Concept-besluitenlijst van de vergadering van
De Agendacommissie van de gemeenteraad van Bloemendaal
op dinsdag 12 maart 2019 19.30 uur
Aanwezig: burgemeester Roest (voorzitter), de heer Harder, mevrouw Roos.
Afwezig: de heer Burger.
Griffie: mevrouw Witte.
1. Opening, berichten van verhindering, mededelingen en vaststellen van de
agenda
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
De heer Burger heeft zich afgemeld.
Er is een mailwisseling geweest over de vraag of een commissie zelf onderwerpen kan
toevoegen aan de agenda van de commissie. Dat is inderdaad het geval concludeert de
agendacommissie. Als ter plekke een punt geagendeerd wordt, hebben zowel de
commissieleden als het College het onderwerp niet kunnen voorbereiden. Het terstond
agenderen zou derhalve aan de orde zijn als het gaat om een dringende kwestie.
2. Vaststellen van de besluitenlijst van 29 januari 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
In de vorige vergadering van de agendacommissie is in de rondvraag een mailbericht aan
de orde geweest over artikel 125 quater d Ambtenarenwet. Afgesproken is dat dit
meegenomen zou worden in het driehoeksoverleg.
Uitkomst hiervan is onder andere dat er in het jaarverslag een apart hoofdstuk over
integriteitsbeleid is opgenomen. De burgemeester geeft aan dat hij hier meer aandacht
aan wil gaan besteden. Ook is er een overzicht met meldingen over 2018 ter inzage gelegd
bij het bestuurssecretariaat en ligt er een burgemeestersbrief voor in het presidium.
Na enige discussie wordt besloten dat niet vanuit de agendacommissie aan het College om
een nader stuk zal worden gevraagd. Dat neemt niet weg dat de wettelijke verplichting er
is. Raadsleden hebben daarnaast raadsinstrumenten om dit aan de orde te stellen.
De burgemeester geeft aan dat hij voornemens is – naar wens van de raad - de
vergaderingen strakker te gaan voorzitten. In het presidium komt hij hier op terug.
3. Terugblik Raadscyclus 2
De Agendacommissie blikt terug op de vergadercyclus.
De beeldvormende avond van 14 februari ging over Duinlust en het Beleidsplan Sociaal
Domein. De commissie Grondgebied ging onder andere over Park Vogelenzang. Daarover
werden in de commissie erg veel vragen gesteld. Na afloop van de commissie Samenleving
is een benen op tafel sessie gehouden. De griffie heeft in navolging daarop een mail
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gestuurd aan de commissieleden met het verzoek input te leveren voor welke onderwerpen
ze graag een themasessie of werkbezoek georganiseerd willen hebben. Ook is nog eens
benadrukt dat raadsleden stukken van de Lijst met Ingekomen Stukken kunnen agenderen
voor een commissie. Ten aanzien van de commissie Bestuur en Middelen is er discussie
over de vragen over het CJG. Het werd door de commissie toegestaan deze vragen in
Bestuur en Middelen aan de orde te stellen. Uitgangspunt is dat vragen in principe worden
gesteld in de commissie waar het onderwerp het meest bij hoort. Dat neemt niet weg dat
de commissie over de eigen vergaderorde gaat.
Vanuit de organisatie is nagedacht over een vorm om de raad beter te betrekken bij de
ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingsvisie. Het idee is om iedere vergadercyclus
een inloophalfuur te organiseren voorafgaand aan de fractievergaderingen. De
verantwoordelijk wethouder en ambtenaren zitten dan klaar om te vertellen over
ontwikkelingen en vragen te beantwoorden. Afgesproken wordt dat de griffie dit meeneemt
in het griffiebericht en de behoefte peilt.
4. Raadscyclus 3, 2019
Cyclus 3 is een gemiddelde cyclus qua zwaarte. De commissie Grondgebied kent wel
meerdere raadsvoorstellen, voor de commissie Bestuur en Middelen staan drie stukken
´ter informatie en oriëntatie´ geagendeerd.
Beeldvormende Avond 28 maart 2019
Oorspronkelijk stond voor de Beeldvormende Avond van 28 maart het Ontwikkelperspectief
Binnenduinrand in de planning. Op verzoek van de organisatie is dit echter naar voren
gehaald. Anders bleek de termijn om een raadsstuk te schrijven (voor meerdere
gemeenten) wel erg kort. Vandaar dat in er overleg met agendacommissie en organisatie
voor is gekozen deze extra themasessie te houden op 19 maart. Er zal contact worden
opgenomen met de verantwoordelijk wethouder om de avond in goede banen te leiden.
Op 28 maart komt wel aan bod: GRIT/ Informatisering. Op verzoek van de
agendacommissie betreft dit een sessie voor alleen Bloemendaal en is er op de avond niks
anders gepland. De organisatie heeft een behandelvoorstel meegestuurd. Dat was ook de
wens van de agendacommissie.
Het agendacommissie stelt vast voor de Beeldvormende Avond van 28 maart:
20:00-21:00 uur Raadszaal, Burger aan het woord, voorzitter mevrouw Roos
20:30-22:00 uur Werkcafé, Themasessie GRIT/ Informatisering, mevrouw Roos
Als er echter meerdere insprekers zijn voor Burger aan het woord, zal de heer Burger dit
deel voor zijn rekening nemen. De griffie zal hierover contact opnemen met de heer
Burger. De heer Harder is niet in de gelegenheid.
