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Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 2 september 2021 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Van der Veldt (CDA), de heer Van de Bunt (LB), mevrouw De Groot 

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

Doorn (VDB), de heer Metselaar (HvB), mevrouw Kuijs (D66) 

Afwezig: mevrouw Roos (HvB), de heer Oude Weernink (D66), de heer Kruijswijk (GrL 

mevrouw Zoetmulder (VVD), 

 

College: wethouder Heijink en Burgemeester Roest 

Voorzitter: de heer Harder 

Griffie: mevrouw van der Voorde 

 

   

1. Opening en bericht van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

Mw. Roos is niet aanwezig bij de vergadering. Zij wordt vervangen door de heer 

Metselaar. 

Mevrouw Zoetmulder, de heer Oude Weernink en de heer Kruijswijk zijn afwezig. Mevr. 

Kuijs vervangt de heer Oude Weernink. 

  

2. Vaststellen van de agenda 

 

De heer van der Bunt zal bij agendapunt 7 niet bij de beraadslaging aanwezig zijn 

omdat hij een van de indieners van het verzoek is.  

De agenda wordt vastgesteld.  

   

3. Inspreken in de commissie 

 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

  

4. Voorstel samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam 

 

De commissie voert woord en stelt vragen. Burgemeester Roest reageert en 

beantwoordt de vragen.  

Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raad van 16 september 

2021.  

 

 

5. Vuurwerkmaatregelen jaarwisseling 2021-2022 
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De commissie voert het woord en stelt vragen. Burgemeester Roest reageert en 

beantwoordt de vragen.  

 

Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raad van 16 september 2021  

De heer van de Bunt zal aan de griffie doorgeven of het voorstel als hamerpunt 

geagendeerd kan worden.   

 

6. Initiatief verordening Rekenkamercommissie (GL en VVD) 

 

Enkele fracties voeren het woord en stellen vragen. De heer Brussard reageert en 

beantwoordt de vragen. De heer Brussaard zal de vraag over indexatie aan de heer 

Kruijswijk voorleggen.  

De voorzitter doet de suggestie dat raadsleden met vragen contact leggen met de 

leden van de rekenkamercommissie. 

Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raad van 16 september 2021   

 

7. Voorstel 2 verzoeken Wet openbaarheid bestuur 

De heer van de Bunt verlaat de vergaderkring. 

 

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

beantwoordt de vragen.  

 

Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raad van 16 september 2021   

 

8. Vaststellen vergaderschema 

 

De fracties discussiëren over het vergaderschema.  

 

Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raad van 16 september 

2021. D66 en Zelfstandig Bloemendaal overwegen met een amendement te komen.   

 

9. Herbenoemen lid rekenkamercommissie 

 

Het voorstel wordt geagendeerd als hamerpunt voor de raad van 16 september 2021.   

 

10. Onderzoeksrapport reddingsbrigade 

 

De heer van de Bunt krijgt het woord. 

Enkele fracties voeren het woord en stellen vragen. Burgemeester Roest en wethouder 

Heijink reageren en beantwoorden de vragen.  

 

 

11. Bestuurlijke termijnagenda commissie Bestuur en Middelen  

Er zijn geen opmerkingen. Alle toezeggingen zijn afgehandeld. 

 

12. Eventuele substantiële nieuw uitgaven/overschrijdingen 
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Er is geen nieuwe informatie. 

 

 

13. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

Er is geen nieuwe informatie. 

 

14. Mededelingen uit de Auditcommissie 

 

Mevrouw Faas, vicevoorzitter, heeft enkele mededelingen.  

In het griffiebericht zal gevraagd worden of er belangstelling is voor een bijeenkomst 

met de accountant over de nieuwe regelgeving m.b.t. verantwoording.  

 

15. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

 

Er zijn geen mededelingen vanuit de commissie.  

 

16. Mededeling college van B & W 

 Burgemeester Roest heeft een mededeling over de Dutch Grand Prix.  

 

 

17. Vaststellen van de besluitenlijst van 22 juni 2021 

 

Het verslag van de commissie Bestuur en Middelen van 22 juni 2021 wordt vastgesteld. 

Het verslag van de besloten vergadering van de commissie Bestuur en Middelen op 1 

juli 2021 wordt vastgesteld.  

 

 

18. Lijst van toezeggingen voor het College 

Vorige keer zijn afgedaan: 

TCM 200 en 210 Deze gaan van de lijst af. 

Openstaande toezeggingen:  

TCM 212 24-06-21 Wethouder Heijink zegt toe met een schriftelijke toelichting te 

komen op de uitvoering van de TOZO uitkeringen. Afgedaan.  

TCM 213 24-06-21 Wethouder Heijink zegt toe schriftelijk terug te komen op de vragen 

van GroenLinks over het beschikbare geld voor kwetsbare groepen dat besteed wordt 

aan onderzoek en realisatie van huisvesting voor statushouders, wat wellicht betaald 

kan worden aan Haarlem waar de deze taken decentraal belegd zijn. Afgedaan.  

 

19. Rondvraag 

De heer Metselaar, Hart voor Bloemendaal heeft een vraag over de uitbreiding van de 

belastingdienst Bloemendaal/Heemstede met de Bollenstreek.  

De heer Slewe vraagt aan de burgemeester hoe het staat met het gevraagde meldpunt 

overlast motoren en ander verkeer. 

 

20. Sluiting 
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De voorzitter sluit de vergadering om 21:48 uur. 

 

 

 

 


