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Concept-besluitenlijst (improvisorisch) van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op woensdag 1 november 2017 

 

Aanwezig: 

Leden: de heer Brussaard die de heer Bolkestein vervangt, mevrouw Van Stralen, de heer Burger, 

mevrouw Wierda, de heer Schell, de heer Heukels 

Voorzitter: burgemeester Roest 

Met bericht afwezig: de heer Bolkestein, de heer Hoek, griffier. 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De burgemeester opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Hoek, griffier is 

verhinderd wegens omstandigheden. De heer heer Schell zegt toe aantekening te maken van de 

besluiten. Mevrouw Roos is afwezig.  

 

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van het presidium van 18 oktober 2017 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Terugblik raadsvergadering 28 september 2017 

De terugblik geeft geen aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen. 

 

5. Vooruitblik raadsvergadering 2 november 2017 

Mevrouw van Stralen geeft aan namens haar fractie met een verklaring te komen naar aanleiding van 

de uitlatingen van insprekers tijdens de beeldvormende avond over (ex)raadsleden van haar fractie. 

Met betrekking tot het Bestemmingsplan Raakterrein (Bennebroek) wordt een amendement 

aangekondigd; de heer Burger en de heer Heukels kondigen beide namens hun fractie een 

stemverklaring aan bij de in te dienen moties. 

 

6. Vooruitblik Begrotingsraad 8 november 2017 

Aan de griffier zal worden gevraagd ee  spreektijde i di atie te ake , zo el oor ieders’ alge e e 
beschouwingen als voor het debat. 

 

7. Memo Kieshulpen StemWijzer Kieskompas 

Het presidium stemt met het memo van de griffier in en spreekt uit dat – evenals bij de 

raadsverkiezingen in 2014 – ook bij de aankomende verkiezingen weer prijs te stellen op de 

samenstelling van de Kieskrant, die huis aan huis verspreid wordt. Aan de griffier wordt verzocht de 

organisatie daarvan op zich te nemen. Daarnaast wordt gevraagd een reekst 

verkiezingsbijeenkomsten te organiseren, verspreid over alle dorpskernen. Het presidium heeft geen 

behoefte aan een digitale kieswijzer. 

 

8. Memo Extra Lid Rekenkamercommissie 

Het presidium volgt het voorstel van de heer Wehrmeijer, voorzitter Auditcommissie, om beide 

personen voor te dragen voor benoeming in de aanstaande raad.  

 

9. Memo fractievergoedingen 



 

 

Corsanummer: 2017024165 

Het presidium neemt met instemming kennis van het memo, inclusief de consequentie daarvan voor 

de verdeling over 2018. Het verkiezingsresultaat zal eventueel een nieuw aangepast voorstel nodig 

maken. De heer Heukels laat weten dat zijn fractie prinipieel tegenstander is. 

 

10. Rondvraag 

De heer Burger vraagt aandacht voor de kwaliteit van de beantwoording van raadsvragen, geeft aan 

dat toezeggingen vaak te lang open staan, en signaleert dat de website wel eens tekortkomingen 

vertoont. Mevrouw van Stralen geeft ter informatie dat destijds niet alle modules zijn aangeschaft. 

De heer Heukels verzoekt er voor te zorgen dat de raadsstukken vóór 1 februari 2018 beschikbaar 

zijn en merkt op dat het niet beschikbaar zijn van een papieren versie van de Begroting 2018 voor 

een deel van zijn fractie beperkingen heeft. Een printversie kan van deze uitvoering niet worden 

gemaakt. Het maken van een versie waarmee dat wel mogelijk is, is erg kostbaar. De andere leden 

van het presidium geven aan dat dit bij hun fractie geen prioriteit heeft. Al doende nemen de 

i dpro le e  af. Aa  de griffier zal orde  ge raagd te zij er tijd et ee  otitie te ko e  o er 
de wenselijke bevoegdheden van het presidium 

 

11. Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering om 22.23.05 uur. 

 


