
 

 

 

 

Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 24 september 2019 

 

Aanwezig: 

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

Slewe, de heer Kruijswijk, de heer Harder (i.p.v. mevrouw Zoetmulder), de heer Burger. 

Afwezig: mevrouw Zoetmulder, de heer Heukels. 

Griffie: mevrouw Witte 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

De heer Heukels heeft zich afgemeld. Mevrouw Zoetmulder heeft zich afgemeld en wordt vervangen 

door de heer Harder. 

De griffier vertelt dat de organisatie papieren versies van de begroting heeft gemaakt. Er zijn twee 

exemplaren per fractie aanwezig. 

De voorzitter vertelt dat in de komende raad de plek van de wethouders aan de rechter vleugel zal 

zijn, dus niet in de vergaderkring. Als er een raadsvoorstel aan de orde is, neemt de verantwoordelijk 

wethouder plaats op zijn plek. Bij de rondvraag en andere momenten waarop de wethouder 

antwoorden geeft, voert een wethouder het woord achter het spreekgestoelte. De voorzitter geeft 

aan dat het gaat om experimenteren, kijken hoe het functioneert. De heer Harder spreekt de wens 

uit dat de VVD-fractie niet zo ver naar achteren wordt neergezet als de vorige keer. De griffie zal hier 

rekening mee houden, wellicht moet het spreekgestoelte dan op een andere plek. 

De voorzitter doet de suggestie om halverwege de raadsperiode de zitplaatsen van de fracties te 

wijzigen. De fracties geven aan hun gedachten hier nog even over te laten gaan. 

De heer Kruijswijk geeft aan dat hij bezig is met het verbeteren van het RIS, in navolging op zijn 

initiatiefvoorstel: ondertiteling van vergaderingen, het verbeteren van het zoekmechanisme en het 

toekennen van thema´s. Op korte termijn zal de referentiegroep Mozard bijeen geroepen worden 

om het te hebben over de voortgang en om te peilen of er animo is voor een aantal andere punten. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

De heer Slewe refereert aan een brief die hij heeft ontvangen waar in verwezen wordt naar een 

onderliggend collegebesluit dat er volgens de heer Slewe niet is. Besloten wordt hier niet over te 

spreken omdat het onder de rechter is. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst 2 juli 2019 

De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

 

4. Korte terugblik raadsvergaderingen van 4 juli 2019 en 5 en 16 september 2019 

De voorzitter geeft aan dat de extra raadsvergaderingen over de Formule 1 wat hem betreft effectief 

zijn geweest. De wethouder is goed in positie gebracht. Wel wijst de voorzitter op de extra energie 

die het de organisatie kost om het te organiseren. Een extra vergadering zou een 

uitzonderingssituatie moeten zijn. 

 

De burgemeester brengt naar voren dat tijdens een raadsvergadering nog wel eens de spreektijd van 

het College op is. De voorzitter is voornemens om in zo´n geval niet meer het woord te geven aan het 

College tenzij de raad anders beslist. Collegeleden kunnen daarnaast ook letten op hun spreektijden 

en een verdeling van tijd maken over de agendapunten. 



 

 

 

 

De voorzitter stelt namens mevrouw Roos de vraag of het een goed idee is dat het voorlezen van een 

motie of amendement onder technische tijd komt te vallen. Het presidium geeft aan dat geen goed 

idee te vinden. Het gaat om een politiek middel en volstaan kan worden met het voorlezen van het 

dictum. De heer Kruijswijk wijst er op dat het niet de bedoeling kan zijn dat het College extra tijd 

krijgt terwijl raadsleden geen extra tijd krijgen. De voorzitter geeft aan hier op te zullen letten. 

Een ander punt van de heer Kruijswijk: als er geen behoefte is in de vergadering om inhoudelijk te 

spreken over een geheim stuk, dan hoeft er niet in beslotenheid gesproken te worden over het 

opleggen van geheimhouding op het stuk. 

Het presidium is het erover eens dat er bij mededelingen op wordt gelet dat het gaat om 

informatieoverdracht en niet om een politiek statement. De heer Oude Weernink geeft mee het van 

belang te vinden dat er geluisterd wordt naar een spreker en er niet andere gesprekken zijn tijdens 

een betoog. De heer Doorn spreekt zorgen uit over de lege agenda´s van de commissie Samenleving. 

