
 
 

 

Concept-besluitenlijst agendacommissie van dinsdag 10 december 2019 

om 19.30 uur 

 

Aanwezig: burgemeester Roest (voorzitter), de heer Harder, de heer Burger. 

Griffier: mevrouw Hageman (plv griffier). 

 

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

agenda 

De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Witte heeft een bericht van verhindering 

gestuurd, mevrouw Hageman vervangt haar. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van 5 november 2019 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Terugblik Raadscyclus 8 

De agendacommissie blikt terug op de vergadercyclus. 

 

De Raad en commissie zijn zonder problemen verlopen. Een kleine opmerking vanuit de 

burgemeester over de commissie Bestuur en Middelen. Tijdens de rondvraag weken een 

aantal mondeling gestelde vragen af van de vragen die volgens het protocol schriftelijk 

ingediend waren. Beantwoording door het College van deze mondeling gestelde vragen is 

niet goed mogelijk. Een andere beantwoording was voorbereid. De kans op verwarring en 

niet puntige beantwoording ligt dan op de loer wanneer het College probeert deze vragen 

alsnog te beantwoorden. De commissie concludeert dat alleen de vragen die volgens het 

protocol zijn ingediend zijn door het College goed beantwoord kunnen worden. Vragen 

gesteld na het tijdstip van indienen en of anders gestelde vragen tijdens de vergadering 

hebben geen voorbereiding vanuit het College en zullen tijdens de vergadering niet 

beantwoord worden. De steller krijgt na de vergadering de beantwoording toegezonden als 

zijnde een technische vraag.  

 

4. Raadscyclus 1, 2020 

a. Memo Agendabeeld Agendacommissie 

De punten uit het Memo worden doorgenomen. 

 

Kerntakendiscussie  

Twee bijeenkomsten worden gepland om informatie op te halen in de dorpskernen (een avond in 

het noorden en een avond in het zuiden). De data zullen in overleg met werkgroep bepaald 

worden. De werkgroep Kerntakendiscussie komt voor deze bijeenkomsten tezamen. 
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b. Concept Beeldvormende Avond 9 januari 2020 

20:00 uur – 20:30 uur Burgers aan het woord in de raadzaal (voorzitter Rolf Harder). 

20:30 uur – 22:00 uur De Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland in het werk café (voorzitter 

Andre Burger). Het raadsvoorstel zal op 17 december in het College besproken worden. De 

stuurgroep wil graag snel van start is bespreking in de commissie Grondgebied van januari een 

goede zaak.  

 

c. Concept Commissie Grondgebied 14 januari 2020 

Er waren weinig stukken voor commissie grondgebied. Er is nu ruimte om in deze commissie de 

Bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland te bespreken. Aangezien het stuk ook raakvlakken heeft 

met de Commissie Bestuur en Middelen, zullen de leden van de commissie Bestuur en Middelen 

ook voor deze commissie uitgenodigd worden. 

 

d. Concept Commissie Samenleving 15 januari 2020 

De commissie Samenleving is redelijk vol. De raadsvoorstellen Stimuleren van parttime arbeid en 

het actualiseren van de Verordening zullen aan de agenda toegevoegd worden. Dit geeft lucht in 

de agenda van Bestuur en Middelen. De brieven voortkomend uit de raad van 31 oktober zijn; C4 

Significant Jeugdhulp (CDA), C9 Evaluatieverslag Lentefestival (CDA). Besproken wordt het 

verzoek van de fractie VDB en de rekenkamer om in januari het onderzoek Doe Mee in de 

commissie te bespreken. In het Beleidsplan sociaal domein 2019- 2022 is aandacht besteed aan 

het rapport. In raadsvergadering van april 2019 heeft de Raad het beleidsplan vastgesteld. Op 

basis van een voorstel van het College is besloten de uitwerking van het rapport in 2021 te 

plannen. Bespreking van het Doe mee onderzoek zal dan ook plaatsvinden. Afgesproken wordt 

dat het College een collegebrief aan de raad zal sturen met een uiteenzetting wat precies in het 

Beleidsplan en het Uitvoeringsplan Sociaal Domein over dit onderwerp staat. 

 

e.  Concept Commissie Bestuur en Middelen 16 januari 2020 

De agenda is erg vol. Het Presidium van 10 december zal uitspraak doen of de  raadsvoorstellen 

Reglement van Orde en Seniorenconvent klaar voor bespreking zijn. Het raadsvoorstel protocol 

integriteitsmeldingen komt vanuit de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. De brieven 

voortkomend uit de raad van 31 oktober zijn; A3 Openbaarmaking nevenfuncties en 

neveninkomsten (LB) en C28 Verkoop voormalige gymzaal Bennebroek (HvB) en LB. C4. 

Ondertekening stuk (LB van 28 november).  

 

Er is nog geen formele oplossing voor de invulling van het voorzitterschap van Bestuur en 

Middelen. Het Presidium van 10 december en de raadsvergadering van 12 december zullen naar 

verwachting meer duidelijkheid geven. Het opnemen van het inspreken in de commissies hangt 

af van het besluit van de raad op 12 december) 

 

f. Concept Raad 30 januari 2020 

De raad van 30 januari kent niet veel bijzonderheden. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2020 

a. Bestuurlijke Termijn Agenda Grondgebied 

b. Bestuurlijke Termijn Agenda Samenleving 

c. Bestuurlijke Termijn Agenda Bestuur en Middelen 

De commissie ziet graag dat het spoorboekje en de jaarplanning plus de opmerkingen 

vanuit de commissieleden moeten worden opgenomen in de BTA. 
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6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur. 


