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Concept verslag 

Concept verslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur & Middelen van 

donderdag 9 mei 2019 

Aanwezig 

Commissieleden: 

De dames De Groot (PvdA) en Kwaaitaal (VVD), 

De heren Van de Bunt (VDB), Heukels (LB), Slewe (HvB),  

De Vries (GrL), Brussaard (VVD), Groen (D66) en Beusen (CDA) 

Het College: Burgemeester Roest, de wethouders Heijink, de Roy van Zuidewijn, Wijkhuisen 

Voorzitter: mevrouw Roos-Andriesse 

Commissiegriffier: de heer Zwertbroek 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De heer Harder is verhinderd, hij laat zich vervangen door de heer Brussaard en mevrouw 

Kwaaitaal van de fractie van de VVD. Bij agendapunt 8 De Kadernota zullen voor de 

volgende fracties het woord voeren; VDB, de heer Doorn, HvB mevrouw Faas, CDA, de heer 

Bruggeman. De heer Heukels kondigt een eventueel eerder vertrek uit de commissie aan 

ivm persoonlijke omstandigheden. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De heer Slewe (HvB) stelt voor Agendapunt 13. Brief Rekenkamercommissie zal tot nader 

orde van de agenda te halen om tijdwinst te generen voor agendapunt 12. Kadernota 2020. 

Mevrouw De Groot (PvdA) stelt voor eerst alle agendapunten met meningsvormende 

agendapunten te behandelen en als laatste agendapunt 8. de Kadernota 2020 te 

behandelen. 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

De heer Groen stelt voor binnenkort een benen op tafelsessie te organiseren over het 

functioneren van de commissie en de voorzitter. De heer Slewe merkt op dat een 

soortgelijke sessie dan ook voor alle voorzitters georganiseerd moet worden. De heer 

Heukels deelt mede dat het in voorafgaande raadsperiode de gewoonte is geweest om een 

evaluatie van alle voorzitters te organiseren. De heer Van de Bunt ligt toe wat de reden en 

het doel van een benen op tafel op dit moment zijn. 

 

4. Mededelingen College van B&W 

Er zijn geen mededelingen 

 

5. Vaststellen van de verslag van 4 april 2019  

Mevrouw De Groot heeft opmerkingen over dit verslag. Er moet meer aandacht voor de 

formulering komen. Bij punt 8. De zin outsourcing GRIT moet veranderd worden in: 

outsourcing ICT beheer in het kader van het GRIT. Het verslag zal hierop aangepast worden. 

 

6. Lijst van toezeggingen College  

De voorzitter loopt de toezeggingen na. 

In de vorige vergadering zijn afgedaan: 

TCM163, TCM166, TCM167, TCM170, TCM180, TCM181, TCM182, deze kunnen van de lijst af. 

TCM151 is beantwoord met Collegebrief (2019004510) de heer Slewe vindt de 

beantwoording niet voldoende. 

TCM162 is een gedeelte van de nota. TCM176 gaat over de nota in zijn totaliteit. Wethouder 

Heijink deelt mede dat na de reacties op de beeldvormende avond over dit onderwerp, het 

College de nota heeft teruggenomen en zal met een aangepaste nota naar de raad komen in  

het najaar. Naar aanleiding van deze mededeling worden TCM162 en TCM176 worden 

samengevoegd en komen te vervallen. De nieuwe toezegging wordt; 
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Wethouder Heijink komt met een nota afvalinzameling waarin wordt opgenomen de 

toelichting over de besteding van € 1.000.000,00    TCM185 

 

7. Rondvraag 

De fractie HvB verzoek opnieuw om inzage in het dossier Park Brederode. 

Wethouder Heijink reageert dat een dergelijk uit april veel zoekwerk met zich meebrengt en 

zal zo spoedig als mogelijk met een antwoord komen.  

 

De heer Slewe (HvB) meldt dat hij een brief heeft ontvangen waarin hem gevraagd wordt 27 

integriteitsmeldingen, die hij eerder indiende, nader te duiden. Hij geeft aan dat de termijn 

van twee weken te kort is. Wethouder Heijink verlengt de termijn met 4 weken. 

 

Meningsvorming 

 

8. Agendapunt 8 Kadernota 

De heer Doorn (VDB) vervangt de heer Van de Bunt, mevrouw Faas (HvB) vervangt de heer 

Slewe, de heer Brussaard (VVD) vervangt de heer Harder. 

De fracties geven hun reacties op de Kadernota in de eerste termijn. De fractie van D66 

stelt de leden van de commissie de vraag of er hen behoefte is aan een algemene 

beschouwing bij de Kadernota. De voorzitter stelt voor een belronde door de griffie uit te 

laten voeren. VVD, CDA stemmen tegen het houden van algemene beschouwingen, de 

overige fracties nemen het terug naar de fracties. 

 

Wethouder Heijink meldt dat het tijdens een beeldvormende sessie gepresenteerde plan 

Afvalinzameling teruggetrokken wordt. Er zal z.s.m. een gewijzigd plan worden voorgelegd 

aan de raad.         TCM186 

 

De voorzitter constateert dat de vergadering niet binnen de gestelde vergadertijd af te 

ronden is en stelt de commissie voor de of wel de volgende week de agenda of verder te 

vergaderen en de openstaande vragen schriftelijk te laten beantwoorden door het College. 

