
 

 

Concept Verslag agendacommissie van dinsdag 1 juni 2021 

om 19.30 uur 

 

Aanwezig: de heer Roest (voorzitter), de heer Schell, de heer Burger, de heer Harder 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening, berichten van verhindering, mededelingen en vaststellen van de 

agenda 

 

De heer Roest opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Vaststellen van het verslag van 13 april 2021 

 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt het verslag vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag vraagt de heer Schell of er met het College gesproken is 

over de stijl van antwoord geven op vragen. De burgemeester beaamt dit en licht het toe.  

 

3. Terugblik Raadscyclus 4 

 

De voorzitters blikken terug op het verloop van de commissievergaderingen. De Kadernota 

kwam in alle drie de commissies uitgebreid aan de orde, het meest uitgebreid in de 

Commissie Bestuur en Middelen.  

 

De Commissie Grondgebied had twee avonden nodig, het ging onder andere over de 

Regionale Energie Strategie. Aan het einde van de eerste avond is direct aangegeven 

hoeveel extra tijd er bij zou komen in de tweede avond. Dat zorgde voor helderheid. De 

wethouder had slecht geluid tijdens de vergadering, een aandachtspunt voor de volgende 

keer. In eerste instantie was er onduidelijkheid over het agendapunt Bekslaan. Vervolgens 

bleek een meerderheid voor het van de agenda halen. 

 

De Commissie Samenleving bevatte een brief over het evenement weduwe Borski. Die is 

van de agenda gegaan. Het is de bedoeling om na het reces een beeldvormende avond te 

hebben over het onderwerp. Het jaarverslag sociaal domein is doorgeschoven naar de 

volgende cyclus. 

 

Het jaarverslag/ jaarplan van de rekenkamercommissie is doorgeschoven naar de volgende 

Commissie Bestuur en Middelen. Ook twee stukken afkomstig van de Lijst met Ingekomen 

Stukken komen terug in de volgende vergadercyclus. 

 

De agendacommissie stelt aan de orde dat het praktisch is als raadsvoorstellen en 

geheimhoudingsvoorstellen worden gescheiden worden van elkaar. Bij Stedin bleek het 

problematisch dat het opgenomen was in het zelfde voorstel. 
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De agendacommissie heeft zich daar eerder over uitgelaten. De burgemeester geeft aan 

dat het straks besproken wordt in het presidium, het liefst zou de burgemeester hierover 

spreken aan de hand van een stuk met argumenten voor en tegen. 

 

4. Raadscyclus 5 

 

We gaan naar vergadercyclus 5. Het is een hele drukke vergadercyclus. Dat is van oudsher 

zo, in de laatste cyclus voor het reces. Er zijn meerdere stukken vanuit de 

Gemeenschappelijke Regelingen, ook de Jaarrekening en het jaarverslag en de zomernota. 

Ten aanzien van de Commissie Bestuur en Middelen is al afgesproken om twee avonden te 

hebben.  

 

De griffie heeft met de organisatie gesproken over voorstellen die over het reces getild 

zouden kunnen worden. Het raadsvoorstel over logopedie zal naar achteren geschoven 

worden. De jaarrekening en de zomernota zullen alleen in de Commissie Bestuur en 

Middelen geagendeerd worden. Commissieleden van andere commissies mogen na 

aanmelden bij de griffie aanschuiven bij deze onderwerpen. Alle drie de wethouders 

kunnen uiteraard aanschuiven bij de Commissie Bestuur en Middelen zodat op alle vragen 

een antwoord komt vanuit de verantwoordelijk wethouder. 

 

Vanwege de volle raadsagenda overweegt de agendacommissie om of een extra avond te 

plannen zodat op 7 en 8 juli de raadsvergadering zal plaatsvinden. Of om op 8 juli eerder 

te beginnen. De gedachte is om twee avonden te plannen. Het komt terug in het 

presidium. De week erna is het reces, waardoor uitloop naar de week erna niet gewenst is. 

 

De agendacommissie bespreekt de mogelijkheid om weer fysiek te gaan vergaderen, nu de 

corona maatregelen verder versoepelen. Fysiek vergaderen heeft de voorkeur, de 

agendacommissie discussieert echter of het al verantwoord is en wordt geacht om de 

vergaderingen fysiek te doen. Er zijn raadsleden en commissieleden die liever nog digitaal 

vergaderen tot het reces. Het komt terug in het presidium. 

