
 

 

2018011335 

 

 

Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op woensdag 4 juli 2018 

 

Aanwezig: 

Leden: burgemeester Roest, de heer Doorn, mevrouw Roos, de heer Heukels, de heer Schell, de heer 

Oude Weernink, de heer Burger, mevrouw Wierda, de heer Brussaard (i.p.v. mevrouw Zoetmulder). 

Afwezig met kennisgeving: mevrouw Zoetmulder 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda 

De burgemeester opent de vergadering en geeft aan weer aanwezig te zijn na zijn operatie. Hij wordt 

welkom geheten. Mevrouw Zoetmulder is afwezig, ze wordt vervangen door de heer Brussaard.  

 

2. Concept besluitenlijst Presidium 30 mei 2018 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

3. Vooruitblik raadsvergadering 4 juli 

Er is een andere tafelschikking in de raadszaal vanwege de voet van de burgemeester. De heer 

Burger is plaatsvervangend voorzitter van de raad en zal de raadsvergadering voorzitten aangezien 

het onderwerpen betreft waarover de burgemeester het woord voert. Afgesproken wordt dat de 

heer Burger naast zijn voorzitterschap ook het woord kan voeren over de voorliggende 

onderwerpen. Mevrouw Zoetmulder is afwezig in de raad vanwege een overlijden, namens de raad 

zal de griffie een bloemetje toesturen. De heer Van der Veldt is afwezig in de raad omdat hij op 

vakantie is.  

 

Het presidium is het erover eens dat zowel Hart voor Bloemendaal als Liberaal Bloemendaal drie 

minuten extra spreektijd krijgen om een toelichting te kunnen geven. Er ontstaat discussie over de 

agendering van de voorliggende stukken en over de twee nieuwe brieven van het College die 

vandaag zijn binnengekomen. Afgesproken wordt om de agendapunten 3 en 4 om te draaien, er 

wordt dus eerst gesproken over de stukken ten aanzien van artikel 169 Gemeentewet en daarna over 

het Onderzoek dossier Elswoutshoek. De behandeling van de stukken ten aanzien van artikel 169 

Gemeentewet kan in drie onderdelen verdeeld worden: de briefwisseling met de heer Slewe, de 

brief van het College over de reikwijdte van artikel 169 Gemeentewet met bijlagen en de vraag of de 

twee nieuwe brieven van het College in de raad besproken worden.  

 

Bij het vaststellen van de agenda in de raadsvergadering zal dit aan de orde komen. 

 

4. Vooruitblik raadsvergadering 5 juli 

Er is een voorstel toegevoegd aan de agenda om de heer Brussaard te benoemen in de Commissie 

Grondgebied. 

 

5. Wat verder ter tafel komt 

Het is bijna 20.00 uur, vanwege gebrek aan tijd komt het Presidium hier niet aan toe. 

 

6. Sluiting 

 

 

 


