
 

 

 

 

Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 10 maart 2020 

 

 

Aanwezig: 

Burgemeester Roest (voorzitter), de heer Schell, mevrouw Kuijs, de heer Kruijswijk, mevrouw 

Zoetmulder, de heer Burger, de heer Slewe, de heer Van de Bunt. 

Afwezig met kennisgeving: mevrouw Roos, de heer Heukels, de heer Doorn (vervangen door de heer 

Van de Bunt) 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Er zijn afmeldingen van mevrouw Roos en de heer Heukels. De heer Doorn is afwezig en wordt 

vervangen door de heer Van de Bunt. 

De voorzitter deelt aan de aanwezigen een rapport uit van professor Boutellier. Op verzoek van de 

werkgroep bestuurlijke vernieuwing wordt dit uitgereikt aan de leden van het presidium. Degenen 

die niet aanwezig zijn, krijgen het rapport morgen thuisbezorgd. In de komende vergadering van de 

werkgroep wordt het proces nader besproken. Het is de bedoeling dat professor Boutellier op 28 mei 

in de raad een toelichting geeft op het rapport en hierover in gesprek gaat met de raad. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst 28 januari 2020 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

4. Korte terugblik raadsvergadering 30 januari/ 11 februari  

De raad van 30 januari had een bijzonder verloop en is vroegtijdig geëindigd. De heer Burger geeft 

aan dat de pers nadien in zijn ogen dingen heeft opgeschreven die onjuist zijn. In de voortgezette 

raad van 11 februari is een en ander wel door de voorzitter rechtgezet. Een aantal leden van het 

presidium geeft aan dat het een overweging is om het in zo´n situatie zo snel mogelijk ook richting de 

pers recht te zetten. 

 

5. Vooruitblik raadsvergadering van 12 maart 2020 

De voorzitter geeft aan dat er in de raadsvergadering – nu halverwege de raadsperiode – een andere 

tafelschikking zal zijn. De aanwezigen krijgen een overzicht uitgedeeld dat door de voorzitter wordt 

toegelicht. 

Mevrouw Faas zal worden benoemd als lid van diverse commissies en de Auditcommissie. Vanuit het 

CDA zijn diverse wijzigingen ten aanzien van commissies. 

Op de agenda staan twee amendementen die in de vorige raadsvergadering zijn aangehouden. 

Samen met de griffie en juridische ondersteuning is gekomen tot een andere formulering. Als de raad 

ermee instemt, wordt het Reglement van Orde ook opnieuw in stemming gebracht. De heer Heukels 

is donderdag afwezig, de heer Van der Veldt zal de amendementen indienen. 

Het enige inhoudelijke agendapunt gaat over de spoedhuisvesting statushouders. Er worden 

meerdere amendementen en moties verwacht. 

De heer Slewe wijst op in zijn ogen mogelijke belangenverstrengeling van een raadslid bij het 

raadsvoorstel. Er ontstaat discussie, de voorzitter concludeert dat alleen het in de buurt wonen geen 



 

 

 

 

belangenverstrengeling is. De heer Slewe is van mening dat er sprake is van willekeur, in zijn richting 

wordt wel regelmatig aangegeven dat er sprake is van belangenverstrengeling. Op verzoek van de 

werkgroep bestuurlijke vernieuwing wordt een bijeenkomst georganiseerd over 

belangenverstrengeling die meer helderheid kan scheppen over dit onderwerp. 

De agenda van de raad is anders opgesteld dan voorheen. In navolging van het aangenomen 

amendement zijn de standaard agendapunten naar achteren gegaan. ´Moties vreemd aan de orde 

van de dag´ staat als laatste punt geagendeerd. In de agendacommissie is aan de orde geweest dat 

dit ook wordt gehanteerd bij de commissieagenda´s. 

 

6. Bespreken procedure verdere afhandeling integriteitsmeldingen 

De burgemeester licht toe dat er weer integriteitsmeldingen kunnen worden afgedaan, het betreft 

meldingen tegen politieke ambtsdragers. Dat zal op dezelfde wijze gebeuren als bij de 

integriteitsmeldingen tegen de burgemeester: een besloten deel in de raadsvergadering en stukken 

die ter inzage gelegd worden. Er zal aan de betrokkenen worden gevraagd om een zienswijze, daarna 

komt het richting de raad. De insteek is om het direct in te brengen in de raad van 16 april. 

Behoudens de heer Slewe kunnen de aanwezigen zich vinden in de door de voorzitter voorgestelde 

werkwijze. 

De heer Slewe geeft aan dat in zijn ogen drie ambtenaren valse verklaringen hebben afgelegd. 

De voorzitter licht toe dat het Protocol Integriteitsmeldingen over enige tijd komt voor te liggen, op 

23 maart komt de werkgroep bestuurlijke vernieuwing bijeen om het onder andere hierover te 

hebben. 

De heer Slewe verlaat de vergadering. 

 

7. Bespreken procedure voortgang/ afhandeling van het Integis onderzoek 

Er is een amendement aangenomen bij het overhevelen van budgetten. Er is daarmee door de raad 

besloten dat er geen geld meer beschikbaar is voor het Integis onderzoek. Betekent het dat daarmee 

het onderzoek is gestopt? Dat is ook een vraag van de onderzoeker. De leden van het presidium 

geven aan dat het onderzoek wat hun betreft gestopt is. Als er op een gegeven moment toch 

behoefte is aan onderzoek, dan zouden er een nieuw budget en een nieuwe onderzoeksopdracht 

moeten komen. De voorzitter zal dit donderdag ter sprake brengen in de raad. 

Alvorens tot beëindiging van het onderzoek over te gaan, gaat de voorzitter eerst na hoe het contract 

met Integis in elkaar zit wat betreft het beëindigen van het onderzoek en eventuele consequenties 

daarvan. Hij zal zijn bevindingen terugkoppelen aan het eerstvolgende presidium. 

 

8. Bespreken behandeling Kadernota 

De griffier vertelt dat op 9 april de Kadernota wordt aangeleverd en naar de raad gaat. 

Op 23 april is er een Beeldvormende Avond over de Kadernota/ kerntakendiscussie waarvoor het 

maatschappelijke middenveld ook zal worden uitgenodigd. Het ligt voor de hand dit in de Burgerzaal 

te houden, gelet op de verwachte grote opkomst. Op de dinsdag ervoor, op 21 april vindt een 

technische avond plaats over de Kadernota/ kerntakendiscussie. 

Vervolgens komt het voor te liggen in de commissies. Op 28 mei is de raadsbehandeling. Het 

presidium is er voorstander van om dan algemene beschouwingen te houden. Dat betekent dat er 

eerder zal worden begonnen en dat er tussendoor een gezamenlijke maaltijd is. 

 

9. Jaarverslag 2019/ Werkplan Griffie 2020 

De griffier licht het stuk toe. Het presidium geeft aan het een goed stuk te vinden. Een aantal 

suggesties wordt door de griffier meegenomen. Het stuk wordt toegezonden aan de hele raad. 

 

10. Rondvraag 



 

 

 

 

De voorzitter geeft aan in gesprek te zijn met de minister en met de provincie. Er is een wetsvoorstel 

in de maak gericht op het bevorderen van integriteit. Hierin wordt onder andere het verplicht stellen 

van de VOG voor raadsleden meegenomen. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.26 uur. 
 


