
 

 

 

 

Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 5 november 2019 

 

Aanwezig: 

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

Kruijswijk, mevrouw Zoetmulder, de heer Burger. 

Afwezig: 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 burgemeester geeft aan vanmiddag een brief te hebben gestuurd. In de rondvraag komt hij daar 

graag op terug. Dat geldt ook voor het voorzitterschap van Bestuur en Middelen. 

De heer Doorn geeft aan dat er een nieuwe voorzitter is aangewezen voor de werkgeverscommissie: 

de heer Bruggeman. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst 24 september 2019 

De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

 

4. Korte terugblik raadsvergaderingen van 26 september 2019 en 31 oktober 2019 

De burgemeester geeft aan dat de raadsvergaderingen overwegend naar tevredenheid zijn verlopen. 

Wel een opmerking dat er vrij lang bij een bepaalde motie is stilgestaan. Ook een opmerking dat er 

veel ingekomen stukken worden geagendeerd. Het verzoek aan fracties om op de vergaderdag voor 

11.00 uur de stukken met motivering mee te geven aan de griffie, dan kan het worden meegenomen 

in het griffiebericht en dan kan de hele raad er nog even goed bij stilstaan. 

Aan het einde van de raadsvergadering van 31 oktober was er een lastig moment toen een raadslid 

niet wilde meestemmen. De burgemeester geeft als voorzitter van de raad aan dat hij het een goed 

gebruik vindt dat als iemand niet wil meestemmen hij of zij even de vergaderkring verlaat. 

 

5. Vooruitblik Begrotingsraad 7 november 2019 

De burgemeester schetst de orde van de Begrotingsraad zoals ook in de agendacommissie aan de 

orde is geweest. 

 

6. Bespreken proces behandeling integriteitsmeldingen 

Met instemming van het presidium schuift de heer Heijink, de locoburgemeester aan. 

De heer Heijink geeft aan dat er twaalf integriteitsmeldingen tegen de burgemeester zijn behandeld 

en wijst op de bijbehorende dossiers die op tafel liggen.  

De heer Heijink geeft aan dat de heer Slewe en mevrouw Roos schriftelijk zijn uitgenodigd om 

gehoord te worden. De heer Slewe wordt op korte termijn gehoord. Mevrouw Roos heeft 

aangegeven niet door de heer Heijink gehoord te willen worden maar door iemand anders. Het 

presidium ondersteunt de locoburgemeester erin dat dit niet gebeurt. 

Het raadsvoorstel en bijbehorende bijlagen worden afgerond zo gauw het horen van de heer Slewe is 

gebeurd. Het presidium geeft aan dat het de voorkeur heeft om het direct in de raad van 12 

december te brengen en dus niet eerst in de commissie Bestuur en Middelen.  



 

 

 

 

De heer Heijink zal dit donderdag bij de mededelingen aan de raad voorleggen. Aangezien er 

vertrouwelijke stukken onder liggen, is de behandeling in de raad in beginsel besloten. De raad gaat 

daar uiteindelijk zelf over. 

De heer Heijink geeft aan dat de nieuwste integriteitsmeldingen in de eerste cyclus van 2020 aan de 

orde kunnen komen. 

 

7. Bespreken proces onderzoek Integis 

De burgemeester geeft aan dat meerdere actiepunten zoals afgesproken in de commissie Bestuur en 

Middelen zijn opgevolgd. Er staat nog een actiepunt open dat gesproken zal worden met de 

personen die hebben aangegeven niet mee te werken aan het onderzoek. Het presidium geeft aan 

dat de werkgroep Elswoutshoek dat gesprek kan aangaan. Die werkgroep heeft eerder het voortouw 

genomen toen een onderzoeksbureau gekozen moest worden. Het presidium geeft aan dat het 

gewenst is dat de leden van die werkgroep de heer Doorn, de heer Harder en mevrouw Voorham dit 

op zich nemen, daarna rapporteren aan de raad en met een voorstel komen voor het vervolg van het 

onderzoek. Dit zal donderdag ook door de voorzitter naar voren worden gebracht in de raad. 

 

8. Terugkoppeling werkgroep bestuurlijke vernieuwing 

De burgemeester geeft een terugkoppeling. In januari wordt het protocol integriteitsmeldingen 

ingebracht in de vergadercyclus. In de aankomende vergadercyclus wordt het voorstel over inspraak 

in commissies geagendeerd. De burgemeester geeft aan dat er een protocol aankomt over inzages, 

daarna komt het richting de politiek. 

