
 
 

 

Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

De Agendacommissie van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op woensdag 31 oktober 2018 19.00 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. 

De heer Harder staat in de file. De Agendacommissie is ermee akkoord om de heer 

Harder telefonisch mee te laten praten in de vergadering. 

 

De griffie zal contact opnemen met het Nederlands Debat Instituut voor een training. Het 

liefst een avond waarop geen andere zaken gepland staan om 19.30 uur. 

 

De e-mail van vanmiddag van mevrouw Roos wordt besproken met daarin meerdere 

punten die verbetering behoeven. Afgesproken wordt dat de wijze van agendering van 

stukken wordt meegenomen in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Ook wordt 

afgesproken dat er voorafgaand aan de inhoudelijke punten op de agenda van de 

commissievergaderingen een agendapunt ´Mededelingen College´ komt. Verder wordt 

gesproken over hoe het is verlopen met de geheimhouding op stukken, de gang van zaken 

rond Plan 1828, de gang van zaken in de Beeldvormende Avond.  

 

Uitgesproken wordt dat er liever meer avonden worden geprikt voor Beeldvormende 

Avonden dan dat er veel gebruik gemaakt wordt van parallelle sessies. Voor de Begroting 

ziet de Agendacommissie het liefst een aparte Beeldvormende Avond gepland. Er zal nog 

meer gelet worden op tijdige aanlevering door het College. De noodzaak voor nieuwe 

vergaderapparatuur wordt onderstreept. De vervanging zou zo snel mogelijk geregeld 

moeten worden. 

 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van 26 september 2018 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Terugblik Raadscyclus 8 

De Agendacommissie blikt terug op de vergadercyclus. Ten aanzien van de Beeldvormende 

Avonden wordt afgesproken dat Burger aan het woord voortaan in de raadszaal wordt 

gehouden, de akoestiek is daar beter dan in de andere ruimtes. De volgende cyclus zal het 

nog wel in Kareol danwel bij grote opkomst in de Burgerzaal gehouden worden omdat dan 

de nieuwe vergaderapparatuur wordt geïnstalleerd in de raadszaal. 
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De griffie heeft met de gemeentesecretaris afgestemd dat voortaan brieven met betrekking 

tot een beeldvormende avond eerst langs de griffie gaan voordat ze aan bewoners worden 

gestuurd. 

Afgesproken wordt dat de Begroting voortaan in alle commissies wordt geagendeerd. Ook 

wordt afgesproken dat er per fractie 1 woordvoerder is in een commissievergadering. 

Het valt de Agendacommissie op dat er veel ordedebatten zijn in de commissies die veel 

van de vergadertijd in beslag nemen. 

 

4. Raadscyclus 9, 2018 

 

Algemeen beeld vergadercyclus 

Cyclus 9 is de laatste vergadercyclus van 2018. De agenda’s van Grondgebied en Bestuur 

en Middelen zijn behapbaar. Voor Samenleving zijn geen voorstellen vanuit de organisatie 

aangeboden, deze komt te vervallen. Er wordt op 6 december een extra beeldvormende 

avond over Plan 1828 georganiseerd. Op 13 december is niet alleen een reguliere 

raadsvergadering, deze wordt voorafgegaan door een extra raad over de 

initiatiefvoorstellen van VDB. 

 

Beeldvormende Avond 22 november  

Op 22 november komen twee relatief zware onderwerpen aan bod in de beeldvormende 

avond: de Energietransitie en de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie komt ook terug op 

de agenda van de commissie Grondgebied. 

 

De Beeldvormende Avond van 22 november: 

20:00-21:00 uur zaal 1 Burger aan het woord, voorzitter de heer Harder 

20:30-21:45 uur zaal 2 Energietransitie, voorzitter mevrouw Roos 

21:45-23:00 uur zaal 2 Omgevingsvisie, voorzitter mevrouw Roos 

 

Op 22 november is ook een regionale raadsledenbijeenkomst voor Zuid Kennemerland. Dat 

is wat ongelukkig. De burgemeester zal hier in de raad aandacht voor vragen, het zou 

goed zijn als fracties voor zowel de Beeldvormende Avond als de regionale 

raadsledenbijeenkomst mensen afvaardigen. 

 

De commissies: 27 november Grondgebied, 28 november Samenleving en 29 

november Bestuur en Middelen 

Voor Grondgebied en Bestuur en Middelen zijn meerdere stukken vanuit de organisatie 

aangeboden, voor Samenleving niet. Deze zal dan ook komen te vervallen. 

 

Voor Grondgebied stonden al op de planning: Omgevingsvisie, Wegbeheerplan en 

Reparatieplan Bloemendaal aan Zee. Daar is bijgekomen: het Ontwerpactieplan Geluid. 

 

Voor Bestuur en Middelen stond de Najaarsnota al op de planning. De organisatie heeft 

aangegeven dat ze deze op 14 november aan de griffie kunnen toesturen. Op dit moment 

worden voorstellen voor de Najaarsnota nog verzameld en wordt gewerkt aan de redactie.  

