
 

 

 

 

Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 28 januari 2020 

 

Aanwezig: 

Burgemeester Roest (voorzitter), de heer Doorn, de heer Schell, mevrouw Kuijs, de heer Kruijswijk, 

mevrouw Zoetmulder, de heer Burger, 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 griffier geeft aan dat de griffie kalenders heeft laten maken met daarop alle verjaardagen. Iedere 

fractie en het College krijgen er een. 

De griffier geeft aan dat de griffie een nieuwe griffiekamer heeft: Bloemenheuvel. 

De griffier geeft aan dat eerder in het presidium is afgesproken dat er in het voorjaar een 

maatschappelijke markt georganiseerd zou worden. In de werkgroep bestuurlijke vernieuwing is 

echter aangegeven dat daar voorlopig geen animo voor is, onder andere omdat er reeds gesprekken 

plaatsvinden met maatschappelijke organisaties in het kader van de kerntakendiscussie. Het 

presidium geeft aan het graag na de volgende verkiezingen weer georganiseerd te zien in het kader 

van het inwerkprogramma. 

 

De heer Slewe verlaat de vergadering. De burgemeester informeert het presidium over de mediation 

in het kader van Elswoutshoek. Wethouder De Roy van Zuidewijn en wethouder Heijink nemen de 

oriënterende ronde voor hun rekening. Voor de oriëntatie is geen mandaat vanuit de raad nodig. 

Met het resultaat komt het College terug richting de raad met de vast te stellen randvoorwaarden 

voor de mediation. De heer Slewe schuift weer aan in de vergadering. 

 

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

Commissiegriffier/ Plaatsvervangend griffier. De vacature wordt opnieuw uitgezet. 

 

De heer Slewe doet een mededeling over de brief over het bejegenen van ambtenaren. Hij gaat met 

zijn advocaat na of het op deze manier wel kan. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst 10 december 2019 

Op voorstel van mevrouw Kuijs wordt een zin verwijderd bij punt 4 uit de besluitenlijst omdat deze 

voor meerdere uitleggen vatbaar is. 

De heer Kruijswijk komt terug op de lijst met geheime stukken. De burgemeester geeft aan dat hij 

deze lijst laat maken. 

 

De heer Slewe vraagt of het agendapunt over Integis naar achteren kan op de agenda. Het presidium 

stemt daarmee in, de Rondvraag wordt van agendapunt 7 verschoven naar 5a. 

 

4. Korte terugblik raadsvergadering 12 december 2019 en commissievergaderingen 

De burgemeester heeft een notitie geschreven over de raadsvergadering. Deze wordt besproken. Het 

wordt als positief ervaren dat er redelijk binnen de beschikbare tijd wordt vergaderd. Vrijwel alle 



 

 

 

 

geagendeerde voorstellen worden aangenomen. De leden van het presidium geven hun visie op het 

verbeteren van de vergaderorde. 

 

De heer Kruijswijk geeft aan het liefst terug te gaan naar eens per maand vergaderen. Er kan in de 

aankomende raadsvergadering een amendement worden ingediend om het Reglement van Orde te 

wijzigen. Er is reeds door de raad een jaarschema vastgesteld voor de vergaderingen in 2020. 

 

De burgemeester geeft een weergave van de afgelopen commissievergaderingen. De commissie 

Bestuur en Middelen was bewerkelijker dan de andere commissies. De heer Slewe is het niet eens 

met het woordgebruik in de commissie. Het presidium geeft aan dat de betreffende woorden geen 

standaard taal zouden moeten zijn. De heer Heukels geeft aan behoefte te hebben aan een sessie om 

hier verder met elkaar over te spreken en zal hierover contact opnemen met de voorzitter. 

 

5. Vooruitblik raadsvergadering van 30 januari 2020 

Het raadsvoorstel over de Wnra is een hamerpunt geworden. Er zijn al meerdere amendementen 

binnengekomen. Er wordt gememoreerd dat als een fractie stukken van de Lijst met Ingekomen 

Stukken geagendeerd wil hebben, dit voor 11.00 uur met motivering aan de griffie dient te worden 

doorgegeven. 

 

5a.   Rondvraag 

Mevrouw Kuijs stelt een vraag over de Bereikbaarheidsvisie. Zij wijst er op dat themasessies in een 

Beeldvormende Avond er zijn om als fractie een beeld te vormen en informatie op te halen. Pas 

daarna komen oordeelvorming en besluitvorming. De sessie vond plaats in de raadszaal, wellicht was 

het Werkcafé een betere locatie. Daar vinden meestal themasessies plaats. 

De heer Slewe en de heer Heukels verlaten de vergadering. 

 

6. Bespreken proces status en voortgang onderzoek Integis 

De burgemeester geeft aan dat er nog steeds rekeningen binnenkomen gestoeld op correspondentie 

met Integis. Er is de afgelopen periode geen onderzoek meer verricht. Integis geeft in een brief – die 

openbaar is verklaard door Integis – aan dat zij graag van de raad vernemen of de werkzaamheden 

weer dienen te worden aangevangen en zo ja, op welke wijze. 

Meerdere leden van het presidium geven aan met het oog op de mediation een raadsvoorstel te 

willen formuleren om de werkzaamheden door Integis stop te zetten. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.56 uur. 
 


