Concept-besluitenlijst van de vergadering van
De Agendacommissie van de gemeenteraad van Bloemendaal
op dinsdag 5 november 2019 19.30 uur
Aanwezig: burgemeester Roest (voorzitter), de heer Harder, de heer Burger.
Griffier: mevrouw Witte
1. Opening, berichten van verhindering, mededelingen en vaststellen van de
agenda
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering. Er zijn geen
mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen van de besluitenlijst van 24 september 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Terugblik Raadscyclus 7
De agendacommissie blikt terug op de vergadercyclus.
De Beeldvormende Avond over de begroting was succesvol. Mede daardoor is de raad goed
voorbereid voor de politieke behandeling in commissie en raad.
De burgemeester geeft ook alvast een weergave van de orde van de Begrotingsraad op 7
november. De griffier vult aan. In het presidium komt dit nader aan de orde.
De burgemeester geeft aan dat er relatief veel ingekomen stukken zijn geagendeerd voor
de volgende vergadercyclus. Er zou meer vastgehouden moeten worden aan het geven van
een motivering voor het agenderen. Dat zou ook op de vergaderdag zelf voor 11.00 uur
aan de griffie moeten worden gestuurd zodat alle fracties er rustig naar kunnen kijken.
De burgemeester geeft aan dat hij in het presidium terugkomt op de stemming tijdens de
afgelopen raadsvergadering.
4. Raadscyclus 8
Cyclus 8 is de laatste van het jaar. Opvallend is dat de commissie Samenleving wat voller
is dan we gewend zijn. Verder zijn er bij Bestuur en Middelen aardig wat kenmerkende
raadsvoorstellen aan het einde van een vergaderjaar. Alles bij elkaar heeft deze commissie
aardig wat bespreekpunten, hoewel niet alles veel vergadertijd hoeft te vergen.
Beeldvormende Avonden 20 en 21 november 2019
In de commissie Bestuur en Middelen van 17 oktober is het raadsvoorstel met betrekking
tot de samenwerking tussen Bloemendaal en Heemstede van de agenda gehaald en een
cyclus naar achteren geschoven. Dat had te maken met een rapport van de
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rekenkamercommissie over de samenwerking op het gebied van ICT dat naar verwachting
op 15 november openbaar wordt. Ook zou er nog een nieuwe datum geprikt worden voor
het informele overleg tussen Bloemendaalse en Heemsteedse raadsleden. Dat ging eerder
niet door vanwege een extra avond over het spoor.
In overleg met Heemstede en de rekenkamercommissies is nu 20 november gekozen als
extra avond om in de eerste plaats de rekenkamercommissies de gelegenheid te bieden
het rapport aan de raden aan te bieden en vragen te beantwoorden. Het betreft een
rapport afkomstig van de Bloemendaalse en Heemsteedse rekenkamercommissie
gezamenlijk. En in de tweede plaats ruimte te bieden voor het gezamenlijke informele
overleg. Nog steeds zonder wethouders en/ of ambtenaren. De Heemsteedse raadsleden
zijn bereid om daarvoor naar Bloemendaal te komen.
Op 21 november stond al enige tijd de themasessie over zorg en veiligheid gepland. Het is
de insteek om daar uitgebreid de tijd voor te nemen. Al enige tijd is de organisatie daar
druk mee bezig. Ook het gebruikelijke ´Burger aan het woord´ komt aan bod.
De commissies: 26 november 2019 Grondgebied, 27 november 2019 Samenleving
en 28 november 2019 Bestuur en Middelen
Het eerste meningsvormende agendapunt voor Grondgebied op 26 november betreft Park
Vogelenzang. Het tweede meningsvormende agendapunt gaat over de verkoop van een
stuk grond bij Duinwijckweg 9 te Bloemendaal. Er wordt een raadsvoorstel toegevoegd aan
de agenda over een verklaring van geen bedenkingen Witte Hond. Dat stuk volgt nog,
komt op 12 november in B&W. Verder staan er meerdere brieven geagendeerd over
Tetterodehal. Dit op verzoek van Hart voor Bloemendaal in de raad van 26 september.
