
Verslag van de vergadering van het Presidium op 14 september 2021 

Aanwezig: burgemeester Roest (voorzitter), de heer Schell, mevrouw Kuijs, de heer Kruijswijk, 

mevrouw Zoetmulder, de heer Slewe, de heer Doorn, de heer van der Veldt (vervangt de heer 

Burger), mevrouw Roos, mevrouw Witte (griffier).  

Afwezig: de heer Heukels  

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De heer Heukels is afwezig. De heer Burger is afwezig en wordt vervangen door de heer van 

der Veldt. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststelling van het verslag van 6 juli 2021 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De griffier heeft n.a.v. het verslag de volgende punten: 

 

In de vorige vergadering van het presidium is een memo van de griffie besproken over de 

aanloop naar de verkiezingen. Er wordt al hard gewerkt door griffie en organisatie om hier 

vorm aan te geven. Op de agenda van vandaag staan twee memo’s: over de cursus Politiek 
Actief en over de evaluatie van deze raadsperiode. Voor de volgende vergadering komen ter 

bespreking een memo over de mogelijkheden voor coalitievorming en een overzicht van de 

algemene planning in aanloop naar de verkiezingen en de periode erna (o.a. het 

inwerkprogramma van de raad). 

 

Naar aanleiding van een opmerking vanuit mevrouw Zoetmulder in de vorige vergadering is 

uitgezocht dat het in de komende raadsperiode niet meer mogelijk is aan raadsleden een 

vergoeding te verstrekken voor een laptop. De griffier licht toe dat er een overgangsregeling 

is voor de huidige periode. In de nieuwe raadsperiode kan alleen met behulp van een 

bruikleenovereenkomst materiaal verstrekt worden. Dit wordt nader uitgewerkt. Er wordt 

ook een raadsvoorstel gemaakt voor aanpassing van de Verordening rechtspositie 

raadsleden en duo-commissieleden op dit punt.   

 

4. Korte terugblik raadsvergaderingen van 7/ 8 juli en 22 juli 2021  

Het presidium staat nog eens stil bij de onderwerpen die in de raadsvergaderingen aan de 

orde zijn gekomen, onder andere de jaarrekening. De burgemeester geeft aan het een 

plezierige cyclus te hebben gevonden. De griffier noemt de beeldvormende avond over het 

hondenlosloopbeleid die uiteindelijk zijn weerslag vond in de Commissie Grondgebied. 

 

5. Vooruitblik raadsvergadering 16 september 2021   

Het betreft een fysieke vergadering. De 1,5 meter regel geldt nog wel. 

 

Afscheid mevrouw Robbers 



Er wordt in de raadsvergadering afscheid genomen van raadslid mevrouw Robbers, dat wordt 

vroeg op de avond geagendeerd. De opvolger is de heer Van Rij. Voor zijn toelating als 

raadslid wordt een commissie geloofsbrieven gevormd. Hierna wordt kort geschorst zodat 

een ieder persoonlijk afscheid kan nemen van mevrouw Robbers. 

 

Rekenkamercommissie 

De heer Bakker zal aanwezig zijn bij zijn herbenoeming wat later op de avond. De inbreng van 

de rekenkamercommissie ten aanzien van het voorliggende initiatiefvoorstel is bij de 

totstandkoming ervan meegenomen. Het presidium acht het niet nodig dat de 

rekenkamercommissie bij de raadsbehandeling aanwezig is. 

 

Verslag besloten deel raad 7 juli 

Als er behoefte is aan discussie wordt er een besloten gedeelte ingelast. De burgemeester 

heeft de voorkeur om dit dan aan het einde van de vergadering te doen. Het verslag is 

ingezien door meerdere raadsleden. 

 

Timing stukken 

Door mevrouw Kuijs wordt opgemerkt dat de agendacommissie pas laat heeft vergaderd 

over de agenda’s en de stukken, waardoor de voorbereidingstijd voor de fracties kort was.  
De griffier geeft aan dat met het agenderen voor het reces de organisatie in de knel komt 

met de planning. Volgend jaar zal gekeken worden of het mogelijk is om na het reces een 

week extra voorbereidingstijd in te passen.  