Afgesproken wordt dat voortaan besluitenlijsten van werkgroepen aan alle raadsleden worden 

gestuurd. Dit zal donderdag ook naar voren worden gebracht door de voorzitter in de raad. 

 

9. Terugkoppeling werkgroep communicatie 

De heer Oude Weernink geeft aan dat er na de eerste bijeenkomst veel overeenstemming bleek te 

zijn. Er komt een raadsvoorstel in de januari cyclus. 

 

10. Terugkoppeling referentiegroep Mozard 

De heer Kruijswijk geeft een terugkoppeling. Hij geeft aan dat er wat quick wins konden worden 

geformuleerd, maar dat de koppeling met Mozard nog een probleem vormt. Dat was al voorzien. Het 

is niet duidelijk wie nu aan zet is. Er wordt ook niet door iedereen onderkend dat het een probleem 

is. Er komt nog een verslag aan van de bijeenkomst. De heer Kruijswijk onderneemt hierin actie. 

 

11. Bespreken voortgang aanpassing Reglement van Orde 

De griffie heeft twee varianten uitgewerkt. Een variant waarin het huidige uitgebreide Reglement van 

Orde leidend is met daarin een paar wijzigingen/ aanvullingen vanuit het modelreglement. In de 

tweede variant is het modelreglement van de VNG leidend. Dat zou betekenen dat er juist aardig wat 

artikelen worden geschrapt. Er zou dan meer ruimte komen voor eigen inbreng van onder andere de 

voorzitter van de raad.  

Na enige discussie kiest het presidium voor variant twee. Met die keuze gaat de griffie er mee aan de 

slag om een raadsvoorstel te schrijven. 

Daarnaast komt in de januari cyclus een raadsvoorstel over het invoeren van het seniorenconvent. 

Dat voorstel is eerder in het presidium geagendeerd, toen is besloten het later te laten terugkomen. 

 

12. Afvaardigen raadslid m.b.t. samenwerking Zuid-Kennemerland 

De burgemeester geeft een toelichting. Als lid van de regionale werkgroep wordt aangewezen: 

mevrouw Meyer. De heer Roest geeft aan er voor te zullen pleiten dat er ook een lid van de oppositie 

mee kan gaan naar overleggen als zich een kandidaat uit de oppositie aandient. 



 

 

 

 

 

13. Verzoek vermelden technische vragen en antwoorden op website gemeenteraad 

Het presidium geeft aan dat het niet gewenst is om antwoorden op technische vragen online te 

zetten. Met het oog op de AVG-wetgeving is het niet verantwoord. Daarnaast blijft het College 

verantwoordelijk voor antwoorden, terwijl ze die dan niet hebben beoordeeld voordat deze naar 

buiten wordt gebracht. Ook zou het veel werk met zich meebrengen. 

 

14. Rondvraag 

De burgemeester heeft vanmiddag een brief gestuurd aan de raad over een bericht van mevrouw 

Roos. Dat was eerder persoonlijk gericht aan de burgemeester. Later heeft zij het bericht laten 

openbaren. In het bericht staat een en ander over de plicht om aangifte te doen. Ook staat er dat de 

burgemeester daar niet op heeft gereageerd. De burgemeester licht toe dat hij wel meerdere 

reacties heeft gegeven. De burgemeester geeft aan dat zijn brief openbaar kan worden opgenomen 

op de Lijst Ingekomen Stukken en doet een beroep op de raad om zich in de stukken te verdiepen. 

De burgemeester doet de mededeling dat de nieuwjaarsreceptie op 5 januari zal plaatsvinden, in 

Bennebroek. 

De griffier vraagt of er animo is voor het jaarlijkse eindejaarspresentje. Die belangstelling blijkt er te 

zijn. De griffie gaat dit regelen. 

De burgemeester stelt aan de orde dat er nog steeds geen voorzitter is voor de commissie Bestuur en 

Middelen. Er is nog geen oplossing. De burgemeester doet een beroep op de raadsleden om 

verantwoordelijkheid te nemen bij deze belangrijke raadscommissie. 

De heer Kruijswijk vraagt wat de intentie is ten aanzien van het gebruik van het spreekgestoelte. Ook 

is er een idee om halverwege de raadscyclus de plekken in de raadszaal te wijzigen. De burgemeester 

geeft aan dat er in maart 2020 geëvalueerd zal worden ten aanzien van het spreekgestoelte. 

Halverwege het jaar zou hij graag de zitplaatsen van de fracties wijzigen, dat is volgens de 

burgemeester een goed gebruik in veel gemeenten. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. 
 


