
 
 

 

 

Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 19 januari 2023 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Van Tienhoven (VVD), de heer Kramer (D66), de heer Sondorp 

(GrL), de heer Metselaar (HvB), de heer Van der Veldt (CDA), de heer Van Os (PvdA), 

de heer Van de Bunt (LB), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Bruggeman (CDA). 

Afwezig: mevrouw Roos (HvB), mevrouw Faas (ZB). 

College: Burgemeester Roest, wethouder Heijink. 

 

Voorzitter: de heer Harder 

Griffier: mevrouw Smit 

   

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Roos, zij wordt vervangen door de 

heer Metselaar. Mevrouw Faas heeft zich afgemeld. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld, dus agendapunt 3 komt te vervallen. 

 

Omdat de MRA Termijnagenda op de agenda staat wordt voorgesteld om agendapunt 

10 (informatie uit regionale samenwerkingsverbanden) naar voren gehaald.  

 

De agenda wordt aldus vastgesteld. 

 

3. Inspreken in de commissie 

Er hebben zich geen insprekers gemeld, en derhalve is dit agendapunt vervallen.  

 

10. Informatie uit regionale samenwerkingsverbanden 

De heer Vernooij geeft een korte inleiding op het agendapunt Termijnagenda MRA. 

Hierbij geeft hij aan dat de raad via de raadtafel vooraf al input kan leveren voor 

onderwerpen die op de agenda van de MRA staan. De raadtafel heeft er derhalve voor 

gepleit dat de Termijnagenda niet alleen ter info aangeboden zou worden, maar dat 

raden hier ook input op kunnen leveren.  

 

Verder geeft de heer Vernooij aan dat gisteren een voorstel is gedaan om 14 februari 

een extra regionale radenbijeenkomst zal plaatsvinden over het werkplan regionale 

samenwerking. Morgen komt hierover meer informatie.  

 

De burgemeester vult hierop kort aan dat de reactie van de gemeente Bloemendaal 

over de plannen van de MRA op de website van de gemeente publiceren. Ook zal de 
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algemene agenda MRA voortaan in de commissie B&M worden behandeld, zodat daarop 

ook via de raadsvergadering kan worden gereageerd. In het College is een inhoudelijke 

portefeuilleverdeling voor de MRA-onderwerpen gemaakt. Deze zal via het griffiebericht 

worden verspreid.  

 

4. Termijnagenda 2023 Metropoolregio Amsterdam (meningsvormend) 

Vanuit de commissie wordt gevraagd of alle stukken ook beschikbaar zijn voor de raad. 

Dit is het geval. Verder wordt opgemerkt dat het taalgebruik in het stuk op sommige 

plekken onnavolgbaar is. Ook wordt een opmerking gemaakt over de participatie.  

 

De burgemeester reageert kort op hetgeen wordt opgemerkt. Ten aanzien van de 

participatie legt de burgemeester uit dat dit via de raad kan, oftewel inwoners zouden 

kunnen reageren via het inspreekrecht.  

 

De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 2 februari 2023.  

 

5. Wijziging Reglement van Orde 

De commissie maakt enkele opmerkingen ten aanzien van de voorgestelde wijzigingen. 

Een aantal partijen is van mening dat het agenderen via fracties niet mogelijk is. Er 

vindt een debat plaats over de vraag of dit wellicht 8 of 9 leden zou moeten zijn.  

 

De commissie concludeert dat dit agendapunt nog niet rijp is voor besluitvorming. De 

fractievoorzitters zullen samen met de griffie het initiatief nemen om het voorstel aan 

te passen waarna het de volgende vergadercyclus zal terugkomen. 

 

6. Overhevelen budgetten 2022 naar 2023 

De commissie stelt enkele vragen over dit voorstel die worden beantwoord door de 

wethouder. 

 

De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 2 februari 2023.  

