Concept Verslag agendacommissie van dinsdag 15 december 2020
om 19.30 uur
Aanwezig: de heer Roest (voorzitter), de heer Harder, de heer Schell, de heer Burger.
Griffier: mevrouw Witte
1. Opening, berichten van verhindering, mededelingen en vaststellen van de
agenda
De heer Roest opent de vergadering van de Agendacommissie en heet de aanwezigen
welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen berichten van
verhindering. De heer Kradolfer, de nieuwe gemeentesecretaris, is aanwezig om zich voor
te stellen en mee te luisteren.
2. Vaststellen van het verslag van 3 november 2020
Onder dankzegging aan de opsteller wordt het verslag vastgesteld.
3. Terugblik Raadscyclus 8 2020
De voorzitters blikken terug op het verloop van de commissievergaderingen. Wederom is
met spreektijden in de commissies gewerkt. De Agendacommissie geeft aan dat nog
steeds als positief te ervaren. Het heeft de afgelopen cyclus de vergaderingen efficiënter
gemaakt zonder dat het afbreuk heeft gedaan aan de kwaliteit.
Voor de Commissie Grondgebied waren twee avonden nodig. De Agendacommissie acht
dat achteraf gezien ook nodig gelet op de vele insprekers en de betreffende agendapunten.
Vanuit mevrouw Kuijs is een bericht ontvangen over het toekennen van extra spreektijd in
de verlengde vergadering. De Agendacommissie bespreekt de wijze waarop met spreektijd,
schorsingstijd en technische tijd is omgegaan en hoe dit kan worden verbeterd.
De Agendacommissie neemt de feedback van mevrouw Kuijs ter harte. Afgesproken wordt
dat de griffie contact opneemt met mevrouw Kuijs om het nog wat uitgebreider te hebben
over haar bericht.
4. Raadscyclus 1 2021
Cyclus 1 is de eerste cyclus van het nieuwe jaar. Het betreft een relatief rustige cyclus.
Vooralsnog wordt het digitale vergaderen gehandhaafd.
Beeldvormende Avond 7 januari 2021
Burger aan het woord (20.00)
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De Agendacommissie spreekt af dat de heer Burger dit onderdeel voorzit.
Themasessie Aanwijzen lokale media (20.30 uur)
De Agendacommissie stelt vast dat er een themasessie gehouden wordt over ´Aanwijzen
lokale media´ welke wordt gegeven door Haarlem105. Het geeft navolging aan toezegging
TCM 199 waarin de burgemeester heeft toegezegd in gesprek te gaan met Haarlem105
over: de onderwerpen, de participatie, het bedienen van de dorpskernen en de tijd die op
weekbasis aan de gemeente Bloemendaal zal worden besteed.
De politieke behandeling in Commissie en raad is gepland voor cyclus 2 (raad 11 maart).
Dat betekent dat er na de Beeldvormende Avond nog enige tijd is om – als dat nodig is –
het raadsvoorstel aan te passen. Bovenstaande traject moest op korte termijn worden
gecommuniceerd richting Commissariaat van de Media. Na overleg tussen burgemeester,
griffie en gemeentesecretaris is dat gebeurd.
De burgemeester geeft aan dat hij gesproken heeft met Haarlem105.
Hij heeft ze uitdrukkelijk verzocht om te luisteren naar de behandeling van het onderwerp
in Commissie en raad en dit mee te nemen in de presentatie.
De burgemeester heeft ze ook geadviseerd een notitie te schrijven aan de raad
voorafgaand aan de Beeldvormende Avond, over wat ze denken te kunnen bijdragen als zij
aan bod zouden komen. Bijvoorbeeld in de vorm van een prestatieovereenkomst, wat
kunnen inwoners van deze omroep verwachten? Wat is hun beeld van wat ze denken te
kunnen presteren?
De heer Schell geeft mee dat ook in de Commissie naar voren is gebracht dat de gemeente
het bestaan van de omroep mee kan nemen in het communicatie beleid. Er is een
communicatie beleidsplan, er kan een rechtstreekse link gelegd worden met wat de
omroep doet.
Afgesproken wordt dat de heer Harder de themasessie voorzit. Mocht hij verhinderd zijn,
dan kan de heer Burger dit onderdeel wellicht ook voorzitten.
Nog openstaande sessies
Zoals bekend staat een themasessie over het Hondenlosloopbeleid nog open. Dat wordt
opgepakt zo gauw weer fysiek bijeengekomen kan worden.
Datzelfde geldt voor de nieuwe themasessie over zorg en veiligheid, over het Zorg- en
Veiligheidshuis Kennemerland. In de vorige vergadering van de Agendacommissie heeft de
Agendacommissie het er over gehad dat dit in het eerste kwartaal van 2021 gepland zal
worden. Vanuit de organisatie kreeg de griffie door dat zij de sessie liever niet digitaal
geven maar dat zij liever wachten tot fysiek bijeenkomen weer mogelijk is. Daaraan kan
tegenmoet gekomen worden, er is geen noodzaak de sessie op heel korte termijn te
organiseren.
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De commissies: 12 januari 2021 Grondgebied, 13 januari 2021 Samenleving en
14 januari 2021 Bestuur en Middelen
In Grondgebied komt deze keer een raadsvoorstel, over Bestemmingsplan Dennenheuvel
2020.
Het onderwerp ‘Stand van zaken statushouders’ is wederom opgenomen om ter informatie
en oriëntatie te bespreken. Op verzoek van de commissies staat dit ook nu zowel bij
Grondgebied als bij Samenleving. In beide commissies zijn ook de leden van de andere
commissie welkom.