De heer Van der Veldt merkt op dat veel raadsleden buiten het reces op vakantie gaan, is het 

voor het presidium een optie om ook in het reces vergaderingen te plannen? De voorzitter 

geeft aan dat het bedrijf even rust nodig had in het zomerreces. Voor volgend jaar wordt 

hiernaar gekeken.  

 

Afwezigheid  

De heer van der Veldt geeft aan dat hij een zware operatie tegemoet gaat en voorlopig uit de 

running zal zijn. Het presidium wenst de heer van der Veldt alle goeds toe.  

 

6. (Eventuele) terugkoppeling uit werkgroepen 

De burgemeester brengt in dat de commissie Integriteit vanavond vergadert en hoopt dat 

een paar dossiers afgerond kunnen worden. Vervolgens zal er conform protocol een 

seniorenconvent worden bijeengeroepen. 

 

De burgemeester is door collega’s gewezen op de aantrekkelijkheid van de Cursus ‘Politiek 
Actief’ voor inwoners in aanloop naar de verkiezingen. De cursus blijkt aantrekkingskracht te 
hebben op mensen die actief willen worden in de lokale politiek. Voor fracties kan hier 

potentieel talent uit voortkomen. 

Sommige leden van het presidium geven aan dat het voor hun partijen aan de late kant komt, 

hun lijsten zijn al klaar. Besloten wordt om als pilot een dergelijke avond te organiseren. 

Wellicht een idee om dit over een paar jaar nog eens te doen. De griffier merkt op dat 28 

oktober vrij is gekomen, qua communicatie en organisatie is die datum een mogelijkheid. 

 

7. Memo opzet werkwijze evaluatie raadsperiode 2018-2022 

 



De memo bevat een voorstel om de evaluatie vorm te gaan geven. Er zal een digitale 

enquête gehouden worden. In de memo zijn al vragen opgenomen, via het BOB-model wordt 

de diepte ingegaan. Er zal vervolgens een benen-op-tafel sessie komen waarin over de 

resultaten met elkaar gesproken wordt. Vervolgens komt er een document waarover in het 

presidium van 14 december met elkaar gesproken wordt over leerpunten voor de nieuwe 

raadsperiode. 

 

Het presidium onderschrijft de memo. Mevrouw Kuijs geeft aan moeite te hebben met de 

timing. Er komen de komende tijd nog heel veel voorstellen naar de raad. De burgemeester 

geeft aan dat er overleg is geweest over de vergaderdruk en dat het College meerdere 

stukken naar achteren heeft geschoven om de agenda’s behapbaar te maken. De 
burgemeester vraagt aandacht voor het feit dat er wel besluiten genomen moeten worden, 

er zijn raden waar vanaf december geen besluiten meer genomen worden. 

 

8. Rondvraag 

De griffier:  

- De afdeling Communicatie publiceert de agenda’s van raads- en commissievergaderingen 

in het Bloemendaals nieuwsblad. Dat zal in stand blijven. Er is ook een suggestie gedaan 

om genomen besluiten te publiceren. Dit wordt door het presidium toegejuicht. 

- Er komen veel stukken binnen voor de raad gericht op de verkiezingen. Het presidium 

gaat ermee akkoord om op de Ingekomen Stukken Lijst een categorie toe te voegen om 

deze stukken overzichtelijk bij op te nemen. 

 

De burgemeester: 

- De burgemeester laat weten op vakantie te gaan, hij is op 2 oktober weer terug. In de 

zomerperiode heeft de burgemeester doorgewerkt. 

- De burgemeester meldt dat er een aanvullend WOB-verzoek gedaan is door mevrouw 

Roos dat een apart raadsbesluit vergt. 

 

9. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur. 


