
 
 

Concept Verslag agendacommissie van dinsdag 9 maart 2021 

om 19.30 uur 

 

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

Afwezig met kennisgeving: 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. De heer Harder heeft aangegeven verhinderd te zijn en is 

afwezig. 

 

2. Vaststellen van het verslag van 26 januari 2021 

 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt het verslag vastgesteld.  

 

3. Terugblik Raadscyclus 2 

 

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

agendacommissie is over het algemeen tevreden over het verloop van de commissies. Bij 

de Commissie Samenleving onttrokken twee raadsleden zich aan de bespreking van de 

verwervingsstrategie vanwege functies die ze bekleden met raakvlak met het onderwerp. 

De agendacommissie bespreekt het kader waarbinnen raadsleden de keuze kunnen maken 

zich om die reden aan een bespreking/ besluitvorming te onttrekken. 

 

Het College was door de spreektijd heen, de vraag is hoe hier mee om te springen. Het 

College kan zelf rekening houden met de beschikbare spreektijd van het College. Als de 

raad op dat punt het Reglement van Orde wil herzien, dan kan dat. Aangezien in het 

Reglement van Orde een verdeelsleutel is opgenomen, zal het dan wel in perspectief tot 

elkaar moeten worden bezien. De vergadering standaard langer later duren, kan ook. De 

kans dat er dan een extra datum moet worden gekozen omdat de vergadering niet binnen 

de beschikbare tijd kan worden afgerond, wordt daarmee wel groter.  

 

In commissies staan daarnaast relatief veel stukken van de Lijst met Ingekomen Stukken 

geagendeerd. In de raad nemen stemverklaringen ook veel tijd in beslag. Het punt van de 

spreektijd wordt ook besproken in het presidium. 

 

Er wordt door de agendacommissie ook even stilgestaan bij de wijze van behandelen van 

het raadsvoorstel bezwaarschriftencommissie, het raadsvoorstel lokale omroep en het 

ingediende initiatiefvoorstel raadsenquête Bijduinhof. Dit komt ook terug in het presidium. 
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4. Raadscyclus 3 

 

Nog steeds is de avondklok van kracht en wordt er vanwege de corona-maatregelen 

digitaal vergaderd. 

 

Beeldvormende Avond 25 maart 2021 

 

Burger aan het woord (20.00) 

 

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

 

Themasessie door de politie (20.30 uur) 

 

Ieder jaar komt de politie langs in de Commissie Bestuur en Middelen. Mede vanwege de 

rol van de politie bij het handhaven van de corona-maatregelen is het van belang dat er 

deze keer wat langer bij stilgestaan wordt. Om die reden komt het in de Beeldvormende 

Avond. Ook de handhaving van geluidsoverlast door motoren komt aan de orde. Dit was 

een toezegging in de Commissie Grondgebied. De heer Harder zal de themasessie 

voorzitten. 

 

Nog openstaande sessies 

 

Zoals bekend staat een themasessie over het hondenlosloopbeleid nog open vanwege de 

corona-maatregelen en de wens om de sessie fysiek te houden zo gauw dat kan. Er komt 

een Collegebrief aan richting de raad hierover. Deze zal ook gedeeld worden met de 

agendacommissie. 

 

De themasessie over het Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland staat ook nog open 

vanwege de wens om het fysiek te doen, er is geen noodzaak om dit al op korte termijn te 

organiseren. 

 

De commissies: 30 maart 2021 Grondgebied, 31 maart 2021 Samenleving en 1 

april 2021 Bestuur en Middelen 

 

In Grondgebied deze keer geen raadsvoorstellen. Het zou wel kunnen dat er een 

initiatiefvoorstel vanuit de raad doorgeschoven wordt naar deze commissie. 

 

Het onderwerp ‘Stand van zaken statushouders’ is wederom opgenomen om ter informatie 

en oriëntatie te bespreken. Op verzoek van de commissies staat dit nog steeds zowel bij 

Grondgebied als bij Samenleving. In beide commissies zijn ook de leden van de andere 

commissie welkom. 

 

Op verzoek van het College/ ambtelijke organisatie is ook een notitie opgenomen op de 

agenda ‘Tussenrapportage was-wordt Omgevingswet’. Na de Roadmap Omgevingswet is 
dit de volgende stap om de raad mee te nemen in het traject van de Omgevingswet. In het 

derde en vierde kwartaal van 2021 wordt besluitvorming door de raad verwacht. De 

wethouder heeft toegezegd om aan de raad digitale presentaties/ webinars te sturen over 
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de Omgevingswet. Deze zullen door de wethouder via het griffiebericht aan de raad 

worden aangeboden. 

