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Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 29 januari 2019 

 

Aanwezig: 

Leden: de heer Burger (plv. voorzitter), de heer Doorn, de heer Slewe, de heer Schell, de heer Oude 

Weernink, de heer Kruijswijk, mevrouw Zoetmulder. 

Afwezig met kennisgeving: burgemeester Roest, de heer Heukels, mevrouw Wierda. 

Griffie: mevrouw Witte 

 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De heer Burger opent de vergadering als plaatsvervangend voorzitter en heet de aanwezigen 

welkom. De burgemeester heeft zich afgemeld, vandaar dat de heer Burger optreedt als 

plaatsvervangend voorzitter. De heer Heukels heeft zich afgemeld. Mevrouw Wierda heeft zich 

afgemeld en wordt vervangen door de heer Kruijswijk. 

 

De heer Doorn doet een mededeling namens de werkgeverscommissie: er is een nieuwe 

griffiemedewerker geworven. Daarover meer in het griffiebericht. Ook wordt gesproken over de 

werkdruk op de griffie. 

 

De griffier doet een mededeling over de voortgang ten aanzien van Mozard. Er is gecommuniceerd 

dat het de bedoeling is dat per 1 april alle medewerkers behalve de griffie werken met Mozard. 

Toegezegd is dat deze ontwikkeling geen invloed heeft op de werkzaamheden van de raad en de 

griffie. Daarnaast is er wekelijks een sessie om de werkprocessen van de griffie in beeld te brengen.  

De heer Kruijswijk licht toe dat hij punten heeft ingebracht voor het optimaliseren van de 

gebruiksmogelijkheden van Mozard en GemeenteOplossingen. Een voorstel hierover richting de raad 

volgt. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van het presidium van 11 december 2018 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

4. Korte terugblik op de extra en reguliere raadsvergadering van 13 december 2018 

Het presidium blikt terug en is redelijk tevreden over hoe het is gegaan. 

Voor de extra raadsvergadering was weinig tijd, maar het is gelukt dat binnen de tijd af te ronden. 

De heer Slewe brengt naar voren dat het hem verbaasd heeft dat bij de Lijst met Ingekomen Stukken 

een stuk niet werd geagendeerd waar dat door hem werd voorgesteld. Afgesproken wordt dat de 

brief wederom op de Lijst met Ingekomen Stukken komt te staan en de heer Slewe wederom in de 

raad van 31 januari een gemotiveerd verzoek doet aan de raad om dit te agenderen. Naast de brief 

zou een protocol geagendeerd kunnen worden. 

 

5. Vooruitblik raadsvergadering 31 januari 2019 

Er zijn al zes moties/ amendementen binnengekomen bij de griffie. Over 1828 komt nog een 

amendement. De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester staat ook op de agenda. 

Het Beleidsplan Sociaal Domein en het Communicatiebeleidsplan zijn van de agenda afgehaald. 
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6. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester 

De heer Burger doet een kleine tekstsuggestie die wordt verwerkt. 

Het presidium is akkoord met de verordening.  

 

7. Notitie vanuit de rekenkamercommissie ´Startpositie RKC Bloemendaal 2019´ 

Het presidium bespreekt de notitie en onderstreept het belang van de rekenkamercommissie. Er is 

ruimte in het budget van de rekenkamercommissie om iemand in te huren voor (administratieve) 

ondersteuning. In het verleden is bewust gekozen om met vier in plaats van met vijf leden verder te 

gaan om het budget dat overblijft, daarvoor desgewenst te kunnen inzetten. Daarnaast ondersteunt 

de griffie de rekenkamercommissie.  

Er is een verordening waaraan wordt vastgehouden. Het idee is om in het voorjaar/ voor het 

zomerreces een themabijeenkomst met de rekenkamercommissie te organiseren om het te hebben 

over mogelijke onderzoeksonderwerpen en om dan ook stil te staan bij de toekomst van de 

rekenkamercommissie.  

 

8. Terugkoppelen werkgroep bestuurlijke vernieuwing 

Een aantal aanwezigen geeft een terugkoppeling. Het eerste stuk dat vanuit de werkgroep wordt 

ingebracht in de vergadercyclus, gaat over geheimhouding. Ook heeft de heer Doorn input 

verzameld die meegenomen zal worden in de evaluatie van de Beeldvormende Avonden/ Burger aan 

het woord. 

 

9. Rondvraag 

Geen verdere vragen. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur. 
 

 