 

De fracties van het CDA, D66, GrL, VDB, zijn voor schorsing en voortzetting volgende week, 

de fractie van de VVD en HvB stemmen tegen. 

 

De voorzitter schorst te vergadering en kondigt het vervolg van deze vergadering aan op donderdag 

16 mei te beginnen bij agendapunt 8. De Kadernota, tweede termijn. 
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(vervolg) Concept verslag van de voortzetting van de openbare vergadering van de Commissie 

Bestuur & Middelen van donderdag 9 mei 2019 op donderdag 16 mei 2019 

 

Aanwezig 

Commissieleden: 

Mevrouw De Groot (PvdA) mevrouw Zoetmuler (VVD), 

De heren Doorn (VDB), Heukels (LB), Slewe (HvB), De Vries (GrL), Groen (D66) en Van der Veldt 

(CDA) 

Het College: Burgemeester Roest, de wethouders Heijink, de Roy van Zuidewijn, Wijkhuisen 

Voorzitter: mevrouw Roos-Andriesse 

Commissiegriffier: mevrouw Hageman 

 

1. Heropening van de geschorste vergadering van 9 mei en de berichten van verhindering.  

De voorzitter heropend te vergadering. 

Berichten van verhindering. 

Mevrouw Zoetmulder (VVD) vervangt de heer Harder, de heer Doorn (VDB) vervangt de 

heer Van de Bunt. De heer Van der Veldt (CDA) vervangt de heer Beusen, Mevrouw Faas 

(HvB) vervangt bij het Agendapunt 8. de Kadernota de heer Slewe. Burgemeester Roest 

heeft de voorzitter laten weten om 20:45 uur aan te sluiten bij deze vergadering. 

 

Wethouder Heijink heeft de voorzitter voor de vergadering laten weten dat hij het woord wil 

richten tot oud-burgemeester mevrouw Aaltje Emmens-Knol vanuit de raadzaal. De 

wethouder zegt mevrouw Emmens goedendag wenst haar sterkte toe met haar verblijf in 

het AMC in Amsterdam. De voorzitter en de  commissieleden wensen mevrouw Emmens na 

deze mededeling alle sterkte toe. 

 

Het raadsvoorstel Vaststellen van de zienswijze op de samenwerking Bloemendaal – 

Heemstede is nog niet klaar. Verwacht wordt dat het voorstel in de eerste vergadering na 

het zomerreces in de commissie bestuur en middelen aan de orde kan komen.  

De 7e voortgangsrapportage zal voor het zomerreces aan de raad toegestuurd worden. 

 

Agendapunt 13. Brief Rekenkamercommissie staat weer op de agenda omdat de motivering 

verwijderen ivm tijdwinst nu niet meer aan de orde is, De heer J. Bakker van de rekenkamer 

heeft zich weer beschikbaar gesteld om in deze vergadering vragen te beantwoorden. 

 

Meningsvorming 

 

8. Kadernota (voortzetting 2e termijn) 

De fracties stellen in de 2e termijn vragen aan de wethouder en hebben nog geen besluit 

genomen of er algemene beschouwingen op 22 mei gehouden zullen worden.  

De fractie van het CDA kondigt een motie aan Kerntaken. 

De fractie van GrL kondigt een motie aan over de F1 en de Parkeertarieven Bloemendaal 

aan Zee. De overige fracties beraden zich nog over het indienen van moties en 

amendementen. Mevrouw Faas (HvB) stelt wethouder Wijkhuisen de vragen, “Wat is de 
stand van zaken met het bodemonderzoek in Meerwijk in Bennebroek en is er vervuilde 

grond of niet? Is het gereserveerde bedrag indicatief inclusief vervuild asfalt of niet? De 

vragen worden gesteld naar aanleiding van de drainage in de Kastanjelaan in Bloemendaal. 

Aangezien de wethouder Wijkhuisen en mevrouw Faas beiden geen zitting hebben in de 

commissie bestuur en middelen zegt de wethouder toe deze vragen aan mevrouw Faas als 

technische vragen te zullen beantwoorden voor de raad van 22 mei. 
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Informatie & Oriëntatie 

 

12. Brief samenwerking Bloemendaal – Heemstede 

De diverse fracties richten vooral hun aandacht op de verhouding prijs/kwaliteit en het 

verlies van invloed bij verregaande samenwerking ook in de regio. De burgemeester 

reageert. Verdere intensivering van de samenwerking is vooralsnog niet aan de orde. 

 

13. Brief Rekenkamer commissie m.b.t. het  onderzoek ICT (geagendeerd op verzoek van HvB) 

 De heer Bakker (rekenkamer Bloemendaal) beantwoord vragen van de diverse fracties. 

 

14. Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/ overschrijdingen  

 Er is geen nieuwe informatie, 

 

15. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 Burgemeester Roest meldt dat op 27 mei bij de VRK een raadsledeninformatiedag wordt 

georganiseerd. De nieuwe meldkamer zal dan ook te bezichtigen zijn. 

 

16. Mededelingen vanuit de Auditcommissie 

 De vergadering van de Auditcommissie vergadert op 4 juni aanstaande. 

 

 

17. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur. 