 

7. A19 LIS Vraag aan college over verkoop woning Sterrenboslaan 

(agenderingsverzoek HvB) 

HvB geeft een korte toelichting op de reden van agendering van dit punt. De commissie 

stelt enkele vragen over dit onderwerp.  

 

De wethouder geeft een toelichting op het sociale woningbeleid en de regels en 

afspraken rondom de eventuele verkoop van sociale huurwoningen. 

 

8. Bestuurlijke termijnagenda commissie Bestuur en Middelen 

Er is niets te melden. 

 

9. Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/overschrijdingen 

Er is niets te melden.  
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11. Mededelingen uit de Auditcommissie  

De voorzitter van de Auditcommissie vertelt dat de aanbesteding afgelopen vrijdag is 

gepubliceerd. Het is nu wachten op inschrijvingen. 

 

12. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

CDA geeft aan verheugd te zijn dat de eerste kinderburgemeester verkozen is. 

GrL vraagt aandacht voor de bijeenkomst van 30 januari 2023. 

 

13. Mededeling college van B & W 

De burgemeester vraagt aandacht voor het feit dat op 25 januari 2023 om 14.30 uur 

de eerste paal zal worden geslagen van de nieuwe brandweerkazerne Bennebroek.  

Verder wordt op dit moment gekeken naar het bluswaterplan, en aan het dekkingsplan.  

 

15. Vaststellen van de besluitenlijsten van 8 december 2022 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen bij de griffie. De besluitenlijst van de 

commissie Bestuur en Middelen van 8 december 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

16. Lijst van toezeggingen voor het College 

Openstaande toezeggingen:  

TCM 209 8-12-2022 Wethouder Heijink zegt toe dat de overige vragen over het 

Collegeprogramma schriftelijk zullen worden beantwoord vóór de Raadsvergadering 

van 22 december 2022.  

TCM 210 8-12-2022 Wethouder Heijink zegt toe dat de vragen van ZB en HvB over het 

eindejaarsvoorstel schriftelijk zullen worden beantwoord. 

De wethouder geeft aan in de veronderstelling te verkeren dat deze beide waren 

afgedaan, dit wordt uitgezocht. 

17. Rondvraag 

CDA Het CDA wil van het college weten of financiële afspraken in contracten zoals 

boete- en kettingbeding adequaat worden geïndexeerd?  

 

Antwoord: bij het aangaan van overeenkomst wordt gekeken naar het doel, 

nut en noodzaak. Daarop wordt een vast bedrag bepaald. Dit kan niet met 

terugwerkende vraag.  

 

HvB * Hier staat dat het aan het college is en dat het tot het reguliere werk hoort, zie 

vragen hieronder. Vindt u dat het tot het reguliere werk hoort dat ambtenaren 

een hele avond voor niets op de publieke tribune zitten? 

* kost dit niets in de zin van overuren maken of werk na reguliere arbeidstijd? 

Dus onze vraag is concreet: wat kost een ambtenaar op de publieke tribune 

tijdens een vergadering van de commissie/raad? Noem desnoods een 

gemiddelde kostprijs; 

* gaat u ook lijstjes maken van ambtenaren die voor niets op de publieke tribune 

zitten te wachten, net als dat u lijstjes maakt met vragen van raadsfracties? 
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Waarom gaat u dit niet bijhouden, want gratis is het zeker niet om ambtenaren 

voor niets op de tribune te zetten. 

 
Antwoord: Wethouder Heijink geeft aan dat het moment van besluitvorming 

een belangrijk moment is in een proces van voorbereiding dat maandenlang 

zorgvuldig is voorbereid. Er zijn daarnaast ook ambtenaren die aanwezig zijn 

om technische ondersteuning te bieden. 

 

HvB Burgemeester, 

 

Op het Kerkplein stonden drie deelscooters van Felyx op de stoep. Deze zijn 

totaal verbrand, zie HD vandaag.  

