Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 14 oktober 2021
Concept Besluitenlijst
Aanwezig: de heer Burger (CDA), de heer Van de Bunt (LB), mevrouw De Groot (PvdA),
de heer Brussaard (VVD), mevrouw Faas (Zelfstandig Bloemendaal), de heer Doorn
(VDB), mevrouw Roos (HvB), de heer Oude Weernink (D66), de heer Kruijswijk (GrL)
mevrouw Zoetmulder (VVD)
Afwezig: de heer Van der Veldt (CDA)
College: Burgemeester Roest, wethouder Heijink, wethouder Wijkhuizen, wethouder De
Roy van Zuidewijn
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.
De heer Van der Veldt (CDA) is afwezig en wordt vervangen door de heer Burger.
2. Vaststellen van de agenda
Er zijn aanvullende stukken verstuurd:
-

Brief van vuurwerkverkopende ondernemers Bloemendaal
Informatie van het college over de herinrichting Kop Zeeweg Bloemendaal (3
bijlagen
Zienswijze college initiatief Vuurwerkverbod

De agenda wordt vastgesteld.
3. Inspreken in de commissie
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
4. Raadsbesluit ten aanzien van een Wob-verzoek)
Mevrouw Roos verlaat de vergadering.
Een meerderheid van de commissie heeft geen opmerkingen en stemt in met het
voorstel. Dee heer van de Bunt neemt het terug naar de fractie.
Het voorstel wordt geagendeerd als hamerpunt voor de raad van 11 november 2021.
5. Programmabegroting 2022
De commissieleden stellen vragen, de collegeleden beantwoorden de vragen.
Zelfstandig Bloemendaal stelt geen vragen maar bewaart deze tot de raadsvergadering
op 4 november. Enkele fracties complimenteren het college met een sluitende
begroting, mevrouw Faas benoemt dat het geen compliment is om een sluitende
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begroting te presenteren. De commissie deelt de zorgen van het college over de
meerjarenbegroting.
Er zijn vanmiddag aanvullende stukken ingediend. De commissieleden wijzen op de
afspraak dat er geen stukken op de dag van de commissievergadering voorgelegd
worden en verzoekt het college nogmaals hier rekening mee te houden.
Mevrouw De Groot vraagt het college de voorstellen te clusteren om zo samenhang in
de stukken aan te brengen en meer aandacht te besteden aan de gedachtegang achter
de voorstellen.
De heer Burger stelt voor om in de plaats van een aantal lijsttrekkersdebatten meer
aandacht te besteden aan een goed inwerkprogramma voor de raad 2022-2024. Dit
wordt in het presidium besproken. De heer Doorn stelt voor een verkiezingsdebat te
wijden aan de zelfstandigheid van Bloemendaal. Ook dit kan in het presidium
besproken worden.
Toezeggingen


Wethouder Heijink zegt toe de voorstellen te clusteren en van
achtergrondinformatie te voorzien.
TCM214



Wethouder Heijink zegt toe een rappel te sturen aan het Ministerie over de
beantwoording van de brief over de buitenleerlingen .
TCM215



Wethouder Heijink zegt toe informatie te geven over de uniformering van de
huurovereenkomst
TCM216

Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raad van 4 november
2021.
6. Initiatiefvoorstel aantallen duo-commissieleden (D66)
De indiener de heer Krijswijk geeft een toelichting. De meningen zijn verdeeld.
Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raad van 11 november
2021
7. Initiatiefvoorstel Verbod op vuurwerk (HvB, GrL, LB)
Bij dit voorstel is een zienswijze van het college gevoegd. Er volgt een leespauze.
De indieners lichten toe waarom dit voorstel is ingediend. Voor het voorstel zijn HvB,
GrL, LB, VDB, CDA, PvdA. Tegen zijn VVD, D66, ZB.
Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raad van 11 november
2021
8. Bestuurlijke termijnagenda commissie Bestuur en Middelen
Er zijn geen opmerkingen.
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9. Eventuele substantiële nieuw uitgaven/overschrijdingen
Er is geen nieuwe informatie.
10. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden
Er is geen nieuwe informatie.
14. Mededelingen uit de Auditcommissie
De voorzitter van de auditcommissie, de heer Oude Weernink, deelt mede dat het
conceptverslag van de laatste vergadering is verstuurd en dat er een factuur van de
accountant is binnen gekomen voor meerwerk en dat dit door het college zal worden
afgehandeld in een voorstel.
15. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie
Er zijn geen mededelingen vanuit de commissie.
16. Mededeling college van B & W
De burgemeester deelt mede dat het goed gaat met raadslid de heer van der Veldt. Er
gaat een mooie bos bloemen naar hem toe.
17. Vaststellen van de besluitenlijst van 2 september 2021
Het verslag van de commissie Bestuur en Middelen van 2 september 2021 wordt
vastgesteld.
18. Lijst van toezeggingen voor het College
Vorige keer zijn afgedaan: TCM 210, 212, 213 Deze gaan van de lijst af.
Openstaande toezeggingen:
TCM 211 20-05-21 Wethouder Heijink zegt toe het ministerie met 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 (aanhouden).
19. Rondvraag
De rondvraag kan vanwege de tijd niet doorgaan, de vraag kan schriftelijk ingediend
worden.
20. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:59 uur.

