
 

 

 

Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

De Agendacommissie van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 11 december 2018 19.30 uur 

 

Aanwezig: de burgemeester (voorzitter), de heer Burger, de heer Harder, mevrouw 

Roos. 

Griffie: mevrouw Witte. 

 

1. Opening, berichten van verhindering, mededelingen en vaststellen van de 

agenda 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 

Een aantal mededelingen: 

- Er is een e-mail ontvangen van mevrouw Faas over het niet doorgaan van de 

commissie Samenleving wegens het gebrek aan agendapunten. De 

agendacommissie bespreekt het bericht en besluit de e-mail te agenderen voor de 

aankomende commissie Samenleving. 

- Er is een e-mail ontvangen vanuit drie raadsleden die graag in gesprek willen met 

elkaar, de wethouder en de ambtenaren om de commissie Samenleving meer vorm 

te gaan geven. De agendacommissie besluit om hiervoor in februari een benen op 

tafel sessie te organiseren. 

- De training voor commissievoorzitters op 19 december is afgezegd omdat niet 

iedereen aanwezig kon zijn. Afgesproken wordt dat er een nieuwe datum wordt 

geprikt in januari of februari. Als dan niet iedereen blijkt te kunnen, gaat het toch 

door. 

- Mevrouw Roos heeft een e-mail gestuurd over het onderdeel Vragenhalfuur, de 

ondersteuning die zij als voorzitter van een commissie kan verwachten en de 

beantwoording van de wethouder. De opmerkingen worden onderschreven. 

- In de extra raadsvergadering van 13 december is er in principe geen Vragenhalfuur 

omdat dat al geagendeerd staat in de reguliere raad. Het zou goed zijn als de 

voorzitter dat meldt bij het vaststellen van de agenda. 

- E is een bericht van een advocaat doorgestuurd naar de raad. De agendacommissie 

besluit dat de brief (achter de knop) wordt geplaatst op de Lijst met Ingekomen 

Stukken van de (reguliere) raad van 13 december. 

 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van 31 oktober 2018 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Terugblik Raadscyclus 9 

De Agendacommissie blikt terug op de vergadercyclus. De commissie Samenleving was 

uitgevallen. Er was een extra Beeldvormende Avond over 1828. Daar zijn verbeterpunten 

naar voren gekomen. Zo waren de rollen en verwachtingen niet duidelijk, onder andere 

voor de wethouder. Een aandachtspunt voor de volgende keer. De sessies over de 

energietransitie en de omgevingsvisie verliepen naar tevredenheid. Een aandachtspunt 
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voor de extra raadsvergadering van 13 december: er zal gewerkt worden met spreektijd. 

Er is maar een half uur, dat betekent dat er relatief weinig spreektijd is per fractie. 

 

4. Raadscyclus 1, 2019 

 

Algemeen beeld vergadercyclus 

Cyclus 1 is de eerste vergadercyclus van 2019. Voor alle drie de commissies staan 

meerdere raadsvoorstellen geagendeerd. Over Plan 1828 is een werkbezoek en een 

Beeldvormende Avond gehouden, dit voorstel wordt wederom aangeboden voor 

agendering. In de commissie Samenleving staan twee relatief zware onderwerpen 

geagendeerd: de Woonvisie en het Beleidsplan Sociaal Domein. De commissie Bestuur en 

Middelen lijkt aardig vol maar zou in principe ook behapbaar moeten zijn omdat de meeste 

agendapunten niet veel vergadertijd lijken te vergen. 

 

Beeldvormende Avond 10 januari 2019 

Op 10 januari zijn er twee themasessies: over de Samenwerking tussen Bloemendaal en 

Heemstede (wat is er nu) en over de Woonvisie. Bij de themasessie over de Samenwerking 

zal ook de gemeenteraad van Heemstede worden uitgenodigd. De ambtelijke organisatie 

heeft aangegeven maximaal anderhalf uur nodig te hebben. 

