
 
 

 

 

Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 23 februari 2023 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Van Tienhoven (VVD), de heer Kramer (D66), de heer Sondorp 

(GrL), de heer Metselaar (HvB), mevrouw Van Heerikhuize (CDA), de heer Van Os 

(PvdA), de heer Van de Bunt (LB), mevrouw Faas (ZB), mevrouw Zoetmulder (VVD). 

College: Burgemeester Roest, wethouder Heijink. 

 

Voorzitter: de heer Harder 

Griffier: mevrouw Smit 

   

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Roos, zij wordt vervangen door de 

heer Metselaar. Wethouder Heijink zal later aansluiten bij de vergadering. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld, dus agendapunt 3 komt te vervallen. 

 

Ten aanzien van het agendapunt GR Bedrijfsvoering komt later op de avond bericht uit 

Heemstede, waar nu dit punt behandeld wordt in de raadsvergadering. Op basis van 

dat bericht kan mogelijk later worden besloten om dit agendapunt af te voeren.  

 

Er zijn op een vrij laat moment twee initiatiefvoorstellen ontvangen. De voorzitter 

vraagt de commissie of zij akkoord zijn met agendering van deze voorstellen. Na een 

stemronde wordt besloten deze initiatiefvoorstellen niet te agenderen.   

 

De agenda wordt aldus vastgesteld. 

 

3. Inspreken in de commissie 

Er hebben zich geen insprekers gemeld, en derhalve komt dit agendapunt te vervallen.  

 

4. Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2023 en Regionaal Beleidsplan 

Crisisbeheersing (meningsvormend) 

Vanuit de commissie wordt een vraag gesteld over het proces en de mogelijke kosten. 

Ook wordt gevraagd naar de schuldenpositie van de VRK. De burgemeester hierop een 

korte toelichting. 

 

De commissie adviseert dit punt als hamerpunt te agenderen voor de raadsvergadering 

van 16 maart 2023.  
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5. Dekkingsplan Brandweer (meningsvormend) 

De commissie stelt enkele vragen en de burgemeester geeft een korte toelichting. 

 

De commissie adviseert dit punt als hamerpunt te agenderen voor de raadsvergadering 

van 16 maart 2023.  

 

6. Wijziging Reglement van Orde (meningsvormend) 

De commissie heeft een gesprek over de wijziging van dit reglement, en over het 

voorgestelde aantal raadsleden.  

 

De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 16 maart 2023.  

 

7. Verantwoording fractiebudgetten (meningsvormend) 

Vanuit de commissie worden enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.  

 

De commissie adviseert dit punt als hamerpunt te agenderen voor de raadsvergadering 

van 16 maart 2023.  

 

8. Raadsvoorstel Verordening Vertrouwenscommissie 2023 (meningsvormend) 

De VVD geeft aan dat het hun betreurt dat er geen wethouder wordt toegevoegd aan 

de vertrouwenscommissie en roept de fracties op om dit nog eens te heroverwegen.  

 

De commissie adviseert dit punt als hamerpunt te agenderen voor de (extra) 

raadsvergadering van 8 maart 2023.  

 

9. Initiatiefvoorstel Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers 

(GrL en CDA) (meningsvormend) 

GrL en CDA geven aan dat zij er de voorkeur aan geven om het voorstel mee terug te 

nemen naar de fracties in de hoop dat er een breder gedragen voorstel kan worden 

aangeleverd. Het huidige voorstel wordt ingetrokken. 

 

10. Initiatiefvoorstel Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers 

(HvB) (meningsvormend) 

HvB geeft een korte toelichting op het door hen ingediende initiatiefvoorstel. Vanuit de 

commissie komen nog enkele vragen en opmerkingen. De burgemeester geeft zijn visie 

op het initiatiefvoorstel. Er wordt door verschillende partijen gepleit voor een 

raadsbreed beraad over dit onderwerp, omdat men het nu opheffen van deze 

commissie te ziet als een te grote stap.  

