
 

 

 

 

Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 27 oktober 2022 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Van Tienhoven (VVD), de heer Werners (VVD), de heer Kramer 

(D66), de heer Faber (GrL), de heer Metselaar (HvB), de heer Bruggeman (CDA), de 

heer Van Os (PvdA), de heer Van de Bunt (LB), de heer Van der Veldt (CDA), mevrouw 

Faas (ZB), de heer Slewe (ZB). 

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 laat zich vervangen door 

de heer Metselaar, van de heer Sondorp, hij laat zich vervangen door de heer Faber, en 

van mevrouw Zoetmulder, die zich laat vervangen door de heer Werners. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Omdat de voorzitter van de auditcommissie een mededeling heeft die van belang is 

voor het behandelen van agendapunten 7 en 8, wordt het agendapunt 12 

‘Mededelingen van de Auditcommissie’ behandeld direct voor agendapunt 7. 

 

De heer Van de Bunt deelt mede dat hij de vergadering zal verlaten bij de behandeling 

van agendapunt 5. 

 

De agenda wordt aldus vastgesteld. 

 

3. Inspreken in de commissie 

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

 

4. Evaluatie protocol integriteit (meningsvormend) 

De heer Bruggeman verlaat de vergadering en de heer Van der Veldt sluit in zijn plaats 

aan. 

 

De commissie spreekt haar waardering uit over het werk van de commissie en doet 

enkele suggesties voor wijziging van het protocol Integriteit. Zo wordt onder meer 

geopperd om het indienen van meldingen tegen oud-politiek ambtsdragers pertinent 

onmogelijk zou moeten worden gemaakt en dat dergelijke meldingen zouden moeten 

leiden tot niet-ontvankelijkheid, om de behandeling van meldingen niet langer te laten 

plaatsvinden in het seniorenconvent maar in de raad, en om niet alleen maar op 
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initiatief van de commissie de melder te horen, maar ook als de melder dat zelf wenst. 

In algemene zin spreekt de commissie uit dat het mooi zou zijn als deze commissie 

uiteindelijk overbodig zou worden, en spreekt haar zorgen uit over het aantal 

ingediende meldingen. 

 

De burgemeester reageert op de diverse aangedragen punten. Hij deelt de zorgen van 

de commissie ten aanzien van het aantal ingediende meldingen. Hij gaat kort in op 

mogelijke wijzigingen in het protocol, ten aanzien van bijvoorbeeld de behandeling in 

het seniorenconvent, zijn eigen rol, en de mogelijkheid tot niet-ontvankelijkheid. 

 

De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 17 november 2022. Meerdere partijen geven aan te voelen voor 

een amendement ten aanzien van de rol van het seniorenconvent.  

 

De heer Van der Veldt verlaat de vergadering en de heer Bruggeman neemt weer 

plaats. 

 

5. Besluiten over twee adviezen bezwaarschriften (meningsvormend) 

Mevrouw Faas verlaat de vergadering en de heer Slewe sluit in haar plaats aan in de 

vergadering. De heer Van de Bunt verlaat de vergadering. 

 

De commissie gaat kort in op de inhoud van het voorstel. Er wordt gewezen op de 

mogelijkheid van beroep tegen de niet-ontvankelijkheid.  

   

De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 17 november 2022.  

 

De heer Slewe verlaat de vergadering en mevrouw Faas neemt weer plaats. 

 

6. MRA begroting (meningsvormend) 

Vanuit de commissie komt een technische vraag over de jaartallen die genoemd 

worden in het raadsvoorstel. Er worden enkele opmerkingen gemaakt over de 

democratische legitimiteit van de MRA en de vraag of de MRA niet als GR kan worden 

opgetuigd. Ook wordt er gevraagd naar het aanjaagbudget van 10%. Er wordt 

gevraagd waarom er een opbouw van reserves wordt voorgesteld. 

 

De burgemeester geeft een toelichting. Ook wordt uitgelegd waarom de MRA werkt met 

een bijdrage per inwoner: dit heeft te maken met dat op die wijze iedere gemeente 

naar rato van het aantal inwoners een bijdrage levert. De actualisatie van de nota Grip 

op Samenwerking staat gepland voor 2023. De opbouw van reserves zal binnenkort 

worden besproken op het portefeuillehoudersoverleg. 

 

De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 17 november 2022.  

