
 

 

 

 

Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 10 december 2019 

 

Aanwezig: 

Burgemeester Roest (voorzitter), de heer Doorn, de heer Schell, de heer Oude Weernink, de heer 

Kruijswijk, mevrouw Zoetmulder, de heer Burger. 

Afwezig: de heer Slewe, de heer Heukels. 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

De heer Slewe en de heer Heukels hebben zich afgemeld.  

De heer Doorn vertelt namens de werkgeverscommissie over de werving van de nieuwe 

Commissiegriffier/ Plaatsvervangend griffier. 

De griffier doet een mededeling over een op te stellen publicatie vanuit de provincie waarvoor zij is 

benaderd. 

De heer Schell doet een mededeling over zijn thuissituatie. Het kan zijn dat de heer Schell wegens 

persoonlijke omstandigheden afwezig is bij bijeenkomsten. Het presidium leeft mee en wenst veel 

sterkte. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

Diverse mails van mevrouw Roos zijn toegestuurd. Ze worden betrokken bij agendapunten 4 en 5. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst 5 november 2019 

In de vorige vergadering heeft het presidium in reactie op een brief aangegeven technische vragen 

om diverse redenen niet te gaan publiceren. Daar is weer een reactie op gekomen. Het presidium 

heroverweegt het en geeft aan geen ander standpunt aan te zullen nemen. De brievenschrijver 

wordt daarvan op de hoogte gebracht. 

 

4. Korte terugblik raadsvergadering 7 november 2019 en commissievergaderingen 

De voorzitter geeft aan tevreden te zijn over de gang van zaken.  

De e-mail van mevrouw Roos komt aan de orde. Voor wat betreft het functioneren van de 

burgemeester wordt er in januari weer een `Goed Gesprek´ met de burgemeester georganiseerd. Bij 

kritiek op een wethouder is het aan de raad om een oordeel te geven. Het tijdig versturen van 

stukken is een aandachtspunt. 

Diverse leden geven aan dat agenda´s soms vol zijn. Het is niet goed als belangrijke punten daardoor 

weinig aandacht krijgen. Toch waren er ook veel hamerstukken. Ook worden er vaak aardig wat 

stukken van de Lijst met Ingekomen Stukken geagendeerd. De opmerkingen worden meegegeven 

aan de agendacommissie. 

De burgemeester geeft aan dat hij het vervelend vond dat in een vergadering een andere vraag 

gesteld werd dan was aangereikt. Een volgende keer zal de burgemeester aangeven dat hij er 

schriftelijk op terugkomt. 

 

5. Vooruitblik raadsvergadering van 12 december 2019 

Op dit moment staat als agendapunt 9 het besloten agendapunt over integriteitsmeldingen. Het 

presidium geeft aan het als agendapunt 4a te willen agenderen, na de mededelingen. Na afloop van 

het besloten gedeelte komt er een openbare conclusie en wordt het voorstel in stemming gebracht. 



 

 

 

 

Bij het vaststellen van de agenda zal aan de raad worden voorgesteld het zo te doen. De nestor van 

de raad zal het agendapunt voorzitten, aangezien het gaat om meldingen tegen de burgemeester. 

Om de orde niet te veel te verstoren, zal de heer Burger al vanaf het begin de vergadering voorzitten.  

De heer Doorn geeft aan dat hij overweegt in de raadsvergadering een mededeling te doen. 

 

De heer Heijink is aangeschoven om een toelichting te geven op het agendapunt m.b.t. 

integriteitsmeldingen. De heer Roest trekt zich even terug uit de vergadering, de heer Burger neemt 

het voorzitterschap over. De locoburgemeester geeft een algemene weergave van de meldingen en 

de behandeling ervan. Er komen continu meldingen en vragen bij. Tijdige afhandeling is hierdoor niet 

in alle gevallen mogelijk. Het gaat nu om de meldingen tegen de burgemeester. De locoburgmeester 

geeft een toelichting op de behandeling daarvan. Vanmiddag is er op verzoek een brief en een 

aangepast raadsvoorstel rondgestuurd waarin ook meldingen zijn opgenomen die in het oude 

raadsvoorstel niet waren opgenomen. Bij het vaststellen van de agenda zal aan de raad worden 

voorgelegd om het nieuwe raadsvoorstel te behandelen. 

 

In de volgende vergadercyclus wordt het integriteitsprotocol aan de raad voorgelegd met daarin een 

procedure voor de afhandeling van integriteitsmeldingen in de toekomst. 

 

De burgemeester voegt zich weer bij de vergadering en neemt het voorzitterschap weer over. De 

burgemeester geeft aan dat in de raad even zal worden stilgestaan bij het vertrek van een prominent 

lid van de bodedienst.  

 

De punten die staan in de e-mail van mevrouw Roos komen aan de orde. Het punt van de 

statushouders is toegevoegd aan de agenda. Van het presidium hoeft dat agendapunt niet als eerste 

inhoudelijke agendapunt behandeld te worden. Ook heeft het presidium liever niet dat er nu al een 

extra datum wordt geprikt voor de raad. Gelet op de grote hoeveelheid agendapunten is wel 

vergaderdiscipline vereist.  

