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Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op woensdag 30 mei 2018 

 

Aanwezig: 

Leden: burgemeester Roest, mevrouw Zoetmulder, de heer Doorn, mevrouw Roos, de heer Heukels, 

de heer Schell, de heer Oude Weernink, de heer Burger, mevrouw Wierda. 

Griffie: de heer Hoek, mevrouw Witte 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De burgemeester heeft een brief verstuurd aan de raad waarin hij aangeeft op 12 juni een operatie 

te ondergaan. Hij is vervolgens enige tijd uit de running en wordt waargenomen door 

locoburgemeester Heijink. Op 1 juli is de burgemeester weer aanwezig. 

De wekgeverscommissie doet de mededeling dat met het vertrek van de heer Hoek, gesproken 

wordt over de wijze waarop de griffie nu vormgegeven kan worden. De fractievoorzitters worden 

uitgenodigd om hierover te spreken. Input is welkom. 

De griffie zal aan de raadsleden en duo commissieleden vragen wie behoefte heeft aan visitekaartjes. 

Zoals bekend is er een vacature uitgezet voor de werving van een extra lid van de 

rekenkamercommissie per 1 oktober 2018. Het presidium is ermee akkoord om de heer Wehrmeijer 

hierbij te betrekken als voorzitter van de Auditcommissie. 

Het presidium vindt het geen goed idee om aan het einde van het politieke seizoen een excursie 

langs de strandtenten te organiseren en/ of (aansluitend) een barbecue bij de reddingsbrigade. Na de 

zomer zal er een barbecue worden georganiseerd op initiatief van de burgemeester. 

 

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van het presidium van 7 maart 2018 en 23 april 2018 

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Introductie op het presidium & bespreking wensen en verwachtingen 

De burgemeester geeft een introductie, waarna de wensen en verwachtingen worden besproken. 

Rode draad is dat het presidium een belangrijk orgaan is voor het besluitvormingsproces. 

In antwoord op de vraag van mevrouw Roos wordt duidelijk dat alleen raadsleden schriftelijke 

vragen mogen stellen op grond van art 40 RvO. Dat komt voort uit de Gemeentewet. Op verzoek van 

mevrouw Roos zoekt de griffie uit of de formulering in het Reglement van Orde aanpassing behoeft. 

 

5. Terugblik op het presidium van 27 en 29 maart, 12 april en 8 mei 2018 

De burgemeester is voornemens meer regie te nemen als voorzitter. Omgekeerd is het voor de 

vergaderorde van belang dat de rol van de voorzitter gerespecteerd wordt. Er is afgesproken dat er 

een evaluatie zou komen over het huidige vergaderstelsel met beeldvormende avonden. Na enige 

discussie geeft de burgemeester aan dat hij het initiatief neemt om te komen tot een evaluatie. 

 

6. Vooruitblik raadsvergadering 31 mei 2018 

Er zat een foutje in de oorspronkelijke agenda; er stond 26 april. 

Het raadsvoorstel voor de Functionaris Gegevensbescherming is erbij gekomen; het presidium gaat 

daarmee akkoord. Drie raadsleden hebben de Memo strand gemaakt en doen hier in de raad een 

mededeling over. Ze willen dit memo graag agenderen voor de commissie Bestuur en Middelen van 

21 juni. Er zijn momenteel 3 moties/ amendementen aangemeld. 
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De burgemeester komt terug op een eerdere bespreking over een strafblad. De burgemeester geeft 

aan dat hij niet voor een willekeurige persoon dergelijke gegevens mag opvragen bij de Officier van 

Justitie. Iemand mag dat zelf wel, vervolgens kan de burgemeester dit openbaar maken. 

Op 7 juni vindt een extra raad plaats voor de installatie van het college en het vaststellen van het 

coalitieakkoord. 

Als een raadslid stukken van de Lijst van Ingekomen Stukken wil agenderen voor een commissie, is 

het verzoek dit voorafgaand aan de raadsvergadering aan de griffie door te geven. Net als bij de 

moties, amendementen en vragen voor het vragenhalfuur graag voor 11.00 uur. 

 

7. Op verzoek van GroenLinks – bespreking oproep ten aanzien van werkdruk raadsleden 

Als de griffie weer op sterkte is, is het een idee om een werkgroep te formeren die hiermee aan de 

slag gaat. Bijvoorbeeld qua aansturing van stukken is wellicht winst te behalen. 

 

8. Op verzoek van Hart voor Bloemendaal – bespreking brief dd. 10 april van college van B&W 

van Bloemendaal aan raadslid dhr. R. Slewe 

Deze brief wordt meegenomen in de extra raad op 4 juli. Deze extra raad gaat over het Onderzoek 

Elswoutshoek en diverse brieven. De brief van de landsadvocaat komt nog.  Er komt nog een reactie 

op het verzoek van de heer Heukels om stukken in te mogen zien. De heer Heukels geeft aan op 4 juli 

niet aanwezig te kunnen zijn. Op 5 juli is de reguliere raad. 

 

9. Rondvraag 

De heer Hoek heeft het laatste woord.  

 

10. Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering om 21.47 uur. 
 

 


