
 
 

 

Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

De Agendacommissie van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 29 januari 2019 19.30 uur 

 

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

Afwezig: burgemeester Roest, mevrouw Roos. 

Griffie: mevrouw Witte. 

 

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

agenda 

De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 

Burgemeester Roest en mevrouw Roos hebben zich afgemeld. 

De plaatsvervangend voorzitter, de heer Burger zit derhalve de vergadering voor. 

 

Er is een e-mail ontvangen van mevrouw Roos met kritische kanttekeningen over de 

themasessie op 10 januari m.b.t. de samenwerking tussen Bloemendaal en Heemstede. De 

agendacommissie bespreekt en onderschrijft de punten. Afgesproken wordt dat de punten 

richting de organisatie worden gecommuniceerd. 

Afgesproken wordt dat de aankomende themasessie over GRIT/ Automatisering in cyclus 3 

niet samen met de raad van Heemstede plaatsvindt, maar alleen met de raad van 

Bloemendaal. Op een avond waarop niks anders gepland staat. Ook ontvangt de 

agendacommissie graag tijdig vanuit de organisatie een procesvoorstel van die 

themasessie zodat de opzet besproken kan worden in de volgende agendacommissie van 

12 maart. 

Datzelfde geldt voor de themasessie over de 7e voortgangsrapportage die gepland staat in 

cyclus 4. Graag tijdig een procesvoorstel die in de agendacommissie besproken kan 

worden en graag georganiseerd met alleen de Bloemendaalse raad op een avond waarop 

niks anders gepland staat. 

 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van 11 december 2018 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Terugblik Raadscyclus 1 

De Agendacommissie blikt terug op de vergadercyclus. De Beeldvormende Avond van 10 

januari was deels gevuld met de sessie over de samenwerking Bloemendaal-Heemstede en 

deels met de Woonvisie. De Agendacommissie vindt de avond erg vol zo en geeft aan 

voortaan liever twee aparte avonden te hebben. Ook wordt teruggeblikt op de commissie 

Grondgebied waarin 1828 centraal stond. De commissie Samenleving waarin de Woonvisie 

en het Beleidsplan sociaal domein centraal stonden. En de commissie Bestuur en Middelen 

met onder andere het rapport van de rekenkamercommissie Heemstede dat van de agenda 

is gehaald. Afgesproken wordt dat er een bloemetje richting de aanwezige leden van de 

rekenkamercommissie Heemstede gaat. Zowel de commissie Samenleving als de 

commissie Bestuur en Middelen waren niet afgerond op de avond zelf. De 
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agendacommissie bespreekt het feit dat er meerdere stukken niet zijn doorgezet richting 

de raad omdat ze volgens de commissie nog niet behandelrijp waren.  

 

4. Raadscyclus 2, 2019 

 

Algemeen beeld vergadercyclus 

Cyclus 2 is een relatief rustige cyclus. Voor alle drie de commissies zijn raadsvoorstellen 

aangeleverd en staat er ter informatie en oriëntatie ook een en ander geagendeerd. 

 

Op 13 februari om 19.30 uur vindt de training van de commissievoorzitters plaats door het 

Nederlands Debat Instituut. Zij hebben al voorwerk gedaan door fragmenten te bekijken 

van vergaderingen. 

 

Beeldvormende Avond 14 februari 2019 

De agendacommissie besluit dat op 14 februari het Beleidsplan Sociaal Domein wederom 

aan bod komt. Op 16 januari was voorafgaand aan de commissie Samenleving reeds een 

themabijeenkomst. De commissie Samenleving van 23 januari heeft bepaald dat het plan 

nog niet behandelrijp is voor agendering in de raad en dat het terugkomt in de 

eerstvolgende Beeldvormende Avond. 

 

De agendacommissie besluit dat ook ruimte wordt geboden voor een presentatie over 

Landgoed Duinlust. Er is een verzoek binnengekomen om een presentatie van een 

kwartier/ maximaal een half uur te mogen verzorgen in de Beeldvormende Avond over 

Landgoed Duinlust. Dit verzoek wordt gesteund door de wethouder en de ambtelijke 

organisatie. 

 

De agenda van de Beeldvormende Avond van 14 februari: 

20:00-21:00 uur Raadszaal, Burger aan het woord, voorzitter mevrouw Roos 

20:30-21:00 (max) Werkcafé, Presentatie Landgoed Duinlust, voorzitter de heer Harder 

21:00-22:00 uur Werkcafé, Themasessie Beleidsplan Sociaal Domein, voorzitter de heer 

Harder 

 

De vorige keer bleek de raadszaal een goede plek te zijn voor onderdelen van de 

Beeldvormende Avond. Vooral omdat de raadszaal goed is af te sluiten van geluid zodat 

andere onderdelen daar geen last van hebben. 

Het had de vorige keer in de raadszaal ook niet een heel formeel karakter, daar was de 

agendacommissie wat huiverig voor. Wel is het altijd wat rommelig bij aanvang om een 

ieder plek te laten nemen en bordjes te plaatsen en dergelijke. 