 

De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 16 maart 2023.  

 

11. GR Bedrijfsvoering Heemstede-Bloemendaal (meningsvormend)  

Inmiddels is in Heemstede het voorstel geamendeerd aangenomen. Dit amendement, 

dat met het griffiebericht is verspreid, zag op de opzegtermijn en het moment van 

evalueren.  
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Vanuit de commissie worden enkele vragen gesteld over het voorstel en over het 

amendement. Wethouder Heijink geeft een korte reflectie op hetgeen de commissie 

heeft aangekaart. Ook geeft hij zijn visie op het amendement.  

 

Hetzelfde amendement als in Heemstede zal ook hier worden ingediend, en D66 zal 

daarvoor een voorzet doen.  

 

De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 16 maart 2023.  

 

12. A34 LIS Tussenbeslissing van de rechtbank inzake WOO-verzoek 

(agenderingsverzoek LB en ZB) (informatie en oriëntatie) 

Het woord is als eerste aan ZB, als indiener van die agenderingsverzoek. Vanuit de 

commissie wordt door verschillende fracties hun visie gegeven. 

 

De burgemeester en zijn ambtelijke ondersteuner geeft een toelichting op de uitspraak 

en de wijze waarop deze geïnterpreteerd moet worden.  

 

13. Bestuurlijke termijnagenda commissie Bestuur en Middelen 

ZB: de begroting staat niet op de BTA. 

PvdA: nota GRIP op Samenwerking staat in Cyclus 7  moet die naar voren gehaald 

worden? 

 

14. Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/overschrijdingen 

Er is niets te melden.  

 

15. Informatie uit regionale samenwerkingsverbanden 

Er is niets te melden. 

 

16. Mededelingen uit de Auditcommissie  

De voorzitter van de Auditcommissie vertelt dat morgen bekend wordt hoeveel 

inschrijvers er zijn. De Auditcommissie zal de commissie weer op de hoogte brengen 

zodra er meer bekend mag worden.  

 

17. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

Er zijn geen mededelingen.  

 

18. Mededeling college van B & W 

Er zijn geen mededelingen. 

 

19. Vaststellen van de besluitenlijst van 19 januari 2023 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen bij de griffie. De besluitenlijst van de 

commissie Bestuur en Middelen van 19 januari 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

20. Lijst van toezeggingen voor het College 

Openstaande toezeggingen:  
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TCM 209 8-12-2022 Wethouder Heijink zegt toe dat de overige vragen over het 

Collegeprogramma schriftelijk zullen worden beantwoord vóór de Raadsvergadering 

van 22 december 2022. Afgedaan via het griffiebericht van 22 december 2022. 

TCM 210 8-12-2022 Wethouder Heijink zegt toe dat de vragen van ZB en HvB over het 

eindejaarsvoorstel schriftelijk zullen worden beantwoord. Afgedaan per mail op 20 

december 2022. 

21. Rondvraag 

HvB Wij van Hart voor Bloemendaal vragen u om de groslijst voor opvang 

asielzoekers aan ons bekend te maken. Kunt en wilt u deze aan ons toesturen 

voor de raad van 16 maart as?  

 

Antwoord: Binnenkort zal er een avond voor de raad worden georganiseerd 

waarin nadere toelichting zal worden gegeven op deze problematiek. De 

gevraagde lijst kan niet worden verstrekt. 

 

ZB Op de website van de gemeente staat functie strategisch adviseur.  

Is hiervoor budget ter beschikking gesteld? 

Zijn de genoemde taken niet opgenomen in taken gemeentesecretaris? 

Is dit invulling van bestaande functie, dus vervanging, of nieuwe functie? 

Is dit geen tijdelijke functie? Immers advies is bij uitstek een eenmalig iets.  

 

De wethouder geeft aan dat deze vraag schriftelijk zal worden 

beantwoord.  

 

 

22. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.13 uur.  