Dat terwijl er relevante zaken spelen en er veel geld in omgaat. 

 

5. Vooruitblik raadsvergadering van 26 september 2019 

Er zijn agendapunten toegevoegd aan de concept agenda die verder op de agenda van het presidium 

aan de orde komen, over de wijziging van commissies bij VDB en het benoemen van de tijdelijke 

commissiegriffier. 

 

6. Bespreken evaluaties commissievoorzitters 

Het presidium geeft na een inleiding van de voorzitter aan dat twee evaluaties van 

commissievoorzitters succesvol zijn geweest, die van Grondgebied en van Samenleving. Die van 

Bestuur en Middelen heeft niet plaatsgevonden. Meerdere leden van het presidium geven aan dat de 

voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen zich niet heeft gehouden aan de kaders die in het 

presidium zijn geformuleerd en hieraan gevolgen te willen verbinden. Meerdere fracties geven aan in 

de raad van donderdag met een initiatiefvoorstel te komen ten aanzien van de voorzitter van de 

commissie Bestuur en Middelen.  

De voorzitter geeft aan dat in de agendacommissie de wens is geuit om de evaluatie jaarlijks te 

organiseren. 

 

7. Terugkoppeling werkgroep bestuurlijke vernieuwing 

De voorzitter geeft aan dat een protocol met betrekking tot integriteitsmeldingen aan de orde is 

geweest. Na een aantal aanpassingen komt dit stuk weer terug in de werkgroep. Daarna komt het 

richting commissie en raad.  

De heer Oude Weernink geeft aan dat de werkgroep is ingesteld als denktank, hij wil dit graag 

genotuleerd hebben. Benadrukt wordt dat iedere fractie welkom is om aan te schuiven. 

 

8. Terugkoppeling werkgroep communicatie 

De heer Oude Weernink geeft een stand van zaken. Op 24 oktober is de eerste bijeenkomst van de 

werkgroep, iedere fractie is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. De afdeling communicatie geeft 

dan een presentatie. Het is de intentie om drie bijeenkomsten te hebben. Daarna komt het richting 

commissie en raad. 

 

9. Traject m.b.t. raadsvoorstel advies commissie bezwaarschriften 

Het presidium geeft aan dit technische raadsvoorstel aan de concept raadsagenda van donderdag 

toegevoegd te willen hebben. Bij het vaststellen van de agenda zal dit aan de orde gesteld worden. 

 

10. Raadsvoorstel wijzigingen commissies VDB 



 

 

 

 

Het presidium geeft aan deze agendering te steunen. De heer Doorn geeft een toelichting op het 

raadsvoorstel. 

 

11. Raadsvoorstel benoeming tijdelijke commissiegriffier 

Het presidium geeft aan de agendering te steunen. Het presidium bespreekt de wijze waarop de raad 

betrokken kan worden bij de werkzaamheden van de werkgeverscommissie. Op hoofdlijnen worden 

de fractievoorzitters graag op de hoogte gehouden. Dat kan telefonisch zoals nu ook is gebeurd. Alle 

fractievoorzitters hebben het profiel van de tijdelijke commissiegriffier ontvangen en zijn in de 

gelegenheid gesteld om input te leveren voor de uit te zetten vacature. De heer Vullings zal 

donderdag aanwezig zijn bij de benoeming en zal de belofte afleggen. 

 

12. Rondvraag 

De griffier stelt het te actualiseren Reglement van Orde aan de orde. Er zijn zaken die aangepast 

moeten worden in verband met de actualiteit, maar er zijn ook veel punten aangedragen met een 

politieke lading. Hoe kan dit het beste worden aangevlogen? Het presidium geeft aan graag een 

reglement geagendeerd te krijgen waarin het nieuwste Model Reglement van Orde van de VNG is 

verwerkt. Alle overige zaken kunnen door partijen zelf via een amendement worden ingebracht. De 

griffier en de burgemeester gaan hiermee aan de slag. De voorzitter wijst er op dat het 

Bloemendaalse Reglement van Orde al zeer uitgebreid is ten opzichte van de meeste gemeenten.  

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.24 uur. 

 


