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Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 11 december 2018 

 

Aanwezig: 

Leden: burgemeester Roest, de heer Doorn, de heer Slewe, de heer Schell, de heer Oude Weernink, 

de heer Burger, mevrouw Wierda, mevrouw Zoetmulder. 

Afwezig met kennisgeving: de heer Heukels 

Griffie: mevrouw Witte 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De burgemeester opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Heukels is afwezig.  

Er zijn diverse mededelingen: 

-De griffie is bezig met het opstellen van een Jaarplan 2019. Suggesties zijn welkom en kunnen per 

mail worden toegestuurd. 

-De meest noodzakelijke vergaderapparatuur is geïnstalleerd. Dat is naar tevredenheid gebeurd. In 

januari komt het vervolg. 

-Het vandaag toegezonden stuk van een advocaat wordt (achter de knop) opgenomen op de Lijst 

Ingekomen Stukken. 

-De heer Slewe stelt vragen over twee Collegebrieven die zijn ingetrokken. De burgemeester geeft 

aan dat er vrijdag een nader bericht komt vanuit het College richting de raad. 

-De burgemeester doet mededelingen over verkiezingsborden bij de Provinciale Statenverkiezingen, 

de opzet van de nieuwjaarsreceptie op 6 januari en de plicht om per 1 januari digitaal te publiceren. 

-Mevrouw Wierda doet een mededeling vanuit de werkgeverscommissie: de werving van de nieuwe 

griffiemedewerker zal in gang gezet worden. 

-De heer Slewe stelt een vraag over de reikwijdte van het onderzoek Elswoutshoek. De 

burgemeester geeft aan dat hij zelf diverse zaken zal inbrengen in het onderzoek. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van het presidium van 31 oktober 2018 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

4. Korte terugblik op de raadsvergadering van 1 en 8 november 2018 

Het presidium blikt terug en is redelijk tevreden over hoe het is gegaan, ook de Begrotingsraad van 8 

november. Ondanks de vele voorstellen en amendementen/ moties is de vergadering relatief 

gestructureerd verlopen. Volgend jaar zal voorafgaand aan de Begrotingsraad gesproken worden 

over onder andere over de spreektijd van het College en over het voorlezen van de amendementen 

en moties door de indieners. 

 

5. Vooruitblik extra en reguliere raad van 13 december 2018 

Ten aanzien van de extra raad van 13 december: 

Er is slechts een half uur beschikbaar, dat vergt discipline. Er is niet veel spreektijd per fractie. De 

geheimhouding die is opgelegd in de commissie Bestuur en Middelen zal in de extra raad moeten 

worden bekrachtigd. Als de raad wil spreken over de geheime stukken, dan kan dat in een besloten 

deel. De geheime stukken liggen ter inzage bij de griffie. 

 

Ten aanzien van de reguliere raad van 13 december: 
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Er is op verzoek van de wethouder een technische wijziging rondgestuurd behorend bij Reparatieplan 

Bloemendaal aan Zee. De nestor van de raad houdt zijn gebruikelijke eindejaarstoespraak. 

Er is aan het eind van de vergadering naar wens van de raad wederom een besloten deel over de 

geheimhouding Vitaal Vogelenzang. Het verzoek aan de raad om moties, amendementen en 

dergelijke donderdag voor 11.00 uur aan te leveren, dan worden ze meegenomen met het extra 

griffiebericht. 

 

6. Diverse terugkoppelingen (o.a. werkgroep bestuurlijke vernieuwing) 

Er wordt een terugkoppeling gegeven vanuit de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Het concept 

verslag is bijgevoegd. De eerste onderwerpen die door de werkgroep zijn opgepakt, zijn: 

geheimhouding en de evaluatie van de beeldvormende avond. Ten aanzien van geheimhouding ligt 

er een advies van professor Elzinga. Ten aanzien van de evaluatie van de beeldvormende avond is er 

een notitie van begin maart rondgestuurd en heeft de heer Doorn een mail gestuurd aan de leden 

van de werkgroep voor input. 

 

Er wordt ook een terugkoppeling gegeven vanuit de referentiegroep Mozard. In een eerste 

bijeenkomst zijn de zorgen en de wensen besproken vanuit de raad en de griffie. Op verzoek zijn er 

vanuit de organisatie meerdere documenten aan de referentiegroep toegestuurd. Vanuit de 

raadsleden zijn wensen naar voren gebracht die meegenomen kunnen worden bij de invoering van 

Mozard. Vanuit de griffie wordt de komende periode bezien hoe de werkprocessen kunnen worden 

ondergebracht in Mozard. Het is vrij complex, dat kost tijd. De referentiegroep komt in het nieuwe 

jaar wederom bijeen en komt bijeen zo lang dat nodig wordt gevonden. 

 

7. Organisatie functioneringsgesprekken burgemeester 

De ´Handreiking functioneringsgesprek burgemeester´ is toegestuurd en een verordening vanuit een 

andere gemeente als voorbeeld van hoe het geregeld kan worden. De griffier geeft een toelichting. 

Afgesproken wordt dat er een commissie wordt gevormd bestaande uit de fractievoorzitters en de 

griffier. Op 17 januari om 19.00 uur komt de commissie bijeen. Van tevoren stuurt de griffie diverse 

stukken toe. Het presidium besluit om hier na afloop van de vergadering nog even over na te praten. 

De griffie licht de heer Heukels in over hetgeen besproken en afgesproken is. 

 

8. Benoemen lid Auditcommissie 

De benoeming van mevrouw Faas staat in de raad van 13 december geagendeerd. Het presidium is 

akkoord, geen verdere opmerkingen.  

 

9. Memo griffie m.b.t. rapport rekenkamercommissie 

De griffier geeft een toelichting. Het is een notitie waarmee de griffie reageert op het rapport De 

Rode Draad vanuit de rekenkamercommissie. Een aantal aanbevelingen raakt ook de griffie. De griffie 

vindt het een waardevol rapport en neemt de inhoud ervan ter harte. Ook de Verordening 

rekenkamercommissie Bloemendaal is bijgevoegd. Hierin is de opzet van de onafhankelijke 

rekenkamercommissie verankerd. 

 

10. Rondvraag 

Geen verdere vragen. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur. 
 

 


