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Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op woensdag 31 oktober 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 is een e-mail van mevrouw Roos binnengekomen over het vergadersysteem, dat punt komt terug 

op de agenda. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

Mevrouw Wierda geeft namens de werkgeverscommissie aan om het met het presidium te willen 

hebben over: het Mozard traject en het uitbreiden van de griffie. Deze punten komen terug bij de 

rondvraag. De griffie heeft een stuk ingebracht over Mozard, ook dit komt aan de orde bij de 

rondvraag. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van het presidium van 26 september 2018 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Korte terugblik op de raadsvergadering van 27 september 2018 

Het presidium blikt terug en is tevreden over hoe het is gegaan, ook over het besloten deel. Ten 

aanzien van het aanleveren van stukken voor het besloten deel wordt uitgebreid gediscussieerd. Na 

verschillende mogelijkheden te hebben verkend en de wensen van de griffie te hebben 

meegenomen, besluit het presidium dat het bevorderlijk is voor de werkbaarheid als een eenduidige 

werkwijze wordt afgesproken. Afgesproken wordt dat voortaan geheime stukken behorend bij een 

besloten deel van de raadsvergadering zijn in te zien bij de griffie. 

Met tevredenheid wordt teruggekeken op het onderwerp vuurwerk, waarvoor uiteindelijk een 

meerderheid is gevonden en een besluit is genomen. 

De burgemeester biedt excuses aan voor het betrekken van de griffier in het politieke debat in de 

raadsvergadering. Deze worden aanvaard. 

 

5. Vooruitblik op de raadsvergaderingen van 1 en 8 november 2018 

Ten aanzien van de raad van 1 november: 

Er zijn vanuit het College nieuwe raadsvoorstellen gekomen over Dennenheuvel en HOED. Deze zijn 

reeds aan de raad toegestuurd. Bij het vaststellen van de agenda zal aan de raad worden voorgesteld 

om deze nieuwe voorstellen te behandelen in plaats van de oude.  

 

Ten aanzien van de raad van 8 november: 

Er is een aantal moties en amendementen binnengekomen en doorgestuurd voor een preadvies van 

het College. Maandag worden de preadviezen door het College aan de griffie geleverd. De griffie 

neemt ze mee in een extra griffiebericht zodat ze kunnen worden besproken in de 
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fractievergaderingen. Voor de duidelijkheid: raadsleden kunnen natuurlijk nog steeds met een motie 

of amendement komen, alleen is dat dan in principe zonder preadvies van het College. 

In de eerste termijn vinden de algemene beschouwingen plaats, daarvoor heeft iedere fractie 10 

minuten. Het presidium bevestigt de afspraak dat er tijdens de algemene beschouwingen geen 

interrupties mogelijk zijn. Het verzoek is dat als je mee wilt eten, om dat door te geven aan de griffie. 

 

6. Vergaderapparatuur 

De griffier geeft een toelichting. De apparatuur is verouderd en is dringend toe aan vervanging. Er 

zijn meerdere gemeenten bezocht om te kijken naar hun vergaderapparatuur. Vervolgens zijn met 

meerdere bedrijven gesprekken gevoerd en offertes aangevraagd. Het is van belang dat al op zeer 

korte termijn onderdelen worden vervangen. Het presidium stemt ermee in en besluit dat dBa nu 

eerst de meest dringende onderdelen vervangt. Daarvoor is budget van de griffie beschikbaar. 

Overige onderdelen zijn ook sterk verouderd. Het presidium vindt het van groot belang dat ook die 

onderdelen worden vervangen. Afgesproken wordt dat er vanuit de fracties een voorstel komt bij de 

begroting. De voorwaarden voor aanbesteding worden in het traject meegenomen. 

 

7. Raadsvoorstel vaststellen fractievergoedingen 2019 

Conform de Verordening stelt de raad dit jaarlijks vast. Er zijn geen wijzigingen in de hoogte van de 

bedragen per fractie en per fractielid. 

 

8. Rondvraag 

Zoals aangekondigd, is hier het onderwerp Mozard aan de orde. Er zijn zorgen bij de griffie over het 

traject. Vanuit de raad is er een wens om te worden meegenomen in het traject. Het presidium 

besluit een referentiegroep te formeren met daarin: de heer Schell, de heer Oude Weernink, de heer 

Kruijswijk, de verantwoordelijk wethouder, de gemeentesecretaris, de griffie.  

De groep buigt zich over de zorgen en de wensen ten aanzien van Mozard. Er wordt ook contact 

gezocht met Heemstede om in kaart te brengen welke eisen daar aan het systeem gesteld worden en 

een beeld te vormen of Bloemendaal dezelfde of andere eisen wenst te stellen. De bevindingen 

worden vervolgens gerapporteerd aan het presidium. 

De mogelijkheid wordt besproken om vooralsnog het betreffende voorstel in de Begroting aan te 

houden, of in ieder geval aan het College te vragen voordat tot uitgave van het geld wordt 

overgegaan, dit voor te leggen aan de raad. Het presidium spreekt uit dat een toezegging van de 

wethouder dat er vooralsnog geen verdere stappen worden gezet in het Mozard traject, voor nu 

voldoende is. 

 

Ook komt hier de uitbreiding van de griffie aan de orde. Mevrouw Wierda namens de 

werkgeverscommissie en de griffier lichten toe dat dit nodig is in verband met de hoeveelheid werk 

en de werkdruk. Afgesproken wordt dat er eerst voor een jaar een extra medewerker wordt 

geworven. De werkgeverscommissie komt binnenkort weer bij elkaar om hier handen en voeten aan 

te geven. 

 

Op verzoek van het presidium zal de griffie voortaan meer vasthouden aan het wekelijkse 

griffiebericht op vrijdag. Als er veel mails of brieven zijn, zullen ze meer dan voorheen worden 

opgespaard en worden geclusterd. 

In antwoord op de vraag van de heer Schell geeft de burgemeester aan dat hij verwacht dat de 

wethouder financiën aanwezig is bij de Begrotingsraad. 

Het presidium stemt in met het voorstel van mevrouw Wierda om voortaan het presidium een avond 

eerder te houden, dus op dinsdagavond in plaats van woensdagavond. Er is dan meer ruimte ten 
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opzichte van de raadsvergadering op donderdag. Afgesproken wordt dat ook de vergadering van de 

agendacommissie daarin mee gaat, die verhuist ook naar een avond eerder. 

De burgemeester kondigt op verzoek van VDB aan dat in de raad van donderdag een motie wordt 

ingediend over de vlag. 

 

9. Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering om 21.35 uur. Op verzoek van de heer Slewe volgt er een 

seniorenconvent. 

 

 

 


