
 
 

 

Concept-besluitenlijst agendacommissie van dinsdag 28 januari 2020 

om 19.30 uur 

 

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

Schell. 

Griffier: mevrouw Witte 

 

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

agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van 10 december 2019 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

Afgesproken wordt dat voortaan het geluidsfragment na vaststelling van de besluitenlijst 

wordt gewist. 

 

3. Terugblik Raadscyclus 1 2020 

De agendacommissie blikt terug op de vergadercyclus. 

 

De agendacommissie is tevreden over de cyclus. De commissie Bestuur en Middelen kende 

een aantal noemenswaardige momenten. 

De agendacommissie bespreekt drie mails: van de heer Slewe over het noemen van 

namen in de commissie. De agendacommissie tolereert het noemen van namen van 

ambtenaren tijdens een vergadering niet. Ook een mail van mevrouw Roos over 

taalgebruik tijdens een vergadering komt aan de orde. De agendacommissie zal deze niet 

beantwoorden. En een mail van een inwoner m.b.t. filmen tijdens een 

commissievergadering. De agendacommissie geeft aan dat slechts na toestemming van de 

voorzitter tijdens een vergadering gefilmd mag worden. 

 

4. Raadscyclus 2 2020 

 

Cyclus 2 is de tweede cyclus van het jaar. Deze cyclus zijn er opvallend weinig 

agendapunten in de commissies. Er komt eigenlijk maar 1 raadsvoorstel, over de 

spoedhuisvesting statushouders. Raadsvoorstellen die voorheen gepland stonden voor 

deze vergadercyclus zijn naar achteren geschoven (o.a. Westelijke Randweg, Protocol 

Integriteitsmeldingen). In de afgelopen raad zijn geen brieven geagendeerd om ter 

informatie en oriëntatie te bespreken.  

 

Wel is er een extra Commissie Grondgebied (4 februari) en vindt er een gezamenlijke 

radenbijeenkomst plaats (5 februari) in cyclus 2. Op 19 maart vindt er een gezamenlijke 

raadsmarkt plaats over het Participatiebedrijf.  
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Beeldvormende Avond 13 februari 2020 

 

Er is vooralsnog geen themasessie voor de Beeldvormende Avond van 13 februari. Wel is 

er ´Burger aan het woord´. De heer Schell zit ´Burger aan het woord´ voor als het 

doorgaat. 

 

Op 30 januari komt er in de raad een motie over het hondenlosloopbeleid. Als deze wordt 

aangenomen, zou er – als die wens er is - een themasessie over het hondenlosloopbeleid 

kunnen komen in de Beeldvormende Avond van 13 februari. De volgende Beeldvormende 

Avond vindt plaats op 26 maart met een themasessie over de Omgevingswet. De VNG zal 

die sessie verzorgen. In de Beeldvormende Avond van 23 april zal een themasessie 

plaatsvinden over de kerntakendiscussie. 

 

De commissies: 25 februari 2020 Grondgebied, 26 februari 2020 Samenleving en 

27 februari 2020 Bestuur en Middelen 

 

Voor Grondgebied zijn geen inhoudelijke agendapunten. Eerder heeft de agendacommissie 

aangegeven dan toch de vergadering te willen laten doorgaan. Als er vanuit de raad van 

30 januari brieven worden geagendeerd, dan zullen deze nog worden toegevoegd aan de 

agenda. Dat geldt ook voor de andere commissies. 

 

Voor Samenleving staat zoals afgesproken standaard op de agenda ´Voortgang 

noodhuisvesting statushouders´.  

Zoals bekend dient het college op basis van de besluitvorming in de raad van december jl. 

voor 1 februari richting raad te komen met een Plan van Aanpak dat onder andere voorziet 

in de spoedhuisvesting statushouders. Volgens planning worden de betreffende stukken 

behandeld in het college van aanstaande dinsdag (en eventueel nog donderdag) waarna 

een en ander via de griffie voor 1 februari richting raad gestuurd wordt. De stukken die 

worden verstuurd zijn het Plan van Aanpak en een bijbehorende Collegebrief. Er komt ook 

nog een raadsvoorstel aan, bedoeld voor de raad van 12 maart. De verwachting is dat op 

11 februari het raadsvoorstel gereed is voor toezending aan de raad. 

 

Ook staat een brief ter informatie en oriëntatie geagendeerd over Nieuw Boekenrode. De 

heer Van de Bunt vroeg dit in de afgelopen commissie Samenleving. Het is een brief 

afkomstig van de Lijst met Ingekomen Stukken van 12 december 2019, dus hij kan niet 

meer via de raad geagendeerd worden. Wel kan de commissie zelf besluiten brieven op de 

eigen agenda te plaatsen, vandaar dat hij er op staat. 

 

Bestuur en Middelen bevat deze keer twee brieven die zijn doorgeschoven in de afgelopen 

commissie vanwege de afwezigheid van de heer Heukels. Als er vanuit de raad van 30 

januari meer brieven worden geagendeerd, dan zullen deze nog worden toegevoegd aan 

de agenda. Dat geldt ook voor de andere commissies. 

 

Raad 12 maart 2020 

 

Het betreft een lege agenda met als het goed is alleen het raadsvoorstel over de 

spoedhuisvesting statushouders. 
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5. Planning Raad & Griffie 2020 

De Bestuurlijke Termijnagenda´s en de P&C cyclus worden doorgenomen. De 

agendacommissie is akkoord met het organiseren van een werkbezoek aan het Circuit 

Zandvoort. Dat zal worden georganiseerd en worden gecommuniceerd aan de raad. 

 

Ten aanzien van een te plannen informele bijeenkomst tussen de raden van Bloemendaal 

en Heemstede, zoals eerder voorgenomen, wordt geconcludeerd dat het initiatief vanuit 

Heemstede zou moeten komen. 

 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur. 


