
 

Corsanummer: 2017016971 

Presidium op woensdag 28 juni 2017 

 

Concept-verslag 

 

Aanwezig: 

Leden: de heer Bolkestein, mevrouw Van Stralen, de heer Wehrmeijer, mevrouw Meuleman, de heer 

Schell 

Voorzitter: de heer Burger 

Griffie: de heer Hoek 

Met bericht afwezig: burgemeester Schneiders 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De heer Burger opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  Mevrouw Roos is afwezig. De 

heer Schneiders is afwezig ivm een andere verplichting ihkv het VSB-fonds, in verband waarmee de 

heer Burger zal voorzitten. De heer Wehrmeijer vervangt de heer Heukels.  

De voorzitter vraagt aandacht voor het doorgeven van nevenfuncties. De griffier zet uiteen dat 

iedere functie naast het raadslidmaatschap een nevenfunctie is. 

De voorzitter vraagt de fractievoorzitters er in hun fracties op aan te dringen dat raadsleden de 

griffie laten weten of zij op 6 juli as deelnemen aan het diner (aanvang 18 uur). 

 

2. Vaststelling van de agenda 

Aan de agenda wordt punt 9a (Verantwoording fractiebudget) toegevoegd. 

 

3. Besluitenlijst presidium 17 mei 2017 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

4. Terugblik raadsvergadering 18 mei 2017 

Het presidium blikt kort terug. 

 

5. Stand van zaken burgemeester procedure 

De heer Bolkestein deelt mee dat de heer Hoek tijdens het besloten deel van de vergadering als 

griffier zal optreden. 

 

6. Vooruitblik raadsvergadering 20 maart 2017 

Aan de hand van het memo van de griffie blikt het presidium vooruit. Het presidium trekt de 

volgende conclusies: 

 Aan de raadsleden zal in het griffiebericht een korte samenvatting van de relevante 

onderdelen van het draaiboek voor de besloten voordrachtsraad worden gezonden 

 Om de beslotenheid van de vergadering te waarborgen zal een bode worden gevraagd 

mensen die hinderlijk aanwezig zijn bij het grote raam van de raadszaal te verzoeken om te 

vertrekken. 

 Het presidium besluit dat voor het stembureau bij de stemming over de voordracht zullen 

worden voorgedragen: de heer Brussaard, de heer Faber, de heer Burger. 

 De raadsvergadering zal op 5 juli om 22.30 uur worden geschorst, om de volgende dag om 19 

uur te worden voortgezet. 

 Bij het afscheid van de heer Schneiders zal aan het eind van de vergadering op 6 juli kort 

worden stil gestaan. Namens de raad zal de heer Burger enkele woorden spreken. De heer 

Burger zal via een mail de overige fractievoorzitters verzoeken om een bijdrage. De heer 

Schneiders heeft aangegeven het op prijs te stellen ook te worden toegesproken door de 

heer Heijink, namens het college. Het presidium besluit daartoe gelegenheid te willen 

bieden. 



 

Corsanummer: 2017016971 

 

7. Installatie nieuwe burgemeester 

Het presidium stemt in met de in de memo geschetste gang van zaken in verband met de installatie 

van de nieuwe burgemeester op 6 september as. De heer Bolkestein, de heer Burger en mevrouw 

Van Stralen zullen richting de griffie als klankbord optreden bij het verder vorm geven van deze 

raadsvergadering ca. 

 

8. Mededelingen vanuit de werkgeverscommissie griffie 

De heer Burger meldt dat de griffier inmiddels het opstellen van de functieprofielen ter hand heeft 

genomen. Het presidium neemt kennis van de voorstellen van de werkgeverscommissie tot het 

e oe e  a  de o issiegriffiers als griffier a  hu  o issie e  ste t er ee i  dat deze 
aan de raadsagenda worden toegevoegd. 

 

9. Voorstel tot tijdelijke benoeming vijfde lid Rekenkamercommissie 

Het presidium stemt in met het voorstel tijdelijk een vijfde lid van de Rekenkamercommissie te 

benoemen. 

