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Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

De Agendacommissie van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op woensdag 26 september 2018 19.30 uur 

 

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

Afwezig met kennisgeving: 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. 

Mevrouw Roos heeft zich afgemeld. 

 

De volgende agendacommissie stond gepland op donderdag 8 november. De 

agendacommissie heeft echter besloten om de behandeling van de begroting dan in zijn 

geheel te laten plaatsvinden en niet meer ook op 7 november. Er is dan geen ruimte meer 

voor een vergadering van de agendacommissie op 8 november. Besloten wordt om de 

volgende agendacommissie op woensdag 31 oktober om 19.00 uur (een half uur vroeger 

dan gewoonlijk) te houden. Dat is, zoals gebruikelijk, een dag voor de reguliere 

raadsvergadering. Het heeft geen gevolgen voor het aanleveren vanuit de ambtelijke 

organisatie omdat de uiterste aanleverdatum in de vakantie valt waarin geen vergadering 

van B&W plaatsvindt. 

Er zou nog een datum geprikt worden voor een sessie met de commissievoorzitters en het 

Nederlands Debat Instituut. Dat zal gebeuren in de eerstvolgende vergadering van de 

agendacommissie. 

Mevrouw Roos heeft een e-mail gestuurd met daarin opmerkingen over: tijdige 

informatievoorziening, bandopname/ concluderen van punten en de druk die zij ervaart 

van de andere leden van de agendacommissie. De agendacommissie besluit deze punten 

terug te laten komen in de volgende vergadering. 

Mevrouw Roos heeft een e-mail gestuurd over de politieactie in de raad en doet het 

verzoek ‘pestgedrag op de werkvloer’ te agenderen in de commissie Bestuur en Middelen. 

Dit verzoek wordt afgewezen door de agendacommissie. Het argument: de afgesproken 

procedure is dat de raad stukken kan agenderen die op de Lijst met Ingekomen Stukken 

staan. Dit soort verzoeken zouden aan de raad moeten worden gedaan en niet aan de 

agendacommissie. 

 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van 29 augustus 2018 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Terugblik Raadscyclus 7 

De raad van 19 september ging niet door omdat het quorum niet aanwezig was. De 

reguliere raadscyclus met beeldvormende avond en commissies is naar tevredenheid 

verlopen. 
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Over de Beeldvormende Avond wordt door de agendacommissie teruggeblikt dat de zaal 

bij Burger aan het woord behoorlijk vol was. Dat werd niet als heel storend ervaren. Wel 

wordt afgesproken om voortaan de Burgerzaal gereed te hebben. Als het echt te vol wordt, 

wordt daar naar uitgeweken. 

 

4. Raadscyclus 8, 2018 

 

Memo Agendabeeld Agendacommissie 26 september 2018 

Cyclus 8 staat grotendeels in het teken van de Begroting 2019. Deze wordt volgende week 

door het College vastgesteld en komt dan richting de raad. Ook zal dan het 

Collegeprogramma worden aangeboden. De agendacommissie spreekt uit dat deze late 

aanlevering zeer ongewenst is. Dit is wat betreft de agendacommissie de laatste keer. 

 

Beeldvormende Avonden 4 en 11 oktober 2018 

Oorspronkelijk zou de extra Beeldvormende Avond van 4 oktober in het teken van de 

begroting staan, maar omdat de aanlevering later is dan gepland, is met de ambtelijke 

organisatie afgesproken dat de begroting in de (reguliere) Beeldvormende Avond van 11 

oktober behandeld wordt. 

 

Dat geeft ruimte voor iets anders op 4 oktober. In de commissie Grondgebied is de 

behoefte uitgesproken voor een extra Beeldvormende Avond over Dennenheuvel. De 

agendacommissie besluit om die op 4 oktober op locatie te houden. Initiatiefnemers 

nodigen de raadsleden en duo commissieleden uit voor een presentatie en de gelegenheid 

om vragen te stellen.  

 

Op 11 oktober is dan de Beeldvormende Avond waarin de begroting aan de orde komt. 

Ook is er vanuit de organisatie gevraagd om ongeveer drie kwartier in te ruimen voor een 

sessie over communicatie. In een recent rapport van de Rekenkamercommissie over 

communicatie was een van de aanbevelingen om de communicatiebehoeften in beeld te 

brengen en om beleid vast te stellen. Volgende week is het bijbehorende rapport klaar dat 

de ambtelijke organisatie presenteert in de Beeldvormende Avond. 

 

De Beeldvormende Avonden zien er als volgt uit: 

4 oktober om 19.30 uur: Beeldvormende Avond op locatie over Dennenheuvel. Voorzitter 

de heer Burger. 

