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Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op woensdag 26 september 2018 

 

Aanwezig: 

Leden: burgemeester Roest, de heer Doorn, de heer Slewe (i.p.v. mevrouw Roos), de heer Heukels, 

de heer Schell, de heer Oude Weernink, de heer Burger, mevrouw Wierda, mevrouw Zoetmulder. 

Griffie: mevrouw Witte 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De burgemeester opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Roos is afwezig, 

ze wordt vervangen door de heer Slewe.  

 

De heer Heukels doet de mededeling dat de heren Braam, Wehrmeijer en Barendregt hun 

duocommissielidmaatschap namens Liberaal Bloemendaal hebben beëindigd. De reden: een verschil 

van inzicht over de toekomst na de verkiezingen. Hij dankt ze voor hun inzet en betrokkenheid. De 

heer Heukels zal hiervan ook een mededeling doen in de raad. Er is hierdoor onder andere een 

vacature ontstaan in de Auditcommissie waarvan de heer Wehrmeijer voorzitter was. 

 

Mevrouw Zoetmulder geeft aan het niet fijn te vinden dat de heer Slewe de vorige keer aangaf die 

vergadering op te nemen. Het presidium reageert en discussieert hierover. Afgesproken wordt dat 

de vergaderingen van het presidium door de griffie worden opgenomen ter ondersteuning van de op 

te stellen besluitenlijst. De griffie gaat hiervoor de benodigde faciliteiten aanschaffen. Een lid van het 

presidium kan het verzoek doen een geluidsopname te beluisteren. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

De burgemeester stelt voor om na afloop van het presidium een seniorenconvent te houden over de 

melding van de burgemeester. De vragen en opmerkingen die daar over zijn gemaakt door de heer 

Heukels in zijn bericht aan de burgemeester komen aan de orde. Ook een procedurevoorstel van de 

burgemeester om gedane klachten af te handelen komt daar aan de orde. Het presidium stemt 

ermee in om na afloop van het presidium een seniorenconvent te houden. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van 29 augustus 2018 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Korte terugblik op de raadsvergadering van 19 september 2018 (die niet doorging omdat 

het vereiste quorum niet aanwezig was) 

Het presidium blikt terug. Omdat het vereiste quorum niet aanwezig was, is een nieuwe datum 

vastgesteld: 13 december om 19.30 uur. Het algemene beeld is dat de urgentie voor de 

geagendeerde punten voor de extra raad niet voldoende werd gevoeld door de raad. 

 

De burgemeester stelt voor om met een werkgroep bestuurlijke vernieuwing van start te gaan 

waarin onder andere de voorstellen van VDB kunnen worden besproken. Hij zal de fracties 

benaderen om te vragen wie er in willen zitten en welke punten door de werkgroep meegenomen 

kunnen worden. Andere punten die genoemd worden: evaluatie beeldvormende avonden, werkdruk 

van de raad, rapport van de rekenkamercommissie en bejegening. Het presidium staat hier positief 

tegenover. De heer Oude Weernink bespreekt het in de fractie en koppelt het standpunt van D66 
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nog terug. De extra raad op 13 december wordt door de burgemeester meer gezien als een 

symbolische vergadering.  

 

5. Vooruitblik op de raadsvergadering van 27 september 2018 

De burgemeester licht toe dat er ten aanzien van de geheimhouding Vitaal Vogelenzang een 

wijziging in beslispunt 8 zou moeten komen. De raad zelf kan een amendement indienen om 

geheimhouding op te leggen op de stukken. De stukken zelf zijn nog steeds in te zien. Het presidium 

geeft aan dat het gewenst is het amendement in beslotenheid te behandelen. 

 

De burgemeester geeft aan dat hij in Vogelenzang is geweest. Een grote delegatie uit Vogelenzang 

zal bij de raadsvergadering van 27 september aanwezig zijn. Om die reden is het volgens het 

presidium gewenst dat het besloten deel van de vergadering aan het einde van de vergadering 

plaatsvindt. 

 

De fracties hebben bijna allemaal hun voorkeuren aangegeven ten aanzien van het vuurwerk 

voorstel. Op bepaalde punten lijkt er een meerderheid te zijn. Er kan door de raad een amendement 

worden ingediend om tot een besluit te komen. 

 

6. Rondvraag 

Het presidium spreekt steun uit aan de griffie om een eigen professionele afweging te maken ten 

aanzien van de privacywetgeving bij het plaatsen van stukken op de Lijst van Ingekomen Stukken. 

Meerdere functionarissen die wel en niet onder de privacywetgeving vallen, passeren de revue. Als 

er vragen zijn over specifieke situaties dan kunnen die aan de griffie gesteld worden.  

 

De heer Slewe geeft aan het niet terecht te vinden dat bepaalde stukken door het College openbaar 

worden aangeboden terwijl bepaalde stukken vanuit raadsleden niet openbaar worden verstrekt.  

 

De heer Heukels geeft aan dat op sommige verzoeken heel lang geen reactie komt terwijl het gaat 

om eenvoudige acties zoals het toesturen van stukken. Ook ligt er al een behoorlijke tijd een verzoek 

over de onderzoeksvragen Elswoutshoek. De burgemeester geeft aan dat er extra ambtelijke 

capaciteit wordt aangetrokken. Zo gauw die er is, kan beter aan verzoeken tegemoet worden 

gekomen. 

 

De heer Slewe stelt aan de orde dat de stukken op het RIS slecht toegankelijk zijn voor raadsleden. 

Raadsleden hebben beperkte rechten en moeten veel opvragen via de griffie. De griffie kan daarbij 

ook niet bij alle stukken. De burgemeester gaat dit na en komt er op terug. 

 

7. Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering om 22.20 uur. 

 

*Deze vergadering is deels opgenomen ten behoeve van het opstellen van de besluitenlijst* 

 

 