 

Beeldvormende Avond 17 juni 2021 

 

Burger aan het woord (20.00) 

 

Wederom is er Burger aan het woord. De heer Schell zal dit onderdeel voorzitten.. 

 

Themasessie over Jaarrekening (20.30 uur) 

 

De Jaarrekening en het jaarverslag zijn op 28 mei aan de raad toegestuurd. Ook dit jaar 

zal een technische bijeenkomst georganiseerd worden. Het verslag van bevindingen van de 

accountant is dan als het goed is gereed, zodat het kan worden meegenomen. De heer 

Burger zal dit onderdeel voorzitten. 

 

De commissies: 22 juni 2021 Grondgebied, 23 juni 2021 Samenleving en 24 juni/ 

1 juli 2021 Bestuur en Middelen 
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In Grondgebied de volgende raadsvoorstellen: 

 Zienswijze verstedelijkingsstrategie MRA 

 Jaarstukken GR Bereikbaarheid 

 Jaarstukken ontwerp begroting 2022 Omgevingsdienst IJmond 

 Ontwerp bestemmingsplan Hoge Duin en Daalseweg 21C 

 Initiatiefvoorstel wijziging landgoederennota (Hart voor Bloemendaal) 

 

Ter informatie en oriëntatie zoals gebruikelijk ter informatie en oriëntatie de stand van 

zaken statushouders. 

 

Vervolgens ter informatie en oriëntatie de volgende ingekomen stukken: 

 Ingekomen stuk Losloopbeleid Bloemendaal (C1 LIS 15-4) - geagendeerd op 

verzoek van Zelfstandig Bloemendaal, VVD, Liberaal Bloemendaal 

 Ingekomen stuk Artikel Haarlems dagblad inzake Raad van Advies side events 

Formule 1 (A13 LIS 15-4) - geagendeerd op verzoek van Zelfstandig Bloemendaal. 

De griffie zal even contact opnemen met de heer Slewe of agendering nog gewenst 

is, aangezien dit onderwerp in de vorige commissie uitgebreid aan de orde is 

geweest bij een ander geagendeerd stuk. 

 

In Samenleving de volgende raadsvoorstellen: 

 Rapport rekenkamercommissie uitvoering Participatiewet 

 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf 

 Begroting Participatiebedrijf 2022 

 Aanpassing huisvestingsverordening 

 Intrekken Verordening loonkostensubsidie Bloemendaal 2015 

 

Ter informatie en oriëntatie wederom stand van zaken statushouders en de volgende 

ingekomen stukken:  

 Jaarverslag Sociaal Domein 2020 (doorgeschoven van de vorige vergadering) 

 Collegebrief samenwerkingsvorm Decentraal Wonen 

 Ingekomen stuk Jaarverslag Wmo raad 2020 (C6 LIS 15-4) - geagendeerd op 

verzoek van Hart voor Bloemendaal 

 Ingekomen stuk Regionale gezondheidsnota, aanpak suïcide (C11 LIS 15-4) – 
geagendeerd op verzoek van Hart voor Bloemendaal. Deze agendering komt tevens 

tegemoet aan de uitgesproken wens van wethouder De Roy van Zuidewijn om een 

aparte avond te organiseren over dit onderwerp. 

 

Regionale samenwerking beschermd wonen 

 

In de vorige vergadering van de agendacommissie is afgesproken deze Collegebrief actief 

te agenderen omdat de Colleges van de betrokken gemeenten graag in deze fase van het 

proces de visie van raadsleden willen meenemen over de toekomstige verplichte regionale 

samenwerking Beschermd Wonen. 

 

In Bestuur en Middelen los van de Jaarrekening/ jaarverslag en de Zomernota meerdere 

raadsvoorstellen:  

 Convenant Zuid-Kennemerland 
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 Ontwerp programma begroting 2022 en het ontwerp jaarverslag 2020 VRK 

 Aankoop aandelen Meerlanden 

 Vaststellen verordening vaartuigen en ligplaatsen 

 Woning Deken Zondaglaan 

 Initiatiefvoorstel Verordening Rekenkamercommissie (GroenLinks en VVD) 

 

En meerdere ingekomen stukken die ter informatie en oriëntatie geagendeerd staan: 

 Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 rekenkamercommissie (verschoven van de 

vorige vergadering)  

 Ingekomen stuk Natuurbrandrisico Gaaienbos (C15 LIS 11-3), geagendeerd op 

verzoek van Hart voor Bloemendaal (verschoven van de vorige vergadering) 

 Ingekomen stuk Geluidsoverlast motoren (A13 LIS 11-3), geagendeerd op verzoek 

van Zelfstandig Bloemendaal (verschoven van de vorige vergadering) 

 

Rekenkamercommissie 

 

Gelet op het raakvlak tussen het jaarverslag en het jaarplan van de rekenkamercommissie 

en het initiatiefvoorstel van GroenLinks en de VVD, zijn deze na elkaar geagendeerd. De 

agendacommissie acht het gewenst om beide punten in samenhang met elkaar te 

behandelen. 

