
 

 

 

 

Concept-verslag van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 14 april 2020 

 

 

Aanwezig: 

Burgemeester Roest (voorzitter), de heer Schell, mevrouw Kuijs, de heer Kruijswijk, mevrouw 

Zoetmulder, de heer Burger, de heer Slewe, de heer Doorn, mevrouw Roos, de heer Heukels. 

Aanwezig vanuit het College: wethouder De Roy van Zuidewijn. 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in deze eerste digitale 

vergadering van het presidium. Ook de digitale toehoorders worden welkom geheten. 

Het presidium geeft aan dat het digitale beeldverslag bedoeld is voor het opstellen van de 

besluitenlijst. Het is niet bedoeld voor verspreiding. 

De burgemeester meldt recente ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst 10 maart 2020 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

Naar aanleiding van de besluitenlijst komt burgemeester Roest  op verzoek van het presidium terug 

op het contract tussen de gemeente en Integis om het onderzoek te beëindigen. Burgemeester Roest 

zegt toe om hier in de raad van donderdag op terug te komen. Mevrouw Roos zegt toe om 

opmerkingen hierover toe te mailen aan de griffie. 

 

4. Korte terugblik raadsvergadering 12 maart 2020 

Het betrof de laatste raadsvergadering voordat de Corona-maatregelen van start gingen. De 

vergadering stond vooral in het teken van de spoedhuisvesting statushouders. Mevrouw Roos geeft 

aan de vergadering niet verantwoord te vinden, onder andere vanwege een wethouder waarvan een 

vermoeden bestond dat zij besmet was. 

De burgemeester geeft naar aanleiding van de opmerking van de heer Heukels aan dat het gewenst 

zou zijn om moties/ amendementen die aan de orde zijn te kunnen projecteren.  

 

5. Vooruitblik raadsvergadering van 16 april 2020 

Memo digitaal vergaderen 

Er is een memo digitaal vergaderen toegestuurd met daarin informatie over de Spoedwet en het 

digitale vergaderen. Ook staan er meerdere spelregels in die de vergadering soepel kunnen laten 

verlopen. Het presidium kan zich vinden in de memo. De griffier geeft een toelichting op Pexip, het 

systeem waarmee vergaderd zal worden. De raadsvergadering wordt live uitgezonden, net als 

voorheen. 

De griffier licht de aangenomen Spoedwet toe waardoor er digitaal gestemd mag worden. Het 

presidium verkent de mogelijkheden om toch incidenteel fysiek bijeen te komen. Dat kan 

bijvoorbeeld door het quorum aanwezig te laten zijn. Ook kan bewust een quorum niet gehaald 

worden, in de nieuw uitgeschreven raad kunnen er dan besluiten genomen worden zonder dat het 

quorum gehaald hoeft te worden. Deze varianten kunnen alleen als de raad dat met elkaar kan 

afstemmen. Het is niet mogelijk om digitaal en fysiek te combineren. 



 

 

 

 

 

De raadsvoorstellen 

Het presidium adviseert de raad om de raadsvoorstellen over nieuwbouw brandweer Bennebroek en 

wijziging APV van de agenda te halen en te verschuiven naar de volgende vergadercyclus. Ze zijn niet 

behandeld in de commissie en dat is wel wenselijk. De raadsvoorstellen over protocol 

accountantscontrole en verantwoording fractiebudgetten kunnen wel blijven staan.  Bij het 

vaststellen van de agenda kan de raad dit besluiten. 

 

Raadsvoorstel integriteitsmeldingen 

Het presidium adviseert aan de raad om dit van de agenda te halen. Het is niet mogelijk om een 

besloten vergadering digitaal te houden. Bij het vaststellen van de agenda kan de raad dit besluiten. 

 

Raadsvoorstel benoemen Plaatsvervangend griffier/ commissiegriffier 

De heer Doorn geeft namens de werkgeverscommissie een toelichting op de procedure en op de 

voorgedragen kandidaat: mevrouw Mira Kroonenberg. De voorzitter van de werkgeverscommissie, 

de heer Bruggeman zal hierover in de raad een en ander zeggen. Met instemming van het presidium 

zal bij het vaststellen van de agenda worden voorgesteld dit raadsvoorstel toe te voegen aan de 

agenda. 

 

Vergaderen met Pexip 

De griffier vertelt over het systeem en over de wijze waarop tot dit systeem is gekomen. 

 

6. Bespreken procedure Kadernota/ kerntakendiscussie 

De voorzitter geeft een terugkoppeling van hoe dit in de Agendacommissie aan de orde is geweest.  

In de raadsvergadering zal bij de mededelingen een voorstel van orde worden gedaan door de 

burgemeester. Gevraagd wordt aan de raad of zij de Kadernota/ kerntakendiscussie wensen te 

behandelen in de komende raadscyclus. Of dat ze de dit liever naar achteren schuiven in verband 

met de Corona-maatregelen. 

Wethouder De Roy van Zuidewijn licht toe waarom het wat betreft het College gewenst is dat de 

Kadernota/ kerntakendiscussie in mei gevoerd wordt. Het presidium discussieert over de voor- en 

nadelen. De raad zal hier donderdag een uitspraak over doen. 

 

7. Binnengekomen berichten over verkoop gymzaal Bennebroek 

Het presidium bespreekt de berichten gericht aan de burgemeester. Op verzoek van de 

burgemeester zijn de berichten geagendeerd. De griffie zal – naar wens van mevrouw Roos - de 

berichten op de Lijst met Ingekomen Stukken plaatsen. 

De burgemeester komt er in de raad op terug wat zijn preadvies is ten aanzien van het houden van 

een raadsonderzoek over dit onderwerp. 

 

8. Rondvraag 

Er wordt een aantal opmerkingen gemaakt waar kort bij stilgestaan wordt. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. 

 


