Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 1 april 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), dhr. Slewe
(Zelfstandig Bloemendaal), de heer Heukels (LB)
Afwezig: College: wethouder Heijink, Wethouder Wijkhuisen, 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
Dhr. Slewe verzoekt de commissie, als indiener van agendapunt 10 Berichten inwoner
inzake preadviezen moties, A18 LIS28-1, om agendapunt 10 van de agenda te halen.
Dit voorstel wordt gehonoreerd door de commissie. Daarmee komt agendapunt 10 te
vervallen.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
3. Inspreken in de commissie
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
4. Convenant voor samenwerking met Zuid-Kennemerland
Burgemeester Nienhuis van Heemstede voert het woord als verantwoordelijk
bestuurder van de samenwerking Zuid-Kennemerland. Raadsleden voeren woord en
stellen enkele vragen. Burgemeester Nienhuis van Heemstede reageert en beantwoordt
de vragen.
Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raad van 15 april.
5. Vormgeving werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
Enkele fracties voeren woord en stellen vragen. Burgemeester Roest reageert en
beantwoordt de vragen.
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Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raad van 15 april.
6. Wijzigingsbesluit GRIT
Enkele fracties voeren het woord en stellen vragen. Wethouder Heijink reageert en
beantwoordt de vragen.
Het voorstel wordt geagendeerd als hamerpunt voor de raad van 15 april.


Wethouder Heijink zegt toe de halfjaarlijkse management rapportage te delen
met de raad.
TCM 208

7. Explosieven opruimen
Een enkele vraag wordt gesteld aan Wethouder Heijink. Wethouder Heijink reageert en
beantwoordt de vraag.
Het voorstel wordt geagendeerd als hamerpunt voor de raad van 15 april.
8. Intrekken aanvullende klachtenregeling
Het voorstel wordt geagendeerd als hamerpunt voor de raad van 15 april.
9. Verantwoording fractiebudgetten 2020
Het voorstel wordt geagendeerd als hamerpunt voor de raad van 15 april.
10. Berichten inwoner inzake preadviezen moties, A18 LIS28-1, geagendeerd
op verzoek van dhr. Slewe
Ingetrokken door de indieners onder agendapunt 2.
11. Opmerkingen Hart voor Bloemendaal n.a.v. de raadsvergadering van 17
december 2020, A6 LIS 28-1, geagendeerd op verzoek van dhr. Slewe
Dhr. Slewe stelt enkele vragen over het handhaven van het Reglement van Orde. Dhr.
Van der Veldt vult hier op aan.
Burgemeester Roest reageert en beantwoordt de vragen. Daarmee is het agendapunt
afgedaan.
12. Artikelen inzake Rutte-doctrine, A11 LIS 28-1, geagendeerd op verzoek
van dhr. Slewe
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Dhr. Slewe stelt enkele vragen over transparantie. Dhr. Kruijswijk en mw. Roos stellen
ook enkele vragen.
Burgemeester Roest reageert en beantwoordt vragen. Daarmee is het agendapunt
afgedaan.
13. Bestuurlijke termijnagenda commissie Bestuur en middelen
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 heeft een tweetal mededelingen gedaan:



De accountant heeft aangegeven dat zijn werkzaamheden op schema liggen en
de komende stukken dus op tijd bij de commissie zullen zijn.
De auditcommissie heeft wethouder Heijink verzocht om op korte termijn met
een rapportage te komen met betrekking tot de actuele stand van zaken de
door de accountant geadviseerde verbeteringen voor de management letter.

17. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie
Er zijn geen mededelingen van de voorzitter of de leden van de commissie.
18. Mededeling college van B & W
Burgemeester doet een mededeling over de komende aanstelling van een nieuwe
gemeentesecretaris.
19. Vaststellen van de besluitenlijst van 18 februari 2021
Het verslag van de commissie Bestuur en Middelen van 18 februari 2021 wordt
vastgesteld.
20. Lijst van toezeggingen voor het College
De vorige keer zijn afgedaan: TCM205, TCM206, TCM207 en TCM208
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TCM200 (ligplaatsen), de toezegging blijft staan.
TCM208 (vrijwillige reddingsbrigade), afgedaan.
21. Rondvraag
Dhr. Van der Veldt stelt enkele vragen met betrekking tot kosten die gemoeid zijn met
de Formule 1. Wethouder Heijink reageert en beantwoordt de vragen schriftelijk.
22. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering op 22.15.

