
 

Concept Verslag agendacommissie van dinsdag 20 december 2022 

om 19.30 uur 

 

Aanwezig: de heer Roest (voorzitter), mevrouw Jeltes, de heer Faber, de heer Van der 

Veldt 

Afwezig met kennisgeving: de heer Harder 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening, berichten van verhindering, mededelingen en vaststellen agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Harder heeft 

zich afgemeld. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Vaststellen van het verslag van 8 november 2022 

 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt het verslag vastgesteld. 

 

3. Terugblik Raadscyclus 8 

 

Er wordt teruggeblikt op het verloop van de cyclus. De voorzitters geven aan dat wat hun 

betreft het verloop van de commissievergaderingen in het algemeen naar tevredenheid is. 

Het plannen van stukken over de langere termijn lijkt beter te gaan. De december cyclus 

was goed behapbaar, dat is in eerdere jaren wel eens anders geweest. 

 

In de Commissie Grondgebied stond een aantal onderwerpen geagendeerd waarvan 

enkele leden aangaven dat ze in de Commissie Bestuur en Middelen zouden moeten 

worden geagendeerd. Het betrof nagekomen stukken die niet in de vergadering van de 

agendacommissie aan de orde waren geweest. Afgesproken wordt dat de 

agendacommissie voortaan ook bij nagekomen stukken uitgebreider met elkaar overlegt 

in welke commissie het thuishoort. 

 

4. Raadscyclus 1, 2023 

 

We gaan naar de eerste cyclus van 2023. De agenda’s lijken op het eerste gezicht 

behapbaar. Vanuit de voorzitter van de Commissie Grondgebied is er een voorstel 

rondgemaild voor het houden van een pilot in die commissie waarin geen spreektijden 

worden gehanteerd. 

 

Beeldvormende Avond 12 januari 2023 

 

Burger aan het woord (20.00) 

 

Zoals gebruikelijk het onderdeel Burger aan het woord. De locatie: de raadszaal. 

 

Themasessie over Veiligheidsvraagstukken (20.30)  

 



 

De burgemeester wil graag met de raad in gesprek over Veiligheidsvraagstukken voor 

Bloemendaal die voor de raad van belang zijn voor het komende jaar /de komende vier 

jaren. De burgemeester in samenspraak met de politieleiding van het basisteam Kennemer 

Kust zijn hiervoor aanwezig bij de Beeldvormende Avond. 

 

De locatie: het werkcafé.  

De heer Harder zal beide onderdelen van de beeldvormende avond voorzitten. 

 

De commissies: 17 januari 2023 Grondgebied, 18 januari 2023 Samenleving en 

19 januari 2023 Bestuur en Middelen 

 

De Commissie Grondgebied bevat een raadsvoorstel: 

 Ontwikkelvisie Tetterodeweg 

 

Ter informatie en oriëntatie meerdere ingekomen stukken van de Lijst met Ingekomen 

Stukken van 17 november 2022: 

 A9 Uitspraak Rechtbank filmfestival Elswout - agenderingsverzoek HvB 

A10 Waak voor de natuur op Elswout - agenderingsverzoek HvB 

A15 Brief van Erven inwoner inzake plannen Elswout - agendering op verzoek ZB, 

HvB 

C2 Principeverzoek Elswout - agenderingsverzoek HvB 

 A5 Brief van St. Blekersveld Groen inzake besluitvorming bestemming Blekersveld - 

agendering op verzoek ZB 

 A3 brief inwoners inzake terrein Bos antwoord op vragen - agenderingsverzoek HvB 

 A20 Technische vragen HvB Verkoop snippergroen en openbare bos- en duinparken 

in Bloemendaal - agenderingsverzoek HvB 

 A21 Brief van inwoner Lisse inzake Kap bos en bouw villa's nabij Bekslaan - 

agenderingsverzoek HvB 

 

Vanuit de voorzitter van de Commissie Grondgebied is er een opzet aan de commissie 

toegestuurd voor een pilot om zonder spreektijden te vergaderen. De heer Van der Veldt 

geeft aan hoe de leden van de commissie hebben gereageerd: de meeste leden zijn 

akkoord met voorstel 1, dat wil zeggen vergaderen zonder spreektijden. Dat geldt voor 

deze vergadering van de Commissie Grondgebied en voor de volgende vergadering van de 

Commissie Grondgebied. 

 

In de Commissie Samenleving zijn net als de vorige keer geen raadsvoorstellen. 

Wel hier de standaard agendapunten, waaronder de voortgang huisvesting statushouders. 

Op verzoek van de Commissie Samenleving is daarvan gemaakt: 

“Voortgang huisvesting statushouders en opvang van asielzoekers en vluchtelingen vanuit 

Oekraïne”. Er zal wederom een memo van de wethouder worden toegevoegd. 
 

Ook ter informatie en oriëntatie een stuk afkomstig van de Lijst met Ingekomen Stukken 

van 17 november 2022: 

 A13 Brief van inwoner inzake verzoek informatieverstrekking gevolgen van 

houtrook voor gezondheid - agendering op verzoek HvB 

 



 

 

Er zijn vanuit het College twee verzoeken om toe te voegen aan de agenda, in navolging 

op vorige commissievergaderingen van de Commissie Samenleving: 

 Spaarne Werkt (stuk volgt) 

 Inkoopproces Aanbesteding Jeugdhulp 2023 (presentatie van 30 minuten) 

 

De agendacommissie bespreekt de toelichting die vanuit de ambtelijke organisatie is 

aangereikt en is akkoord met deze agendering. Er is wel aandacht voor dat stukken tijdig 

voor de commissievergadering worden aangeleverd. 

 

In de Commissie Bestuur en Middelen twee raadsvoorstellen: 

 Termijnagenda 2023 Metropool Regio Amsterdam 

 Overhevelen budgetten van 2022 naar 2023 

 

De agendacommissie bespreekt met elkaar de wens om twee zaken aan te passen in het 

Reglement van Orde: het zou toegestaan moeten worden dat er ook wordt ingesproken 

over onderwerpen die niet op de commissieagenda staan en voor het agenderen van 

stukken van de Lijst met Ingekomen Stukken zou steun moeten zijn van minstens vier 

fracties (in plaats van vier leden). De burgemeester en griffie gaan hiermee aan de slag. 

Het raadsvoorstel wordt opgenomen op de agenda. 

 

Ook een stuk afkomstig van de Lijst met Ingekomen Stukken van 17 november 2022 om 

ter informatie en oriëntatie te bespreken: 

 A19 Vraag aan college over verkoop woning Sterrenboslaan - agenderingsverzoek 

HvB 

Verder de gebruikelijke standaard agendapunten zoals terugkoppeling auditcommissie en 

terugkoppeling vanuit de regionale gremia. 

 

Raad 2 februari 2023 

In deze raad zullen in ieder geval de raadsvoorstellen geagendeerd staan die in de 

commissies aan de orde zijn geweest. Daarnaast zal aan het begin van de vergadering ook 

de eerste kinderburgemeester van Bloemendaal benoemd worden. Dat is in navolging van 

een aangenomen motie. De burgemeester geeft aan dat er ook vanuit de commissie 

integriteit stukken worden aangeleverd om te agenderen. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2023 

 

De Agendacommissie loopt door de Bestuurlijke Termijn Agenda’s en overige stukken 
heen. 

 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen. 