 

Raad 7/ 8 juli 2021 

 

In deze raad zullen in ieder geval de raadsvoorstellen geagendeerd staan die in de 

commissies aan de orde zijn geweest.  

In het presidium komt aan de orde om twee leden te benoemen voor de regionale 

agendacommissie. Die benoeming kan al donderdag plaatsvinden. Anders wordt het de 

raad daarna. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2021 

 

Themasessie over weduwe Borski 

 

In de Commissie Samenleving is de wens geuit om na het reces een Beeldvormende Avond 

te hebben over het evenement weduwe Borski. De initiatiefnemers vragen zich al af 

wanneer het zal plaatsvinden. De eerste Beeldvormende Avond na het reces is op 26 

augustus. Dan staat er echter al een themasessie gepland over de Omgevingswet. Die 

wordt echter uitgesteld, zoals ook vermeld in het afgelopen griffiebericht. Het lijkt de 

agendacommissie niet gewenst om twee onderwerpen op een avond te hebben. De 

agendacommissie besluit om op 26 augustus 2021 de Beeldvormende Avond te wijden aan 

het evenement weduwe Borski. Het wordt waarschijnlijk een drukbezochte sessie, 

uiteraard wordt nauwlettend in de gaten gehouden of het tegen die tijd verantwoord is met 

het oog op de corona maatregelen. 

 

Op 30 september is de opvolgende Beeldvormende Avond. De agendacommissie besluit 

dat de themasessie over de Omgevingswet dan aan de orde komt. Er zal richting de 

organisatoren aangegeven worden dat de themasessie dan gehouden zal worden. Ook wil 
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de agendacommissie alvast een extra datum prikken zodat ook de themasessie over 

hondenlosloopbeleid gehouden kan worden. De agendacommissie prikt daarvoor 

donderdag 9 september. 

 

Verzoek Koninklijke Horeca Nederland 

 

De samenwerkende ondernemers Bloemendaal aan Zee zouden graag een werkbezoek 

organiseren voor de Bloemendaalse raadsleden, zoals in de vorige vergadering van de 

agendacommissie toegelicht. 

 

Zoals afgesproken, heeft de griffie ze gemeld dat de agendacommissie positief tegenover 

een dergelijk werkbezoek staat, maar dat de agendacommissie liever even wacht totdat de 

corona maatregelen meer opgeheven zijn. Ze stellen nu meerdere mogelijke data voor 

eind juni/ begin juli. Afgesproken wordt dat een dergelijk werkbezoek na het reces gepland 

kan worden, dit zal met ze worden afgestemd. 

 

Subsidieaanvraag Bloemoes 

 

Er is een subsidieaanvraag op de vorige Lijst met Ingekomen Stukken geplaatst op verzoek 

van de Stichting Bloemoes voor een groene invulling van Landje van Van Riessen. Eerder 

hebben de initiatiefnemers een bijdrage geleverd aan een Beeldvormende Avond (26 

november 2020). Aan de indieners is aangegeven dat subsidieaanvragen in principe (eerst) 

door het College worden behandeld. Het College heeft aan de initiatiefnemers aangegeven 

dat het aan hen is om de raad van hun plan te overtuigen en in afwachting van 

besluitvorming door de raad zich niet te kunnen binden. Vanuit de ambtelijke organisatie is 

vernomen dat deze zomer een raadsvoorstel zal volgen voor de invulling van het Landje 

van Van Riessen/ Bispinckpark. 

 

6. Rondvraag 

 

De burgemeester geeft aan dat er een collegebesluit genomen zal worden om de leden van 

de commissie integriteit te vrijwaren. Zij pakken dan als eerste zaken op die de raadsleden 

raken. Mogelijk is er al voor het reces een eerste voorstel. Dat zou betekenen dat er een 

seniorenconvent georganiseerd moet worden en een besloten deel in de raad. De 

burgemeester komt hier op terug in het presidium. 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur en dankt de aanwezigen. 