 

6. Brief en verslag gesprek burgemeester met inwoners 

Het is geagendeerd op verzoek van de heer Burger. Het betreft een uitnodiging aan de 

fractievoorzitters voor een gesprek. De heer Burger, ondersteund door de rest van het presidium, 

geeft aan dat iedere inwoner al gebruik kan maken van Beeldvormende Avonden, bezoek aan fracties 

etc. Ook zijn de fracties en de leden van de raad goed bereikbaar, onder andere via e-mail en 

telefoon. Het presidium ziet – op de heer Kruijswijk na - derhalve geen toegevoegde waarde in het 

beleggen van een specifieke bijeenkomst tussen de raad en de betreffende bewoners.  

 

De burgemeester geeft een weergave van de bespreking met de bewoners. De burgemeester zorgt 

ervoor dat de bewoners op de hoogte worden gesteld van de notulen van deze vergadering van het 

presidium. 

 

7. Voorzitterschap Commissie Bestuur en Middelen 

De burgemeester geeft aan dat de heer Harder zich heeft aangemeld als voorzitter van de Commissie 

Bestuur en Middelen. De heer Schell heeft zich aangemeld als voorzitter van de Commissie 

Samenleving. Voor de raad van donderdag zal hiertoe een raadsvoorstel in elkaar gezet worden. De 

invulling van de commissies zal hierdoor wijzigen voor de VVD. Ook dat raadsvoorstel zal voor 

donderdag worden opgesteld.  

 

8. Terugkoppeling diverse werkgroepen 



 

 

 

 

De burgemeester licht toe dat de werkgroep bestuurlijke vernieuwing van 16 december komt te 

vervallen. Het wordt 20 januari 2020. 

 

De heer Doorn geeft aan dat hij conform de wens van de raad een gesprek is aangegaan met 

mevrouw Roos en de heer Slewe over dilemma´s om mee te werken aan het onderzoek Integis. 

Mevrouw Roos heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een gesprek. De heer Slewe heeft 

aangegeven er voor open te staan met Integis in gesprek te gaan. 

 

Er is nog een element dat van belang is voor het voortzetten van het onderzoek Integis. De heer 

Heijink licht toe dat tijdens de rechtszitting over een Wob-verzoek een voorstel is gedaan tot 

mediation. De president van de rechtbank heeft aangegeven het niet te willen beperken tot het 

Wob-verzoek maar tot de hele zaak.  

 

Het presidium acht het van belang dat het College het gesprek aangaat over de randvoorwaarden 

van mediation. Vervolgens kan een raadsvoorstel worden geformuleerd. Het presidium zou het 

logisch vinden om in de tussentijd het onderzoek on hold te zetten. Daartoe kan de raad beslissen. 

De burgemeester geeft aan dat het bij mediation gewenst zou zijn als er zowel een 

vertegenwoordiging vanuit het College als vanuit de raad aanschuift.  

 

De heer Kruijswijk geeft aan dat er wordt gewerkt aan de koppeling tussen Mozard en het RIS. Het is 

nog even afwachten wat daar uitkomt. De heer Oude Weernink geeft een terugkoppeling van de 

Klankbordgroep Kerntakendiscussie. De heer Heijink licht toe dat uitgangspunt is om het hier voor de 

Kadernota met de raad over te hebben. In de klankbordgroep wordt een en ander besproken en 

uitgewerkt. Uitgangspunt is dat in april een raadsvoorstel wordt voorgelegd aan de raad. De heer 

Burger geeft aan dat het hier in de agendacommissie ook even over is gegaan. 

 

9. Concept raadsvoorstel aanpassing Reglement van Orde 

Conform de wens van het presidium is een raadsvoorstel in elkaar gezet waarin het modelreglement 

van orde van de VNG als uitgangspunt is genomen. Het aantal artikelen wordt hiermee bewust 

verminderd. Uitgangspunt is dat het niet goed is de orde heel gedetailleerd te regelen en dat het 

toch niet mogelijk is alles te regelen. Qua werkwijze van de raad zijn er geen wijzigingen opgenomen. 

Als partijen een politiek punt willen inbrengen, kunnen ze een amendement indienen. 

 

In de raad van donderdag wordt ook gesproken over inspreken in commissies. Als dat wordt 

aangenomen, verwerkt de griffie dat nog in het voor te leggen Reglement van Orde. 

Het presidium geeft aan dat het voorstel rijp is voor agendering in de volgende vergadercyclus. 

 

10. Concept raadsvoorstel seniorenconvent 

Het presidium geeft aan ook met deze agendering voor de volgende vergadercyclus in te stemmen. 

 

11. Memo monitoring raadsbesluiten rapporten rekenkamercommissie 

De griffier geeft een toelichting. Met het vaststellen van het rapport De Rode Draad heeft de raad 

uitgesproken de aanbevelingen uit de rapporten van de rekenkamercommissie in te bedden in de 

organisatie. Het presidium is het ermee eens om de stand van zaken van de aanbevelingen 

structureel mee te nemen in het Jaarverslag. 

 

12. Rondvraag 

De heer Kruijswijk geeft aan dat er een register zou moeten zijn van geheime stukken. Er is hiervan 

een overzicht, de burgemeester geeft aan dit na te zullen gaan.  



 

 

 

 

De burgemeester gaat in op een mededeling van de heer Slewe in de Commissie Bestuur en 

Middelen over het versturen van een strafrechtdossier. De burgemeester licht toe waar het om gaat 

en welke handelingen daarna zijn verricht. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.56 uur. 
 