In de commissie Samenleving op 27 november staan relatief veel raadsvoorstellen
geagendeerd: over de verordening maatschappelijke ondersteuning, de verordening
jeugdhulp, het beleidsplan minimabeleid en actualisatie van de verordening sociale
woningbouw. Meerdere daarvan waren al aangekondigd in de vorige commissie
Samenleving. Bij het laatste raadsvoorstel over sociale woningbouw is ook een brief bij de
stukken opgenomen van Pre Wonen/ Brederode Wonen.
Op 28 november is de commissie Bestuur en Middelen. In de eerste plaats is hier als
meningsvormende agendapunt opgenomen het rapport van de rekenkamercommissie. Het
is de intentie van de rekenkamercommissie om dit op 15 november openbaar te maken.
Zo gauw de definitieve versie in bezit is van de griffie, kan er een raadsvoorstel
geschreven worden. Met de rekenkamercommissie is contact om ervoor te zorgen dat de
raad het rapport eerder bezit dan de pers.
Vervolgens het kader voor ambtelijke samenwerking tussen Bloemendaal en Heemstede.
Het voorstel dat was doorgeschoven in de vorige commissie Bestuur en Middelen.
De burgemeester licht toe om de MRA Agenda 2.0 toe te voegen aan de agenda. Deze
wordt pas op 19 november in B&W vastgesteld, maar het is wel van belang dat de raad
hierover nog dit jaar een besluit neemt. De agendacommissie gaat daarmee akkoord.
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Dan volgt het Meerjaren onderhoudsplan. Dan het raadsvoorstel visie op
informatievoorziening. Dan het initiatiefvoorstel over inspreken in commissies. Het ligt
wellicht politiek gevoelig, maar de indruk is dat alle argumenten inmiddels wel over tafel
zijn gekomen. Hele lange behandeling is wellicht een herhaling van zetten. Dan een aantal
raadsvoorstellen die als formaliteiten zouden kunnen worden opgevat: een herbenoeming
in de bezwaarschriftencommissie, het eindejaarsvoorstel 2019, het vaststellen van de
fractievergoeding 2020 en de belastingverordeningen 2020. Dat laatste voorstel kan pas
worden opgemaakt als de begroting is vastgesteld.
Tot slot ter informatie en oriëntatie een brief die op verzoek van Liberaal Bloemendaal
wordt geagendeerd, C4 van de Lijst met Ingekomen Stukken van 26 september.
Het is overigens de vraag wie de commissie Bestuur en Middelen voorzit. Conform het
Reglement van Orde is dat in de eerste plaats een aangewezen vervanger. Dat zou dus
een van de twee andere commissievoorzitters moeten zijn. Als zij verhinderd zijn, dient er
een lid van de commissie te worden aangewezen. In het presidium komt dit terug.
Het zou overigens kunnen dat het noodzakelijk wordt geacht in de komende
vergadercyclus een agendapunt toe te voegen over de afhandeling van
integriteitsmeldingen tegen de burgemeester. Het presidium zal hier straks over spreken,
in aanwezigheid van de locoburgemeester.
Raad 12 december 2019
De raad van 12 december kent niet veel bijzonderheden. Vast agendapunt in de laatste
raadsvergadering van het jaar is de nieuwjaarstoespraak van de nestor van de raad, de
heer Burger.
5. Planning Raad & Griffie 2020
De Bestuurlijke Termijn Agenda´s worden in de komende vergadercyclus wederom
opgenomen op de agenda´s van de commissies. Het wordt erg gewaardeerd.
De griffier brengt een punt in vanuit de ambtelijke organisatie. In de commissie Bestuur en
Middelen is een suggestie gedaan om aan de Bestuurlijke Termijn Agenda ook documenten
toe te voegen (zoals de grote subsidie ontvangende partijen). Het betreft echter een
bestuurlijke agenda, dat soort stukken staan daar niet op. De agendacommissie is van
mening dat dat soort stukken er ook niet op hoeven, het zou goed zijn dergelijke zaken bij
de politiek te laten. De griffier zal dit communiceren richting mevrouw De Groot.
6. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur.