Ten aanzien van de themasessie over de Woonvisie hebben wij van de wethouder 

vernomen dat zij een interactieve opzet voor ogen heeft. Ook die sessie duurt maximaal 

anderhalf uur. 

 

Het voorstel is om Burger aan het woord een half uur eerder te houden dan normaliter het 

geval is. Op die manier is er nog voldoende tijd voor de twee themasessies. Voor de 

gasten die vanuit Heemstede aanwezig zijn, start het om 20.00 uur.  

 

Het voorstel voor de Beeldvormende Avond van 10 januari: 

19:30-20:30 uur zaal 1 Burger aan het woord, voorzitter de heer Burger 

20:00-21:30 uur zaal 2 Samenwerking tussen Bloemendaal en Heemstede (wat is er nu), 

voorzitter de heer Harder (heeft inmiddels aangegeven niet te kunnen, wordt vervangen 

door mevrouw Roos) 

21:30-23:00 uur zaal 1 Woonvisie, voorzitter de heer Harder (heeft inmiddels aangegeven 

niet te kunnen, wordt vervangen door mevrouw Roos). 

 

In de vorige vergadering van de Agendacommissie is afgesproken om Burger aan het 

Woord in de raadszaal te houden. Dat kon afgelopen cyclus nog niet omdat er nieuwe 

vergaderapparatuur werd geïnstalleerd, maar dat kan nu wel. 

 

De eerste themasessie over Samenwerking zal, gelet op de verwachte hoeveelheid 

aanwezigen, plaatvinden in de Burgerzaal. Na afloop zal enige ruimte zijn om in de 

Burgerzaal met elkaar na te praten. 

 

De themasessie over de Woonvisie die daarop aansluitend is, vindt plaats in de raadzaal. 

In die ruimte is er geen last van het geluid vanuit de Burgerzaal. 
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Het idee van de wethouder om de Beeldvormende Avond eerder te beginnen en dan ook 

het Beleidsplan Sociaal Domein aan de orde te stellen, vindt de agendacommissie geen 

goed idee. Kan het hele Beleidsplan Sociaal Domein niet een cyclus naar achteren? Als dat 

mogelijk is, graag. Als dat lastig is, dan graag aan de commissie Samenleving voorleggen 

of ze het een goed idee vinden om een informatiesessie te organiseren voorafgaand aan de 

commissie Samenleving van 16 januari om 19.00 uur. De griffie zal dat nagaan. 

 

De commissies: 15 januari 2019 Grondgebied, 16 januari 2019 Samenleving en 

17 januari 2019 Bestuur en Middelen 

Voor Grondgebied deze keer een relatief rustige vergadering. De VVGB Vogelenzangseweg 

9 is nieuw en staat geagendeerd. En Plan 1828, waarover op 6 december een werkbezoek 

en een extra Beeldvormende Avond is georganiseerd. Het eerdere raadsvoorstel wordt 

aangepast. De Nota Afvalbeleid, die eigenlijk in deze cyclus aan de orde zou komen, is een 

cyclus naar achteren geschoven. 

 

Voor Samenleving staan twee relatief zware agendapunten geagendeerd: de Woonvisie en 

het Beleidsplan Sociaal Domein. 

Wat verder op de agenda van Samenleving staat, vergt waarschijnlijk minder vergadertijd: 

Clientenparticipatie werk en inkomen, de GR Samenwerking Sociale Zaken. Ook een nieuw 

punt: de GR Schoolverzuim. 

Vanuit de raad van 1 november staat verder ter informatie en oriëntatie geagendeerd: 

Brief B1 over Brederode Wonen. 

 

Voor Bestuur en Middelen zijn er aardig wat agendapunten, veel agendapunten zijn echter 

technisch van aard. Het detailhandelsbeleid Zuid-Kennemerland is nieuw aangedragen en 

is wel een inhoudelijk agendapunt.  