Het voornemen is er om ook een beeldvormende sessie te organiseren over
geheimhouding over een stuk dat afkomstig is uit de werkgroep bestuurlijke vernieuwing.
De werkgroep komt op 18 maart bijeen, daarop komt nog een vervolg.
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De commissies: 2 april 2019 Grondgebied, 3 april 2019 Samenleving en 4 april
2019 Bestuur en Middelen
Voor Grondgebied deze keer drie raadsvoorstellen. Het bestemmingsplan Dennenheuvel zal
wellicht aardig wat bespreektijd vergen. Ook is er het bestemmingsplan Brouwerskolkweg
2 en een nieuw voorstel: de weigering van de VVGB ten aanzien van de stal en schuur op
landgoed Elswoutshoek.
Er is ook een raadsvoorstel doorgeboekt over de Parkeernota Bloemendaal, maar de
organisatie gaf al aan dat als er geschoven moet worden met stukken het voor dit stuk de
minste gevolgen heeft. Daartoe beslist de agendacommissie dan ook. Op de agenda van de
volgende vergadercyclus lijkt nog genoeg ruimte te zijn, terwijl de commissie Grondgebied
in deze cyclus behoorlijk gevuld is.
Ook staan er twee brieven op die afkomstig zijn van de Lijst met Ingekomen Stukken van
31 januari: C31 over de Omgevingsdienst IJmond (op verzoek van de VVD) en C32 over
vragen art. 40 RvO over Cultureel Erfgoed (op verzoek van GroenLinks). Tot slot is er een
stuk dat op verzoek van de PvdA is toegevoegd aan de agenda: de studie Randweg/
Zeeweg.
Op verzoek van de commissie komt er een werkbezoek met de Denktank Vitaal
Vogelenzang. Wethouder Wijkhuisen heeft in de commissie aangegeven hierop terug te
komen. Samen met de voorzitter en de griffie zal dit worden georganiseerd.
Voor Samenleving staan twee raadsvoorstellen geagendeerd. Het Beleidsplan Sociaal
Domein staat er weer op. Inmiddels is er een Plan van uitvoering als bijlage toegevoegd.
Eerder is - naar aanleiding van de beeldvormende avond - het activiteitenoverzicht met het
griffiebericht aan de raad gestuurd met het verzoek feedback te geven. Ook staat de
evaluatie van het minimabeleid geagendeerd voor de commissie Samenleving.
Voor Bestuur en Middelen zijn er deze keer geen raadsvoorstellen. Wel zijn er drie brieven
die op verzoek van de raad van 31 januari worden geagendeerd. In de eerste plaats A30/
A30a, de bewonersbrief met betrekking tot de Kerklaan 8 (op verzoek van Hart voor
Bloemendaal). Dit bestaat uit een aanbiedingsbrief en de brief zelf. Voor publicatie zullen
beide stukken worden geanonimiseerd. De griffie gaat na of er een antwoord is vanuit het
College op deze brief (dat blijkt er nog niet te zijn). Zo gauw het antwoord er is, wordt dit
ook opgenomen bij dit agendapunt.
Ook komt aan de orde C48 over nevenfuncties van een ambtenaar (op verzoek van Hart
voor Bloemendaal). In de raad is als kader meegegeven dat in algemeenheid hierover
gesproken zou moeten worden. Het liefst met een algemeen protocol bij de
vergaderstukken.
Net als eerder is besloten in de agendacommissie, besluit de agendacommissie dat er niet
actief aan het College wordt gevraagd om een stuk bij dit agendapunt. Dat neemt niet weg
dat de raad bij het College de wens heeft neergelegd om een protocol toegevoegd te zien
aan de bespreekstukken.
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Tot slot brief C46 over de berekening van de rioolheffing. In de commissie van 28 februari
heeft de heer Heukels hier reeds vragen over gesteld en een antwoord gekregen. Liberaal
Bloemendaal wil echter nog steeds graag dit punt geagendeerd hebben aangezien de
wethouder nog met antwoorden zou komen die dan ook meegenomen kunnen worden.
Vanmiddag is het bericht binnengekomen vanuit de organisatie dat het liefst nog deze
cyclus de Outsourcing GRIT aan de orde komt. Anders zou het extra kosten met zich
meebrengen. De commissie Bestuur en Middelen kan waarschijnlijk net niet gehaald
worden, is het een idee om dit punt rechtstreeks in de raad van 18 april te brengen? De
agendacommissie besluit dat deze vraag door de burgemeester wordt voorgelegd aan de
raad op 14 maart as.
Raad 18 april 2019
Er zijn geen bijzonderheden ten aanzien van deze raadsvergadering.
5. Planning Raad & Griffie 2019
Wederom is het bijgewerkte planningsdocument van de Griffie bijgevoegd. Hierin ook voor
de langere termijn aangegeven wat er aan staat te komen.
Ook is aan de stukken toegevoegd: het Spoorboekje ´bestuurlijke bespreking
samenwerking Bloemendaal - Heemstede´. Dit is op verzoek van de agendacommissie
opgesteld. In de tweede helft van maart wil het College informatie vergaren hierover bij de
fracties. In de Beeldvormende Avond van 25 april zou het College graag een sessie met de
raad beleggen waarin ook wordt stilgestaan bij de vragen die eerder gesteld zijn in de
sessie op 10 januari. Het verdere door het College voorgelegde traject staat in het
Spoorboekje beschreven. De griffie zal dit Spoorboekje meenemen met het griffiebericht
om de raad van de planning op de hoogte te brengen.
6. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de Rondvraag.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.
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