Het punt onderzoek samenwerking belastingen Bollenstreek in het vierde kwartaal kan 

van de lijst af.  

 

13. Eventuele substantiële nieuw uitgaven/overschrijdingen 

Er komt binnenkort informatie naar de raad over het sociaal domein en de 

overschrijdingen op dit terrein.  

 

14. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Er is geen nieuwe informatie. 

 

15. Mededelingen uit de Auditcommissie 

De voorzitter van de auditcommissie, de heer Oude Weernink, deelt mede dat het 

conceptverslag van de laatste vergadering is verstuurd. De evaluatie is nog niet 

besproken met de accountant. De P&C cyclus is besproken.   

 

16. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

Er zijn geen mededelingen vanuit de commissie.  

 

17. Mededeling college van B & W 

De burgemeester heeft enkele mededelingen.  

- de Kerkenvisie is afgerond en wordt aangeboden aan de nieuwe raad. 

- het offertetraject integriteit screening voor nieuwe wethouders is gestart. 

- er zijn stewards ingekocht voor de periode van 22:00 uur en 04:00 uur voor controle 

van overlast omdat de Boa’s om 22:00 uur stoppen.  

- er kan gestart worden met het offertetraject voor de bouw van een nieuwe 

brandweerkazerne. 

De wethouder:  

- het college heeft besloten om 50% van de aanschaf van warmtekussens bij terrassen 

van horeca-instellingen te vergoeden om de heaters minder te laten branden.  
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17. Vaststellen van de besluitenlijst van 14 oktober 2021 

 

Het verslag van de commissie Bestuur en Middelen van 14 oktober 2021 wordt 

vastgesteld. 

 

18. Lijst van toezeggingen voor het College 

 

TCM 211 is afdoende beantwoord. Afgedaan.   

TCM 215 wordt helaas opnieuw afgewezen dor het Ministerie, het ging om een 

vergoeding van de buitenkinderen.  

TCM 216 over de uniformering van huurovereenkomsten heeft wat verwarring 

opgeleverd want waarover gaat de toezegging. Niemand kan de vraag beantwoorden 

en de toezegging wordt dan ook geschrapt. 

19. Rondvraag 

De vraag van Hart van Bloemendaal of er ook voor de Bloemendaalse bibliotheek extra 

gelden worden verstrekt van het Rijk voor de digitale overheidsvraagbaak wordt 

overgedragen aan de commissie Samenleving. 

De vraag van de PvdA over de gevolgen uitspraak inzake rioolheffing wordt beantwoord 

evenals de vraag van HvB over de Binnenweg 27 Bennebroek.   

 

20. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:39 uur. 

 

 

 

 