Op verzoek van de wethouder/ ambtelijke organisatie is de Roadmap Omgevingswet
wederom opgenomen op de agenda. In de vorige commissie was dit geagendeerd om
direct een vervolg te geven na een succesvolle Beeldvormende Avond over het onderwerp.
In de Commissie kwam het onderwerp echter niet goed tot zijn recht vanwege meerdere
zware andere onderwerpen die de aandacht naar zich toe trokken. De wethouder heeft er
deze keer een aanbiedingsbrief bij geschreven en de Roadmap is geactualiseerd.
Ook worden er ter informatie en oriëntatie twee brieven geagendeerd afkomstig van de
Lijst met Ingekomen Stukken van 12 november. Op verzoek van de heer Brussaard staan
een stuk over het Biodiversiteitsplan en een stuk over inspraak herinrichting
Bennebroekerlaan geagendeerd.
In Samenleving staan deze keer meerdere raadsvoorstellen geagendeerd: de regiovisie
´Geweld hoort nergens thuis´, het Participatiebedrijf, Beleidsplan schuldhulpverlening en
Aanpassing Verordening materiele gelijkstelling.
Op verzoek van de Commissie is ook hier nog steeds het onderwerp ‘Stand van zaken
statushouders’ opgenomen op de agenda.
In Bestuur en Middelen staan deze keer relatief weinig punten op de agenda. Er zijn twee
raadsvoorstellen: het actualiseren van het participatiebeleid en het overhevelen van
budgetten.
Er staan twee brieven ter informatie en oriëntatie geagendeerd, beide over Bijduinhof. Ze
zijn geagendeerd op verzoek van de heer Slewe, afkomstig van de Lijst met Ingekomen
Stukken van 12 november. Aangezien het vooral betrekking heeft op vergunningverlening,
zijn de brieven opgenomen bij Bestuur en Middelen (en niet bij Grondgebied).
De heer Slewe heeft aan de griffie gevraagd om een brief die hier volgens de heer Slewe
ook over gaat, ook toe te voegen aan het agendapunt over brief B1. Het College heeft een
brief geschreven met bijlagen die zij graag toegevoegd willen hebben aan dit agendapunt.
Het gaat om allemaal stukken die achter de knop toegevoegd zouden worden. De stukken
zijn (vertrouwelijk) kenbaar gemaakt aan de leden van de Agendacommissie.
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De Agendacommissie bepaalt, op voorspraak van de voorzitter van de Commissie, dat deze
stukken en de vraag of ze worden toegevoegd aan het agendapunt voor de vergadering
zullen worden neergelegd bij de Commissie Bestuur en Middelen. Bij het vaststellen van de
agenda wordt er dan door de Commissie een besluit over genomen. Behandeling van de
stukken zou achter gesloten deuren plaatsvinden.
Raad 28 januari 2021
In deze raad zullen in ieder geval de raadsvoorstellen geagendeerd staan die in de
commissies aan de orde zijn geweest. In de pijplijn zitten nog: het afhandelen van
integriteitsmeldingen en het raadsvoorstel Integis. Er komt ook een raadsvoorstel over
mediation aan. Het presidium bespreekt de handelswijze hieromtrent.
5. Planning Raad & Griffie 2021
Werkgroep bestuurlijke vernieuwing
In de afgelopen vergadering van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing was het de
bedoeling dat de gemeentesecretaris een presentatie zou geven over diverse oude
rapporten waaruit lessen kunnen worden getrokken. De aanwezige raadsleden opperden
dat het wellicht goed zou zijn de presentatie raadsbreed te organiseren. De burgemeester
zal dit in de raad aan de orde stellen, hier zal dan in januari een bijeenkomst over worden
georganiseerd.
Volgende Beeldvormende Avond
De eerstvolgende Beeldvormend Avond is op 11 februari. Vanuit de ambtelijke organisatie
heeft de griffie vernomen dat er animo is om dan een themasessie te houden over het
traject van de transitievisie Warmte, dat binnenkort gaat lopen. De Agendacommissie sluit
zich daarbij aan.
Lange Termijn Omgevingswet
In de vorige vergadering van de Agendacommissie is het stuk van de heer Kruijswijk
behandeld voor extra data Grondgebied om de Omgevingswet te bespreken. Afgesproken
is om niet direct extra data te prikken maar per moment te bekijken of het nodig is.
Desalniettemin is het stuk van de heer Kruijswijk waardevol en heeft de organisatie
aangegeven de opgenomen planning goed te kunnen hanteren.
Vaststellen verwervingsstrategie jeugdhulp
De gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond hebben de intentie om de jeugdhulp
opnieuw in te kopen per 1 januari 2022. Vast onderdeel van het inkooptraject is het
vaststellen van de verwervingsstrategie. De gemeenteraden worden hierbij meegenomen.
Op 17 december is er portefeuillehoudersoverleg over de wijze waarop dit vorm zal
krijgen.
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De insteek is dat er een regionale radenbijeenkomst wordt georganiseerd, gevolgd door
behandeling in de afzonderlijke gemeenten. Dat zou in cyclus 2 aan de orde zijn. Vanuit de
raden kan er een zienswijze worden gegeven. De organisatie heeft laten weten dat de
aanleverdata mogelijk niet gehaald kunnen worden. Er wordt momenteel bekeken of dit op
te vangen is. Het is wel relevant dat de behandeling zo veel mogelijk tegelijk met andere
gemeenten plaatsvindt.
Jaarlijkse evaluatiemoment burgemeester
Conform de verordening zal ook in 2021 in januari een evaluatie georganiseerd worden
van de fractievoorzitters met de burgemeester. Een verslag daarvan wordt zoals
gebruikelijk toegestuurd aan de provincie en komt ter inzage te liggen voor de raadsleden.
6. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur en dankt de aanwezigen.

