
 
 

Concept Verslag agendacommissie van dinsdag 14 september 2021 

om 19.30 uur 

 

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

Afwezig met kennisgeving: de heer Burger 

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 heer Burger heeft zich afgemeld. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Vaststellen van het verslag van 24 augustus 2021 

 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt het verslag vastgesteld. 

 

3. Terugblik Raadscyclus 6 

 

De voorzitters blikken terug op het verloop van de vergadercyclus en de 

commissievergaderingen. Er waren geen extra avonden nodig, de vergaderingen zijn in het 

algemeen naar tevredenheid verlopen. De beeldvormende avond over hondenlosloopbeleid 

krijgt een vervolg in de Commissie Grondgebied. 

 

4. Raadscyclus 7 

 

We gaan naar vergadercyclus 7. Het is een wat langere cyclus dan gebruikelijk. De 

herfstvakantie valt er in, ook betreft het de begrotingscyclus. Met name doordat 

voorstellen naar achteren zijn geschoven, zijn de agenda’s goed hanteerbaar.  
 

In de vorige cyclus is weer fysiek vergaderd, dat is ook het uitgangspunt voor de 

aankomende vergadercyclus. Uiteraard worden, zo lang dat wordt verlangd, de corona-

richtlijnen gehanteerd. 

 

Beeldvormende Avond 30 september 2021 

 

Burger aan het woord (20.00) 

 

Wederom is er Burger aan het woord, in de raadszaal. De heer Schell zit dit onderdeel 

voor. 

 

Sessie over Omgevingsvisie (20.30) 
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Er is een themasessie over de Omgevingsvisie, over de hoofdlijnen en over 

ontwikkelscenario’s. Een raadsvoorstel over de ontwikkelscenario’s staat geagendeerd in 
de Commissie Grondgebied van deze cyclus. De themasessie vindt plaats in het Werkcafé 

en wordt voorgezeten door de heer Burger. 

 

Beeldvormende Avond Begroting 7 oktober 2021  

 

Het raadsvoorstel over de begroting is vanmiddag doorgestuurd aan de agendacommissie. 

Deze beeldvormende avond vindt plaats in de Burgerzaal en wordt voorgezeten door de 

heer Schell. 

 

De commissies: 12 oktober 2021 Grondgebied, 13 oktober 2021 Samenleving en 

14 oktober 2021 Bestuur en Middelen 

 

In de Commissie Grondgebied drie raadsvoorstellen: 

 Bestemmingsplan Blekersveld Overveen 

 Scenario’s Omgevingsvisie 

 Rapport Rekenkamercommissie Implementatie Omgevingswet 

 

Ter informatie en oriëntatie zoals gebruikelijk de stand van zaken statushouders. 

Vervolgens ter informatie en oriëntatie het Hondenlosloopbeleid Bloemendaal. In de 

aangenomen motie is opgenomen dat na de Beeldvormende Avond bespreking in de 

Commissie Grondgebied plaatsvindt. 

 

In Samenleving de volgende raadsvoorstellen: 

 Verkoop woning Deken Zondaglaan 

 Benoeming lid Raad van Toezicht STOPOZ 

 

Het College schrijft het voorstel Deken Zondaglaan toe aan wethouder De Roy van 

Zuidewijn, vandaar agendering in de Commissie Samenleving. Het betreft een sociale 

huurwoning. 

 

Ter informatie en oriëntatie zoals gebruikelijk ook bij deze commissie de stand van zaken 

statushouders. 

 

In Bestuur en Middelen deze keer vooralsnog geen raadsvoorstellen en geen stukken ter 

informatie en oriëntatie van de Lijst met Ingekomen Stukken. De agendacommissie had 28 

oktober aangewezen als geschikt voor de gewenste algemene commissie over de 

begroting, maar dat is niet nodig aangezien bespreking kan plaatsvinden in de Commissie 

Bestuur en Middelen. 

  

Raadsleden en duo-commissieleden die willen meepraten zijn welkom, aanmelden is wel 

gewenst gelet op de organisatie. Ervan uitgaande dat de 1,5 meter regel dan niet meer 

van toepassing is, is het mogelijk om met meer mensen in de raadszaal aanwezig te zijn. 

De leden van het college worden geacht hierbij aanwezig te zijn. 
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Begrotingsraad 4 november 2021 

 

De agendacommissie kiest ervoor om 17.00 uur te starten, met algemene beschouwingen. 

Er zijn 10 minuten per fractie beschikbaar. Na de algemene beschouwingen zal 

gezamenlijk worden gedineerd, zoals dat voor de corona crisis ook het geval was.  

 

Na het diner en de gebruikelijke tijd voor onderling overleg voor college en fracties, wordt 

de vergadering om 20.00 uur hervat. Dan zullen de gebruikelijke spreektijden van 

toepassing zijn. Eerst de eerste termijn van het college, dan tweede termijn raad, tweede 

termijn college, stemmingen. 

 

Raad 11 november 2021 

 

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

commissies aan de orde zijn geweest. 

 

Aan de griffie is aangegeven dat er een raadsvoorstel in de maak is dat ingaat op een 

aanvullend Wob-verzoek. Mocht dat voorstel er tijdig zijn, dan zal het ook worden 

meegenomen in de Commissie Bestuur en Middelen. 

 

Eerder is aangegeven dat de Commissie Integriteit in september vermoedelijk een eerste 

rapport van bevindingen gereed heeft. Inmiddels heeft de griffie bereikt dat er 3 tot 4 

rapporten gereed zullen zijn in de aankomende raadscyclus. Conform protocol zal er dan 

een seniorenconvent bijeen geroepen worden, gevolgd door behandeling in de raad. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2021 

 

 De Beeldvormende Avond van 25 november 2021 zal gaan over de Transitievisie 

Warmte. Het raadsvoorstel zal in de december cyclus behandeld worden. Er is ook 

ruimte voor een technische sessie over de huisvestingsverordening. 

 

 Een voorstel over het Programma Water (voorheen gemeentelijk rioleringsplan) zal 

vermoedelijk voor 1 januari 2022 vastgesteld moeten zijn omdat de oude regeling 

tot 31 december 2020 loopt. Wethouder Wijkhuisen heeft aangegeven de griffie 

hiervan op de hoogte te brengen. Als het zo is, dan zal er een extra avond komen 

voor een themasessie over dit onderwerp. 

 

 Voor de Beeldvormende Avond van 13 januari 2022 staat met potlood genoteerd 

een themasessie over de Verwervingsstrategie Wmo, met de intentie om het 

raadsvoorstel in de opvolgende commissie en raad te behandelen. 

 

 De MRA werkplan en begroting stonden gepland voor de aankomende raadscyclus. 

Vanuit de organisatie is aanvraag gedaan bij de MRA, het is waarschijnlijk in de 

december cyclus ook nog niet rond. Er is vertraging is opgelopen vanwege het 

opstellen van een nieuwe vorm van Governance. 
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 In de afgelopen Commissie Bestuur en Middelen is de mogelijkheid aangegeven om 

een sessie te organiseren met de accountant over de komende veranderde 
verantwoording ten aanzien van de jaarrekening. In het griffiebericht is op verzoek 
gevraagd aan fracties om het bij de griffie aan te geven als ze behoefte hebben aan 

een dergelijke sessie. Dat is niet gebeurd. Daarmee besluit de agendacommissie 
dat het wordt meegenomen in het inwerkprogramma van de nieuwe raad. 

6. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur en dankt de aanwezigen. 