 

Ook staan er twee brieven ter informatie en oriëntatie geagendeerd afkomstig van de raad 

van 28 januari: Brief stichting Blekersveld Groen inzake proces financiering sanering 

Blekersveld, geagendeerd op verzoek van de heer Heukels. Deze brief kan desgewenst 

worden betrokken bij het algemene agendapunt over de terugkoppeling stand van zaken 

statushouders. En Bericht inzake opsplitsing landgoederen, monumenten, geagendeerd op 

verzoek van de heer Slewe. 

 

In Samenleving staat deze keer meerdere raadsvoorstellen geagendeerd: Woonakkoord 

regio Zuid-Kennemerland, Regionale gezondheidsnota, Aanpassing verordening huisvesting 

onderwijs. 

 

Op verzoek van de Commissie is ook hier nog steeds het onderwerp ‘Stand van zaken 
statushouders’ opgenomen op de agenda. 
 

In Bestuur en Middelen meerdere raadsvoorstellen: Convenant voor samenwerking met 

Zuid-Kennemerland, Vormgeving werkgeversvereniging Samenwerkende 

Veiligheidsregio’s, Wijzigingsbesluit GRIT, Explosieven opruimen, Intrekken aanvullende 
klachtenregeling, Verantwoording fractiebudgetten 2020. 

 

Het raadsvoorstel over het convenant komt voort uit de regionale raadsledensessie 

gehouden op 24 november 2020 en eerdere bijeenkomsten. Het raadsvoorstel explosieven 

opruimen gaat om werkzaamheden die al zijn uitgevoerd. Er is recht op een 

tegemoetkoming vanuit het ministerie als de raad de werkzaamheden accordeert. De 

verantwoording fractiebudgetten komt ieder jaar terug. 

 

Er staan meerdere ingekomen stukken ter informatie en oriëntatie op de agenda afkomstig 

van de raad van 28 januari: Berichten inwoner inzake preadviezen moties, geagendeerd op 

verzoek van de heer Slewe. Opmerkingen Hart voor Bloemendaal n.a.v. de 

raadsvergadering van 17 december 2020, geagendeerd op verzoek van de heer Slewe. 

Artikelen inzake Rutte-doctrine, geagendeerd op verzoek van de heer Slewe 

 

Evaluatie voorzitter 

 

In cyclus 7 2020 is de evaluatie van de voorzitter van de Commissie Bestuur en Middelen 

niet doorgegaan omdat men het niet juist vond dit digitaal te doen. Zo gauw we weer 

fysiek gaan vergaderen, moeten er aan gedacht worden dat dit nog in de planning staat. 

 

Raad 15 april 2021 

 

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

commissies aan de orde zijn geweest.  

In de pijplijn zitten nog: het raadsvoorstel Integis en het raadsvoorstel mediation. Dat 

komt terug zo gauw er weer fysiek vergaderd kan worden.  

 



-4- 

5. Planning Raad & Griffie 2021 

 

Zienswijze door de raad 

 

Er is een brief ontvangen vanuit het College over een te organiseren evenement op het 

landgoed Elswout in 2023 (2021000424). Voorafgaand aan de definitieve oordeelsvorming 

door het College wenst het College een zienswijze van de raad. De agendacommissie geeft 

aan dat het goed zou zijn hier een beeldvormende avond over te organiseren. De brief 

staat ook op de Lijst met Ingekomen Stukken en kan derhalve vanuit de raad geagendeerd 

worden. 

 

RES 

 

In de volgende raadscyclus zal de RES aan de orde komen. Aangestuurd wordt op 

behandeling in de Commissie Grondgebied van 18 mei en de raad van 3 juni. Vanuit de 

organisatie is reeds vernomen dat het vanwege de regionale afstemming waarschijnlijk 

niet mogelijk is het stuk conform aanleverschema aan te leveren. Getracht wordt het stuk 

op 13 april aan de griffie te sturen. 

 

Park Vogelenzang 

 

De ontwikkelaar van Park Vogelenzang wil een keer in het najaar een beeldvormende 

avond houden over de exacte plannen voor Park Vogelenzang. De griffie zal hiervoor een 

geschikt moment zoeken. 

 

MRA 7 april 

 

Op 7 april zal om 18.45 uur door de MRA een regionale bijeenkomst worden georganiseerd 

door de MRA over de Bestuurlijke hoofdlijnenplanning Verstedelijkingsstrategie. 

 

6. Rondvraag 

 

De heer Burger verzoekt of aan de ambtelijke organisatie kan worden doorgegeven om de 

Stukken vanuit de P&C cyclus op te nemen op de Bestuurlijke Termijn Agenda. Dat zal 

worden doorgegeven. Het is van belang dat deze stukken zijn toegevoegd voordat de 

commissies plaatsvinden. 

 

7. Sluiting 

 

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


