
 
 

 

 

Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 8 december 2022 

 

Concept Besluitenlijst 

 

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

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

heer Van de Bunt (LB), mevrouw Faas (ZB).  

Afwezig: mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Bruggeman (CDA). 

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 de heer Bruggeman, hij wordt vervangen 

door de heer Van der Veldt. Mevrouw Zoetmulder is eveneens afwezig. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Op verzoek van de auditcommissie wordt het agendapunt ‘Aanbesteding 
Accountantsdiensten’ aan de agenda toegevoegd als punt 4A. 
 

Het college verzoekt als extra agendapunt toe te voegen het Collegeprogramma 2022-

2026. Dit wordt agendapunt 4B. 

 

De agenda wordt aldus vastgesteld. 

 

3. Inspreken in de commissie 

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

 

4. Zienswijze GR bedrijfsvoering Bloemendaal-Heemstede (meningsvormend) 

Vanuit de commissie wordt een aantal vragen gesteld over het beoogde effect van de 

GR, over de verwachte efficiency versus de kosten. De commissie vraagt zich af of dit 

een eerste stap is naar een fusie met Heemstede. Ook wil men weten wat Heemstede 

vindt van dit voorstel.   

 

De wethouder geeft een korte toelichting op de lopende samenwerkingsverbanden op 

uitvoerend niveau. Qua kostenbesparing geeft de wethouder aan dat die al zijn 

gerealiseerd in de afgelopen jaren, omdat die samenwerking al die tijd al gezocht is. 

Het voorliggend voorstel is een formalisering van de bestaande situatie. De wethouder 

geeft uitdrukkelijk aan dat van een fusie geen sprake is. In Heemstede zijn enkele 

kanttekeningen geplaatst bij de procedure, maar niet inhoudelijk tegen de GR. 
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Er zijn nog enkele vragen over de procedure en over de verdeling van de kosten tussen 

de gemeentes. Ook wordt geopperd om dit eerst te laten onderzoeken door de 

rekenkamercommissie.  

 

De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 22 december 2022.  

 

4A. Aanbestedingsprocedure Accountant 

De voorzitter van de Auditcommissie geeft een korte toelichting op het raadsvoorstel.  

 

De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 22 december 2022.  

 

4B.  Collegeprogramma 2022-2026 

De commissie spreekt haar waardering uit over het stuk en heeft enkele kritische 

kanttekeningen over de haalbaarheid van het plan, over participatie en over de sociale 

woningbouw. De wethouder geeft een toelichting op onder meer de participatie en 

geeft daarbij aan dat een aantal onderwerpen niet valt binnen zijn portefeuille. 

 

TCM 209 Wethouder Heijink zegt toe dat de overige vragen over het 

Collegeprogramma schriftelijk zullen worden beantwoord vóór de 

Raadsvergadering van 22 december 2022. 

 

De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 22 december 2022.  

 

5. Eindejaarsvoorstel 

De commissie heeft enkele inhoudelijke vragen over de voorstellen in het 

eindejaarsvoorstel, en over de overschrijdingen die genoemd worden.  

 

TCM 210 Wethouder Heijink zegt toe dat de vragen van ZB en HvB over het 

eindejaarsvoorstel schriftelijk te zullen worden beantwoord. 

 

De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 22 december 2022.  

 

6. Vaststellen Belastingverordeningen 2023 

Vanuit de commissie komen elke vragen naar voren over de voorgelegde 

verordeningen.  

 

De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering van 22 december 2022.  

 

7. Herbenoeming leden bezwaarschriftencommissie 

De commissie adviseert dit punt als hamerpunt te agenderen voor de raadsvergadering 

van 22 december 2022.  
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8. Vaststellen fractiebudgetten 2023 

Vanuit de commissie komt de vraag of de gehanteerde bedragen wellicht geïndexeerd 

zouden kunnen worden, alsmede de wijze waarop deze besteed mogen worden. De 

voorzitter zal aan de agendacommissie voorleggen om dit onderwerp te agenderen 

voor deze commissie. 

 

De commissie adviseert dit punt als hamerpunt te agenderen voor de raadsvergadering 

van 22 december 2022.  

 

9. Bestuurlijke termijnagenda commissie Bestuur en Middelen 

Er is niets te melden. 

 

10. Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/overschrijdingen 

Er is niets te melden.  

 

11. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Dhr. Vernooij heeft reeds een schriftelijke terugkoppeling gegeven die is meegestuurd 

met het griffiebericht. 

 

De burgemeester geeft een korte terugkoppeling op de raadsbijeenkomst in Heemskerk 

en op de MRA.  

 

12. Mededelingen uit de Auditcommissie  

Er zijn geen mededelingen.  

 

13. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

Dhr. Sondorp heeft een mededeling over een initiatief binnen de raad voor 

nieuwkomers binnen de raad, om vrij met elkaar te spreken onder het genot van een 

maaltijd. Binnenkort is er een tweede sessie.  

 

14. Mededeling college van B & W 

Er zijn geen mededelingen. 

 

15. Vaststellen van de besluitenlijsten van 27 oktober 2022 

De besluitenlijsten van de commissie Bestuur en Middelen van 27 oktober 2022 wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

16. Lijst van toezeggingen voor het College 

TCM 208 is vorige keer afgehandeld en kan van de lijst. 

Er zijn geen openstaande toezeggingen. 

17. Rondvraag 

De vragen zullen schriftelijk worden beantwoord. 
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LB Kunt u mij tijdig voor de aanstaande Raadsvergadering de specificaties van de 

voor 2023 begrote baten en lasten toesturen van de posten ‘Riool’ en ‘Afval’, 
dat zijn de taakvelden 7.2 en 7.3? 

 

LB U heeft aan de Raad bericht dat er dit jaar 18 WOO verzoeken zijn binnen 

gekomen en dat die vooral zijn gekomen van lokale partijen. Via via vernam ik 

dat u nalaat aan te geven welke onderwerpen die WOO  verzoeken betreffen.  

 

Het gaat ons inziens niet om het aantal, dat kan namelijk leiden tot dubbel 

tellingen of zelfs een veelvoud daarvan, zoals mij eerder is gebleken bij de 

manier van registratie door de gemeente van binnengekomen mails en 

verzoeken, maar het gaat ons om een opgave van de onderwerpen waarover 

een WOO verzoek is ingediend. 

 

Omdat wij sterk de indruk hebben dat dat er in totaal voor dit jaar niet meer 

dan ongeveer 5 verschillende onderwerpen onderdeel van de WOO verzoeken 

zijn en wij een juiste en volledige informatie aan de Raad van groot belang 

achten in plaats stemming makerij jegens de lokale partijen, zullen wij in de 

Commissie B&M u de volgende vraag voorleggen, waarop u zich nu al kan 

voorbereiden: 

 

“De fractie van LB wil graag van het College vernemen over hoeveel 

verschillende onderwerpen er in het jaar 2022 WOO verzoeken door raadsleden 

zijn ingediend en welke onderwerpen betrof het dan.”. 
 

18. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.03 uur.  