 

De presentatie over Duinlust is voor de themasessie over het Beleidsplan Sociaal Domein 

gepland zodat ruimte is voor uitloop van de themasessie. Met de ambtelijke organisatie is 

nader overleg over de invulling van de themasessie over het Beleidsplan Sociaal Domein. 

Er zijn in de commissie Samenleving vragen gesteld en is een gevoel overgebracht dat het 

beleidsplan te weinig SMART en te weinig uitgewerkt zou zijn. 

  

De commissies: 26 februari 2019 Grondgebied, 27 februari 2019 Samenleving en 

28 februari 2019 Bestuur en Middelen 
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Voor Grondgebied deze keer een relatief rustige vergadering. Een raadsvoorstel over Park 

Vogelenzang, het ontwerp bestemmingsplan en anterieure overeenkomst staat 

geagendeerd. Dit voorstel komt van een aantal cycli geleden waar de commissie aangaf 

graag een verkeerscirculatieplan opgenomen te zien. Ook staat er een brief geagendeerd 

van een bewoner met betrekking tot Park Vogelenzang. Er wordt nog aan toegevoegd: de 

notitie Dakterrassen, die ter informatie en oriëntatie geagendeerd wordt. 

 

Voor Samenleving staat een raadsvoorstel geagendeerd: Wijzigingsbesluit GR 

Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk).  

Verder heeft de commissie Samenleving aangegeven graag een benen op tafel sessie 

georganiseerd te zien over het beter vormgeven van de commissie Samenleving. In 

overleg met de voorzitter vindt die sessie na afloop van de commissie plaats, in het 

Werkcafé. De wethouder heeft hiervoor een voorzet gemaakt. 

Als voorschot op het beter betrekken van de commissie bij wat er allemaal speelt, staan 

´ter informatie en oriëntatie´ een Collegebrief en achterliggend stuk geagendeerd over het 

Centrum voor Jeugd en Gezin/ Toegang tot Jeugdhulp. Een vertegenwoordiger van het 

Centrum voor Jeugd en Gezin wordt in de gelegenheid gesteld om dit onderwerp in te 

leiden met een presentatie van ongeveer 10 minuten. Deze wijze van agendering is een 

proef. Kan dit een manier zijn om de commissie Samenleving beter te betrekken bij wat 

allemaal speelt binnen het beleidsterrein? 

 

Het Beleidsplan Sociaal Domein is niet in deze commissie Samenleving geagendeerd om de 

organisatie de gelegenheid te geven opmerkingen uit de beeldvormende avond te 

verwerken. De volgende vergadercyclus komt het terug. 

 

Voor Bestuur en Middelen zijn er drie raadsvoorstellen aangeleverd: Aanpassen raadszaal 

aan wensen toegankelijkheid, Nieuwbouw Brandweerpost en Beheersverordening 

Algemene Begraafplaats. Ter informatie en oriëntatie staan als agendapunten 11 en 12 

brieven geagendeerd die afkomstig zijn van ingekomen stukkenlijsten: over het 

Jaarverslag bezwarencommissie en over RIS/ DIV. 

Verder is er een nieuw agendapunt. Op verzoek van de Auditcommissie wordt standaard 

op de conceptagenda van de commissie Bestuur en Middelen opgenomen: ´Eventuele 

substantiële nieuwe uitgaven/ overschrijdingen´. 

In het griffiebericht van vrijdag is een Collegebrief aan de raad gestuurd over de P&C 

cyclus 2019. De agendacommissie wil die brief en de bijlage (spoorboekje) ook graag al 

deze vergadercyclus besproken hebben. Afgesproken wordt dat contact gezocht wordt met 

de voorzitter van de commissie om af te stemmen dat in de raad van 31 januari bij de Lijst 

met Ingekomen Stukken wordt verzocht om C39/ C39a deze vergadercyclus te agenderen 

in de commissie Bestuur en Middelen. 

 

Raad 14 maart 2019 

Er zijn geen bijzonderheden ten aanzien van deze raadsvergadering. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2019 

De beloofde Lange Termijn Planning is gereed en opgenomen bij de vergaderstukken. Het 

planningsdocument van de griffie is hiermee aangevuld. De Bestuurlijke Termijn Agenda´s 

van het College voor de commissies Grondgebied, Samenleving en Bestuur en Middelen 
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zijn toegevoegd aan de stukken. Afgesproken wordt dat ze ter informatie worden 

toegestuurd aan de commissies. 

Op verzoek van de heer Burger gaat de griffie na wanneer het onderwerp Vitaal 

Vogelenzang weer terugkomt. 

 

6. Rondvraag 

De heer Slewe heeft een mail gestuurd ter attentie van de agendacommissie. Daarin wordt 

gesproken over het afleggen van verantwoording aan de raad m.b.t. artikel 125 quater d 

Ambtenarenwet. Dit punt zal door de griffie worden meegenomen in de driehoek. 

Daarnaast gaat de raad over het agenderen van stukken. Wellicht zou het goed zijn als de 

raad hier bijvoorbeeld vragen over stelt in het Vragenhalfuur of op een andere manier 

aandacht voor vraagt van het College.  

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 


