
 

 

 

 

Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 20 mei 2021 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Van der Veldt (CDA), de heer Oude Weernink (D66), de heer 

Kruijswijk (GrL), mevrouw Roos (HvB), de heer Van de Bunt (LB), mevrouw De Groot 

(PvdA), de heer Brussaard (VVD), mevrouw Faas (Zelfstandig Bloemendaal), de heer 

Slewe (Zelfstandig Bloemendaal), de heer Doorn (VDB), de heer Heukels (LB) 

Afwezig: - 

College: wethouder Heijink en Burgemeester Roest 

Voorzitter: de heer Harder 

Griffie: mevrouw Veen 

   

1. Opening en bericht van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

   

3. Inspreken in de commissie 

 

Er heeft zich een inspreker gemeld over agendapunt 5 ‘Integrale aanpassing APV’ en 
een inspreker voor agendapunt 11 ‘ingekomen stuk Natuurbrandrisico Graaienbos (C15 
LIS 11-3), geagendeerd op verzoek Hart voor Bloemendaal’.   
 

4. Kadernota (voor wat betreft Bestuur en Middelen) 

 

Fracties voeren woord en stellen vragen. Wethouder Heijink reageert en beantwoordt 

de vragen.  

  

Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raad van 3 juni.   

 

5. Integrale aanpassing APV 

 

Enkele fracties voeren woord en stellen vragen. Burgemeester Roest reageert en 

beantwoordt de vragen.  

 

 Wethouder Heijink zegt toe de vraag van dhr. Brussaard met over het niet meer 

uitgeven vergunningen voor nutsbedrijven en de gevolgen daarvan voor het 

herstel na werkzaamheden van nutsbedrijven, schriftelijke te beantwoorden.  
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Het voorstel wordt geagendeerd als bespreek punt voor de raad van 3 juni. 

 

6. Verkoop grond Thijsses Hof 

 

Enkele fracties voeren het woord en stellen vragen. Wethouder Heijink reageert en 

beantwoordt de vragen.  

 

Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raad van 3 juni.   

 

7. Kapitaalvraag Lange Termijn Financiering LTF Stedin 

 

Een enkele vraag wordt gesteld aan Wethouder Heijink. Wethouder Heijink reageert en 

beantwoordt de vraag. 

 

 Wethouder Heijink zegt toe het ministerie middels een brief te verzoeken om 

duidelijkheid te verschaffen over de rol van lagere overheden bij het 

verstrekken van financiële middelen aan netwerkbedrijven in het belang van de 

energietransitie.         TCM 211 

 

Dhr. Van de Bunt verlaat om 23.00 de vergadering. 

 

Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raad van 3 juni.  

 

8. Verlengen woonplaatsvereiste wethouders 

 

Het voorstel wordt geagendeerd als hamerpunt voor de raad van 15 april.  

 

9. Beslissing op bezwaar Caprera 

 

Het voorstel wordt geagendeerd als hamerpunt voor de raad van 15 april. 

 

10. Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 rekenkamercommissie 

 

Het agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

 

11.  Ingekomen stuk Natuurbrandrisico Graaienbos (C15 LIS 11-3), 

geagendeerd op verzoek van Hart voor Bloemendaal 

 

Agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

 

12.  Ingekomen stuk Geluidoverlast motoren (A13 LIS 11-3), geagendeerd op 

verzoek van Zelfstandig Bloemendaal 

 

Agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

 

13. Bestuurlijke termijnagenda commissie Bestuur en middelen   
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De commissie gaat akkoord met de huidige bestuurlijke termijnagenda commissie 

Bestuur en Middelen. 

 

14. Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/ overschrijdingen 

 

Er zijn momenteel geen substantiële nieuwe uitgaven/ overschrijdingen te melden. Wel 

wordt de aankomende kadernota aangekondigd.  

 

15. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

Er is geen informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden. 

 

16. Mededelingen vanuit de Auditcommissie 

 

De auditcommissie doet de volgende mededeling: 

 

De accountant heeft de accountant van Heemstede verzocht om de informatie die nodig 

is met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening per 15 april toe te zenden. Er is 

geconstateerd dat IASZ niet aan dit verzoek heeft voldaan en daarom is de 

Auditcommissie bijeen geweest om de gevolgen te bespreken. IASZ heeft toegezegd de 

gevraagde informatie op 18 mei toe te zenden. Daarop heeft de accountant laten weten 

dat dit geen gevolgen heeft voor de planning van de jaarrekening.  

 

Het volledige verslag van de Auditcommissie is op 10 mei jl. gedeeld met de 

commissie. 

 

17. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

Mw. Roos doet de mededeling dat er 3600 handtekeningen zijn ingediend tegen het 

evenement weduwe Borski op Elswout. 

 

18. Mededeling college van B & W 

 

De Burgemeester doet de volgende mededelingen: 

 

 De integriteitscommissie is begonnen met zijn werkzaamheden met dien 

verstande dat ze aan de raad een vrijwaringsverklaring heeft gevraagd voor 

aantijgingen van derden, daarover komt een advies naar de raad. 

 

 Er heeft 19 mei jl. een incident plaatsgevonden op de Bos en Duinschool. 

Daarop heeft de politie in moeten grijpen. De burgemeester meldt dat er door 

het aanwezige schoolpersoneel en de politiek goed gehandeld is en de situatie 

onder controle is.  

 

19. Vaststellen van de besluitenlijst van 1 april 2021 

 

Het verslag van de commissie Bestuur en Middelen van 1 april 2021 wordt vastgesteld. 
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20. Lijst van toezeggingen voor het College 

 

De vorige keer zijn afgedaan: - 

 

TCM200 (ligplaatsen), de toezegging blijft staan. 

TCM209 (management rapportage GRIT), afgedaan .  

 

21. Rondvraag 

 

Dhr. Van der Veldt verzoekt zijn ingediende vragen inzake deelscooters schriftelijk af te 

handelen. 

 

Mw. Roos stelt een vraag over de reclame van Delta Fiber. Wethouder Heijink reageert 

en beantwoordt de vraag.  

 

Mw. Roos stelt een vraag over de verkoop van een woning. Wethouder Heijink reageert 

en beantwoordt de vraag.  

 

De overige vragen ontvangen van mw. Roos inzake melding OM, informatievoorziening, 

aanlevering cijfers begroting en handhaving worden schriftelijk afgehandeld. 

 

22. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering op 23.21.  

 

 

 

 


