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Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 17 februari 2022 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer van der Veldt (CDA), mevrouw De Groot (PvdA), de heer Brussaard 

(VVD), mevrouw Faas (ZB), de heer Slewe, de heer Doorn (VDB), mevrouw Roos (HvB), 

mevrouw Schep (D66), de heer Kruijswijk (GrL), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer 

Van de Bunt (LB)  

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.  

 

De heer Oude Weernink is afwezig gemeld en laat zich vervangen door mevrouw 

Schep. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Vanuit het CDA is het verzoek gekomen om punt 4 (Evaluatie Protocol 

Integriteitsmeldingen) van de agenda af te voeren. Dit verzoek wordt door een 

meerderheid van de commissie gesteund. 

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  

   

3. Inspreken in de commissie 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

  

4. Evaluatie Protocol Integriteitsmeldingen: afgevoerd van de agenda 

 

5. Beëindigen onderzoek gebeurtenissen rondom Elswouthoek 

Dit voorstel wordt toegelicht door de burgemeester en deze spreekt de wens uit dat de 

nieuwe gemeenteraad met een schone lei kan beginnen, door dit dossier af te sluiten. 

De meerderheid van de commissie is van mening dat het op dit punt niet meer in het 

belang van de gemeente is om meer tijd en geld in dit onderzoek te steken.  

 

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

van 10 maart 2022.   

 

6. (Geen) Wensen en bedenkingen lidmaatschap SHPV (meningsvormend) 
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De commissie heeft een aantal vragen over lidmaatschap van het SHPV. De wethouder 

licht toe dat dit lidmaatschap is voorgesteld door het SHPV zelf, omdat deze stichting 

(wettelijk gezien) beperkte diensten mag leveren aan niet-leden. Op financieel vlak 

verandert er niets, de afdracht blijft 1,5%.  

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

van 10 maart 2022. 

  

7. Bestuurlijke termijnagenda B&M 

Hierover zijn geen vragen en/of opmerkingen.  

 

8. Eventuele substantiële nieuw uitgaven/overschrijdingen 

Er is geen nieuwe informatie. 

 

9. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 

Mevrouw Meijer is aangeschoven om kort een toelichting te geven op de MRA-raadtafel 

en de regionale agendacommissie.  

 

MRA-raadtafel: de kwartiermaker komt in de volgende raadsperiode niet terug. Er zijn 

veel procesafspraken gemaakt voor de nieuwe periode. Ook is er advies uitgebracht 

aan de algemene vergadering, over de concept-meerjarenbegroting voor de MRA-

meerjarenbegroting.  

 

Regionale Agendacommissie Zuid-Kennemerland: doel van deze commissie is om beter 

afstemming te bereiken over de MRA-raadtafel, en om in onze regio te sturen op wat, 

hoe en wanneer er een onderwerp uit het werkplan naar de raad wordt gebracht. 

 

De burgemeester geeft aan dat hij hier geen aanvullingen op heeft. 

 

10. Mededelingen uit de Auditcommissie 

Mevrouw Faas geeft aan dat er met name gesproken is over de procedure rond het 

vaststellen van de jaarrekening van afgelopen jaar. Ook is er gesproken over de 

integriteitsmeldingen. Voorts waren er een aantal aandachtspunten in de 

managementletter, die daar al langere tijd op stonden. De auditcommissie wil dat het 

college hier graag een plan van actie voor bedenkt zodat hier iets mee kan gaan 

gebeuren. 

 

11. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

Er zijn geen mededelingen vanuit de commissie.  

 

12. Mededeling college van B & W 

De burgemeester vraagt aandacht voor de brief van de Commissaris van de Koning, 

naar aanleiding van zijn bezoek aan de gemeente. Deze brief is al via het griffiebericht 

aan de commissie verstuurd en zal nog aan de hele raad worden verstuurd. 

 

Ook zal er morgen bij het griffiebericht een bericht van de Commissie Integriteit 

worden meegestuurd.  
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Verder nodigt de burgemeester de partijen uit om informatiemateriaal in het 

gemeentehuis achter te laten ten behoeve van de verkiezingen. 

 

13. Vaststellen van de besluitenlijst van 20 januari 2022 

Het verslag van de commissie Bestuur en Middelen van 20 januari 2022 wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

14. Lijst van toezeggingen voor het College 

Vorige keer is afgedaan: TCM 217.  

Openstaande toezeggingen:  

TCM 218 is afgehandeld nu er een gesprek heeft plaatsgevonden met dhr. Kruijswijk. 

Op verzoek van de commissie licht de wethouder kort toe wat er is besproken. 

TCM 219 is afgehandeld nu hiervoor een toelichting is ontvangen, deze zal gedeeld 

worden met de raad. 

15. Rondvraag 

Er is door HvB een vraag ingediend met betrekking tot Dennenheuvel. HvB wil graag 

weten of de burgemeester contact heeft gehad met de bewoners van Dennenheuvel.  

De burgemeester geeft aan dat hij in zijn functie als burgervader op 7 februari 2022 ter 

plaatse is geweest en buiten de publiciteit om een gesprek heeft gehad met één van de 

moeders aldaar. 

20. Sluiting 

De voorzitter geeft aan dat dit de laatste vergadering van commissiegriffier Eva is. De 

voorzitter bedankt Eva voor haar inzet en benadrukt hoe waardevol het werk van de 

griffie is voor de commissie en raad. 

 

Omdat het tevens de laatste vergadering is van de heer Kruijswijk en mevrouw De 

Groot en bedankt hen hartelijk voor de samenwerking in de afgelopen jaren. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.32 uur. 

 

 

 

 