 

12. Mededelingen uit de Auditcommissie  
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De voorzitter van de Auditcommissie geeft aan dat van de accountant een brief is 

ontvangen, welke ook vanmiddag met het griffiebericht is verstuurd aan de raad. In 

deze brief geeft de accountant aan de samenwerking met de gemeente Bloemendaal 

niet te willen voortzetten.  

De auditcommissie geeft aan ontstemd te zijn over de aanleiding van dit besluit van de 

accountant, die ligt in de tuchtklachten die zijn ingediend door een raadslid. 

 

Het gevolg van dit besluit van de accountant, als hij dit besluit daadwerkelijk doorzet, 

is dat er een nieuwe aanbesteding zal moeten worden uitgezet. 

 

7. Verlening contract accountant (meningsvormend) 

De commissie besluit dit punt toch kort te bespreken, om daarmee de welwillendheid 

uit te spreken vanuit de gemeente om wel te verlengen. De commissie heeft enkele 

vragen over onder andere het scenario dat er geen accountant gevonden wordt. Ook 

zijn er vragen over de opschorting van de werkzaamheden door de accountant.  

 

De voorzitter van de auditcommissie geeft een toelichting op het neerleggen van de 

werkzaamheden door de accountant. Er is de mogelijkheid om de accountant te 

sommeren om zijn werkzaamheden weer te hervatten. De wethouder geeft daarna een 

toelichting op hoe deze situatie is ontstaan. 

 

De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 17 november 2022.  

 

8. Controleprotocol accountant (meningsvormend) 

De voorzitter van de auditcommissie geeft een korte toelichting op het 

controleprotocol. Vanuit de commissie komt een suggesties, de voorzitter van de 

auditcommissie geeft aan dat deze zal worden meegenomen.  

 

De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 17 november 2022.  

 

9. Bestuurlijke termijnagenda commissie Bestuur en Middelen 

Er is niets te melden. 

 

10. Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/overschrijdingen 

Er is niets te melden.  

 

11. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Dhr. Vernooij is aangeschoven en geeft een korte terugkoppeling op het symposium 

van 14 oktober over de verstedelijkingsstrategie van de MRA. Binnenkort komt de 

termijnagenda 2023 van de MRA er aan. Eind november zal de definitieve versie 

hiervan naar verwachting beschikbaar zijn.  

 

De regionale agendacommissie heeft recent een bijeenkomst gehad over de 

verstedelijkingsstrategie, en de jeugdzorg. Bloemendaal is vanaf nu trekker van deze 
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regionale bijeenkomsten. Op 16 november is de volgende bijeenkomst, en dhr. 

Vernooij roept de raad op om hem van input te voorzien.  

 

De burgemeester geeft een korte terugkoppeling vanuit de VRK. 

 

13. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

Vanuit D66 brengt onder de aandacht dat het familiebedrijf Rutte, uit Bloemendaal, 

volgende week 100 jaar bestaat. 

 

14. Mededeling college van B & W 

Er zijn geen mededelingen. 

 

15. Vaststellen van de besluitenlijsten van 15 september 2022 

De besluitenlijsten van de commissie Bestuur en Middelen van 15 september 2022 

worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

16. Lijst van toezeggingen voor het College 

Openstaande toezeggingen: 

TCM 208: de wethouder heeft toegezegd dat deze morgen wordt beantwoord via het 

griffiebericht. Het gaat om alle huurpanden. Afgehandeld.   

17. Rondvraag 

PvdA 

 

 

Vanaf 2022 kan de raad de vermogensnorm voor kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen verhogen. Klik hier voor het VNG-bericht hierover. Klik hier voor de 

nieuwe regeling (artt. 4 en 6). Gaat het college de raad hiertoe een voorstel 

doen? Zo ja, wanneer wordt dit voorstel in de raad besproken en wil daarin het  

college de maximale verhoging van 2.000 euro per uiterlijk 1 januari 2023 

voorstellen? Zo nee, wat adviseert het college de raad als de raad dit voor 1 

januari 2023 gerealiseerd wil zien? 

 

Antwoord: Wethouder Heijink geeft aan dat dit onderwerp valt onder 

de portefeuille van wethouder Gamri. Er zal in elk geval ruimschoots 

voor eind 2022 een voorstel naar de raad komen.  

 

 

18. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.  

https://vng.nl/nieuws/mogelijkheid-ruimere-vermogensnorm-bij-kwijtschelding
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-23803.pdf