 

11 oktober om 20.30 uur zaal 1: Burger aan het woord. Voorzitter mevrouw Roos. De 

griffie neemt hierover nog contact op. 

 

11 oktober om 19:30-20.30 uur zaal 2: Bijeenkomst raadsleden over Begroting 2019.  

                      Voorzitter de heer Harder.  

                      21:00 uur zaal 2: Themasessie Communicatie (ongeveer drie kwartier) 

                      Voorzitter de heer Harder. 

 

De commissies: 16 oktober Grondgebied, 17 oktober Samenleving en 18 oktober 

Bestuur en Middelen 
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Mede doordat Park Vogelenzang en Dennenheuvel twee commissiecycli besproken worden, 

is de agenda voor Grondgebied erg vol. Er zijn ook twee nieuwe voorstellen opgekomen. 

Plan 1828 is eigenlijk een collegebevoegdheid maar daarover wil het college toch graag het 

standpunt van de raad. En er is een voorstel ´Afwijzen stal en schuur Elswoutshoek´. De 

voorstellen over Bloemendaalseweg 166, Bestemmingsplan Brouwerskolk en 

Huisartsenpraktijk HOED zaten al in de pijplijn.  

 

Aangezien het gaat om ruimtelijke plannen waarbij verwachtingen zijn ontstaan bij 

projectontwikkelaars, is het volgens de ambtelijke organisatie lastig om een van deze 

onderwerpen naar achteren te schuiven naar een latere cyclus.  

 

Omdat er zoveel voorstellen zijn voor Grondgebied op 16 oktober, besluit de 

agendacommissie om de begroting niet in deze commissie in behandeling te nemen 

maar deze alleen in de commissies Samenleving en Bestuur en Middelen te behandelen.  

 

De commissie Samenleving op 17 oktober heeft geen andere agendapunten. De 

agendacommissie besluit om de leden van de commissie Grondgebied ook uit te nodigen 

bij de behandeling van de begroting in de commissie Samenleving en voor te stellen aan 

de commissie Grondgebied om na afloop van de commissie Samenleving door te gaan met 

de commissie Grondgebied als de agenda niet op 16 oktober afgehandeld wordt. De 

commissie Grondgebied kan ook besluiten om in dat geval de vergadering een week later 

voort te zetten, zoals gebruikelijk is. Aandachtspunt daarbij is dat het dan vakantie is. 

 

De commissie Bestuur en Middelen van 18 oktober heeft ook de Begroting 2019 op de 

agenda. En het Collegeprogramma. Beide stukken moeten nog vastgesteld worden door 

het College. Het agendapunt over de MRA is doorgeschoven vanuit de commissie van juni 

en is op verzoek van Liberaal Bloemendaal geagendeerd. 

 

De agendacommissie stelt de concept agenda’s conform bovenstaande omschrijving 

vast. 

 

Raad 1 en 8 november 2018 

Geen bijzonderheden over de raad van 1 november. 

 

Op 8 november wordt de begroting behandeld. Oorspronkelijk was de bedoeling om de 

begrotingsbehandeling op 7 en 8 november te doen. In de vorige agendacommissie is 7 

november geschrapt. De agendacommissie stelt de concept agenda van de 

Begrotingsraad vast: 

Starten om 17:00 uur, algemene beschouwingen en eerste termijn. 

Eten tussen 18:30 uur en 19:30 uur. 

19:30 uur reactie college. 

20:15 uur tweede termijn raad 

21:15 uur reactie college. 

22:00 uur stemmen. 

 

De agendacommissie stelt een handelswijze vast voor het indienen van moties en 

amendementen ten aanzien van de begroting. 
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Afgesproken wordt dat als moties en amendementen uiterlijk donderdag 25 oktober bij de 

griffie worden aangeleverd, ze worden meegenomen in het griffiebericht van vrijdag 26 

oktober. Het College heeft dan een week de tijd voor preadviezen. Dit is afgestemd met de 

secretaris. Uiterlijk op donderdag 1 november ligt er een preadvies vanuit het College dat 

meegaat met het griffiebericht van 2 november. 

 

Cyclus 9 

 

In reactie op een signaal vanuit de ambtelijke organisatie, geeft de agendacommissie aan 

dat niet geschoven wordt met de datum van de commissie Samenleving. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2018 

De extra raad van 19 september is niet doorgegaan omdat het vereiste quorum niet 

aanwezig was. De nieuwe datum: 13 december om 19.30 uur. 

 

6. Rondvraag 

Geen van de leden maakt gebruik van de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 