 

Op verzoek van de Agendacommissie gaat de griffie na of de Belastingverordeningen ook 

geagendeerd moeten worden. 
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Het Meerjarenbeleidsplan Veiligheid is er bijgekomen. Over het regionaal Risicoprofiel en 

Beleidsplan Risico- en crisisbeheersing is op 16 oktober een bijeenkomst in Haarlem 

geweest en op 31 oktober een zelfde avond in Beverwijk. Het voorstel is op 30 oktober in 

B&W vastgesteld, door de organisatie is verzocht het ondanks de late aanlevering in deze 

vergadercyclus mee te nemen aangezien een zienswijze richting VRK voor 1 december 

kenbaar gemaakt moet worden. 

 

Dat zelfde geldt voor de GR Veiligheidsregio Kennemerland. Ook dit voorstel is op 30 

oktober in B&W vastgesteld. Hier is het van belang dat de GR op 1 januari 2019 in werking 

treedt. Het betreft volgens de organisatie een technische wijziging. De burgemeester 

geeft aan in overleg met de ambtelijke organisatie te komen tot een Lange Termijn Agenda 

op het gebied van veiligheid. 

 

De overige punten voor Bestuur en Middelen vergen wellicht slechts weinig vergadertijd: 

Gemeentewapen, experiment centraal tellen en vaststellen fractiebudgetten 2019. 

 

In de raad van 27 september is besloten om het rapport De Rode Draad van de 

Rekenkamercommissie te agenderen in Bestuur en Middelen. Ook zou er voorafgaand aan 

de behandeling een reactie vanuit het college komen. De organisatie heeft aangegeven dat 

ze het niet redden om op korte termijn met een reactie te komen op dit brede rapport. Om 

die reden is dit doorgeschoven naar januari. 

 

De griffie neemt contact op met Liberaal Bloemendaal met de vraag of de begroting MRA 

wat hun betreft nog geagendeerd moet worden. Dit onderwerp is op verzoek van die 

fractie geagendeerd in de commissie Bestuur en Middelen van mei maar is steeds naar 

achteren geschoven. 

 

Extra Beeldvormende Avond Plan 1828 6 december 

In de laatste commissie Grondgebied is Plan 1828 van de agenda gehaald en is verzocht 

om een extra beeldvormende avond inclusief werkbezoek aan het gebied te organiseren. 

In overleg met diverse betrokkenen, wordt vastgesteld: 6 december. 

 

De invulling: 

16:00-17:00 uur Werkbezoek (als het goed is, is het dan nog redelijk licht) 

20:00-22:00 uur Beeldvormende Avond, voorzitter de heer Burger 

 

Extra raad 13 december en reguliere raad 13 december 

Op 19 september was er geen quorum voor de extra raad, de burgemeester heeft toen 

bepaald dat de extra raad gehouden zou worden op 13 december om 19:30 uur. Inmiddels 

is er een werkgroep bestuurlijke vernieuwing in het leven geroepen waarin onder andere 

de voorstellen van VDB aan de orde komen.  

 

Op 13 december vindt ook de reguliere raadsvergadering plaats. Hierover zijn geen 

bijzonderheden. De intentie is om daar ook een nieuw lid van de Auditcommissie te 

benoemen. Door het vertrek van de heer Wehrmeijer is er een vacature ontstaan. De 

griffie benadert mevrouw Faas die wellicht interesse heeft. 
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Cyclus 1 2019 

De Woonvisie, het Beleidsplan Sociaal Domein en de Nota afvalbeleid zijn prominente 

agendapunten in de eerste cyclus van het nieuwe jaar. Park Vogelenzang is in de 

commissie Grondgebied van oktober naar achteren geschoven om aan de slag te gaan met 

een verkeerscirculatieplan. Wellicht kan dit al in de eerste cyclus van 2019, wellicht later.  

 

De ambtelijke organisatie zal in de beeldvormende avond van 10 januari een themasessie 

voor de raad organiseren over de samenwerking tussen Bloemendaal en Heemstede: een 

weergave van hoe het nu gaat. Dit kan in een gezamenlijke sessie met Bloemendaal en 

Heemstede. De rekenkamercommissie van Heemstede heeft een kritisch rapport 

geschreven over de samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal. De 

rekenkamercommissie van Heemstede kan ook worden uitgenodigd in de Beeldvormende 

Avond danwel bij een andere bijeenkomst in de januari cyclus. De agendacommissie komt 

er in de volgende vergadering op terug om dat te organiseren. In de januari cyclus staat 

ook het rapport van de Bloemendaalse rekenkamercommissie De Rode Draad 

geagendeerd.  

 

Vergaderschema 2019 

Er staat een foutje in het vergaderschema 2019. Op 31 oktober 2019 staat de 

Begrotingsraad gepland en op 7 november 2019 de reguliere raad. Dit moet andersom en 

zal worden aangepast. 

De burgemeester kan bij een raadsvergadering in het nieuwe jaar niet aanwezig zijn. Dan 

neemt de plaatsvervangend voorzitter het voorzitterschap over. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2018 

Afgesproken wordt dat in de volgende vergadering van de Agendacommissie ook een 

Lange Termijn Agenda aanwezig is om te bespreken. Daar wordt op dit moment ambtelijk 

aan gewerkt. 

 

6. Rondvraag 

Geen van de leden maakt gebruik van de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 