Dan komt het communicatiebeleidsplan. Dan komen er drie behoorlijk technische 

agendapunten: de GR GBKZ, budgetoverheveling en benoemen leden 

bezwaarschriftencommissie. 

 

Ook het rapport de Rode draad staat geagendeerd. De rekenkamercommissie van 

Bloemendaal zal worden uitgenodigd om bij de behandeling aanwezig te zijn en zonodig 

het woord te voeren. Dit punt is een cyclus doorgeschoven zodat ook het College met een 

reactie zou kunnen komen. Die reactie is er nu.  

 

De agendacommissie besluit dat het van belang is om ook het rapport van de rekenkamer 

van Heemstede te agenderen over de samenwerking tussen Bloemendaal en Heemstede. 

De griffie vraagt aan de rekenkamercommissie van Heemstede of zij hieraan mee willen 

werken. Zo ja, dan komt het op de agenda. Ook is er contact met Heemstede over de 

context van het rapport. 

 

De begroting MRA staat geagendeerd. Dit punt komt van de commissievergadering van 

juni en is geagendeerd op verzoek van Liberaal Bloemendaal. Door tijdgebrek is het punt 

steeds naar achteren geschoven. Op verzoek van Liberaal Bloemendaal wordt het stuk in 

deze commissievergadering geagendeerd. Graag geeft de fractie bij de behandeling een 

korte toelichting. Het is de intentie van de fractie om het alleen te hebben over het feit dat 

het stuk is aangeboden aan de raad op het moment dat het al rond was. Door de late 
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aanlevering was het voor de raad in juni al niet mogelijk om er nog iets mee te doen. Hoe 

kan de raad in het vervolg beter in positie gebracht worden? 

 

Op verzoek van Hart voor Bloemendaal wordt een brief geagendeerd over de Beleidsnotitie 

Strand. Twee andere brieven die op verzoek van Hart voor Bloemendaal geagendeerd 

zouden worden over RIS/ DIV worden in overleg met de fractie meegenomen in de 

volgende vergadercyclus. Dan vindt er in de Beeldvormende Avond ook een themasessie 

plaats over Informatisering/ GRIT. 

 

Ten aanzien van het voorstel over het gemeentewapen en de motie van VDB is het van 

belang dat er nog een reactie van de burgemeester komt. De burgemeester zegt toe dat 

hij deze zo snel mogelijk opstelt zodat ook deze kan worden geagendeerd in de commissie 

Bestuur en Middelen. 

 

Raad 31 januari 2019 

Er zijn geen bijzonderheden ten aanzien van de raadsvergadering. 

 

Cyclus 2 2019 

De Nota Afvalbeleid en Informatisering/ GRIT lenen zich voor de Beeldvormende Avond in 

cyclus 2. Voor Grondgebied staan meerdere ruimtelijke plannen in het verschiet, 

waaronder Park Vogelenzang waarvoor een verkeerscirculatieplan gemaakt zou worden. 

Voor Bestuur en Middelen zijn ook al meerdere onderwerpen aangekondigd. Voor 

samenleving vooralsnog niet. Wel spreekt de agendacommissie de wens uit om in februari 

een benen op tafel sessie te organiseren om de commissie Samenleving beter vorm te 

geven. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2018 

In de laatste Agendacommissie is gevraagd naar een Lange Termijn Agenda. De ambtelijke 

organisatie gaf door dat men nog bezig is met het verwerken van het collegeprogramma in 

een Lange Termijn Agenda. In januari in het waarschijnlijk klaar en kunnen ze het naar de 

griffie sturen. Vermoedelijk kan het in de volgende Agendacommissie, op 29 januari, 

meegenomen worden. De punten die al wel meegegeven konden worden voor de lange 

termijn, heeft de griffie opgenomen in het Planningsdocument Raad & Griffie 2019. 

 

6. Rondvraag 

Geen van de leden maakt gebruik van de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 