Om dergelijke bruuske wijzigingen in de bezetting van de Rekenkamercommissie in de toekomst te 

voorkomen, besluit het presidium ij de e oe i g ee  dakpa -constructie te hanteren, waarbij 

bij benoeming voor leden verschillende zittingstermijnen worden afgesproken. Op voorstel van de 

heer Wehrmeijer zal de selectie van het nieuwe lid van de Rekenkamercommissie wederom 

geschieden door de auditcommissie, daarbij procedureel en inhoudelijk ondersteund door de griffie. 

 

9.a Verantwoording fractiebudget 

Naar aanleiding van de memo van de griffie 

 bevestigt het presidium zijn besluit de uitvoering van de Verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning Bloemendaal 2011 te verbeteren, 

 besluit het presidium de griffie te verzoeken een wijziging van die verordening voor te 

bereiden die er toe leidt dat voortaan de controle op de besteding van de fractiebudgetten 

zal geschieden door een uit de raad te benoemen kascontrolecommissie en niet  meer door 

de accountant, 

 besluit het presidium de raad in september beargumenteerd voor te stellen de controle op 

de besteding van de fractiebudgetten over 2016 in afwijking van de verordening te laten 

uitvoeren door een uit de raad te benoemen kascontrolecommissie en deze commissie te 

laten benoemen, en 

 besluit het presidium in oktober of november op basis van een voorstel van de 

kascontrolecommissie te besluiten over de verantwoording over de besteding van de 

fractiebudgetten over 2016 

 

10. BOB-model, Inspreken & Vergaderschema 

Het presidium bespreekt de memo van de griffie inzake het BOB-model (Beeldvorming, 

Oordeelsvorming, Besluitvorming). Het presidium stemt in met het voorstel een Beeldvormende 

avond aan de vergadercyclus toe te voegen, de fractievergaderingen na de Beeldvormende avond te 

organiseren en bepaalt zijn voorkeur voor een vergadercyclus: 

 

Vijf weken, met beeldvorming 

Vijf 

weken, 

optie A 

 

Week 0:  

CvO + 

versturen 

documenten 

Week 1: 

Inlezen 

Week 2:  

Beeldvorming 

Week 3:  

Commissie 

(debat) 

Week 4: 

Vrij 

Week 5: 

Raad 

(besluitvorming) 

 

Verder besluit het presidium dat 
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 van het inspreken geen opnamen meer zullen worden gemaakt, maar dat de griffie zorg zal 

dragen voor een zakelijke samenvatting die wordt toegezonden aan de inspreker en de leden 

van de raad en de duocommissieleden 

 tijdens Beeldvormende avonden parallelsessies niet worden gehouden over onderwerpen 

die elkaar i  de eg ku e  zitte  e  dat hier ij ee  rol voor het CVO is weggelegd 

 het RvO in verband met de nieuwe manier van inspreken dient te worden aangepast en de 

griffie te verzoeken een wijziging voor te bereiden die in de eerstvolgende raad na de zomer 

zijn beslag zal kunnen krijgen en dat tot aanpassing van het RvO insprekers (ook) in de 

commissievergadering kunnen inspreken 

 na de zomer publiciteit zal worden gezocht rondom het invoeren van de Beeldvormende 

avond in het algemeen en de nieuwe manier van inspreken in het bijzonder.  

 

11. Omgang met persoonsgegevens 

Het presidium is akkoord met de lijn zoals voorgesteld in het memo van de griffie. 

 

12. Rondvraag 

Mevrouw Meuleman deelt mee dat in vervolg op het vuurwerkdebat in de commissie in februari 

onder verantwoordelijkheid van de burgemeester inmiddels een meningspeiling over dit onderwerp 

wordt voorbereid. 

De heer Burger vraagt andermaal aandacht voor vragen van het CDA over het bijhouden van een 

register van geheime stukken. Hij geeft mee dit te betrekken bij het screenen van de 12.500 

documenten die in het besloten deel van het RIS zijn geplaatst. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 