Voor ons is veiligheid een eerste prioriteit. Dit betekent: voorkomen van 

crimineel gedrag en geen scooters op de stoep waardoor voetgangers er niet 

meer kunnen lopen (dit was het geval bij tenminste 1 van de drie verbrande 

scooters is ons persoonlijk bevestigd door een voorbijganger).  

 

Wanneer gaat u de parkeervakken aanwijzen? Dit hebben we toch 

afgesproken? 

Wat gaat u concreet ondernemen om hinderlijk parkeren te voorkomen en gaat 

u de vergunning intrekken als er geen verbetering optreedt in het 

parkeergedrag? 

Wat doet u om criminaliteit met of vanwege deelscooters tegen te gaan? 

 

Antwoord: De burgemeester geeft aan dat de planning is om eind van deze 

maand scootervakken worden aangebracht, maar dat dit nog afhankelijk is van 

de weersomstandigheden. 

 

HvB Ook onze fractie heeft hierover vragen. De laatste zin in het stukje luidt: Het 

feit dat een voornemen tot verhuur en verkoop bekend wordt gemaakt, 

betekent niet dat de gemeente al definitief tot besloten heeft. Ook betekent het 

niet dat met de beoogde huurder al volledige overeenstemming is bereikt of dat 

zeker is dat die zal worden bereikt. 

Hart voor Bloemendaal is tegen verkopen van grond/vastgoed, met name op 

locaties die strategisch zijn of onmisbaar voor maatschappelijke doeleinden of 

van cultureel belang. 

Wij hebben de afgelopen jaren steeds opnieuw gezien dat niet alleen sprake is 

van een slechte onderhandelingsuitkomst waardoor onze inwoners worden 

benadeeld, maar ook verdwijnt de opbrengst direct in de grote pot en loopt de 

schuldpositie op. 

Verder zien we deze zin als vreemd: er wordt dus al wel aangekondigd dat er 

een voornemen is tot verkoop, maar of het tot een deal komt is onzeker. Wij 

willen meer informatie hierover. 

 

Tot slot: we hebben eerder gevraagd om een lijst met potentiële verkopen van 

vastgoed in deze gemeente door het college. Aan de heer Heijink nu de vraag: 

stond dit er op? 

 

Antwoord: Wethouder Heijink geeft korte uitleg over deze situatie en de 

sportnota. Er wordt niet uitgebreid.  
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HvB Tijdens cie grondgebied vertelde wethouder Wijkhuisen dat er een 

projectmanager is aangetrokken ivm de Vogelenzangse strandvlakte en de 

vernattingsplannen van de Provincie NH in het kader van NNN. Want, een 

projectmanager van de provincie was afgewezen omdat er te veel voorwaarden 

werden gesteld of woorden van gelijke strekking. Vraag: wat kost de door de 

gemeente Bloemendaal ingehuurde projectmanager de gemeente? Vraag 2: 

kan de wethouder dit niet zelf? Waarom weer een extra man/vrouw inhuren die 

dit gaat doen? Vraag 3: de raad heeft hier geen budget voor gegeven. Komt er 

een voorstel naar de raad en wanneer? Vraag 4: wat waren dan die 

voorwaarden die de provincie stelde en hoe kan Bloemendaal hier nu een rol in 

spelen als het NNN project een bevoegdheid is van de provincie?  

 

Deze vraag zal worden doorgeschoven naar de commissie Grondgebied.  

 

HvB Van wie is de folly op Boekenroode? Waarom geeft de gemeente subsidie aan 

de eigenaar van de folly? Is dit een kerntaak van de gemeente? Gaat de 

gemeente ook de restauratie van follies op andere landgoederen subsidieren 

zoals bijv Elswout?  

 

Antwoord: Wethouder Heijink geeft aan dat het een gemeentelijk monument 

betreft en dat dit de reden is dat subsidie verleent wordt. 

 

 

18. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.  


