
 

 

 

 

Concept-verslag van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 26 mei 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. 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

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

raadszaal van het gemeentehuis. Er zijn geen berichten van verhindering. Er hebben zich geen 

toehoorders gemeld om bij de vergadering aanwezig te zijn. 

 

De burgemeester meldt dat in de raad van 17 september professor Boutellier aanwezig zal zijn om 

zijn rapport over de bestuurscultuur van Bloemendaal toe te lichten en daarover in gesprek te gaan 

met de raad. 

 

Op 2 juli wordt de Kadernota in de raad behandeld. De meeste leden van het Presidium geven aan 

geen behoefte te hebben aan algemene beschouwingen nu de kerntakendiscussie naar achteren is 

geschoven. Wel geven meerdere partijen aan behoefte te hebben aan extra tijd in de vergadering 

voor zorgvuldige behandeling. Ook zijn er nog veel andere onderwerpen die aan bod komen. Het 

presidium spreekt de wens uit dat er nog een datum wordt geprikt zodat alle onderwerpen aan bod 

kunnen komen. De raad van 2 juli wordt gereserveerd voor de Kadernota, de andere datum voor de 

rest. Als partijen hun spreektijd bij de Kadernota willen besteden aan een algemene beschouwing, 

dan kan dat. Het heeft de voorkeur de extra datum in dezelfde week te prikken, de week erna 

beginnen de schoolvakanties. 

 

De burgemeester geeft aan dat het raadsvoorstel om het Integis onderzoek stop te zetten, gepland 

staat voor de komende vergadercyclus. De burgemeester kaart hierbij aan dat het in zijn optiek van 

belang is dat de tuchtklacht bij de accountantskamer wordt betrokken bij de behandeling. De 

burgemeester vraagt aan mevrouw Roos om de klacht kenbaar te maken.  

Mevrouw Roos geeft aan dat de zaak in behandeling is en dat er eerst een uitspraak van de 

accountantskamer zou moeten zijn voordat het openbaar besproken kan worden. In dat geval zou 

het raadsvoorstel pas na het reces behandeld kunnen worden, geeft de burgemeester aan. 

 
Mevrouw Roos vult aan dat zij ook na afloop van de behandeling door de accountantskamer de 

stukken niet ter beschikking zal stellen, het betreft een procedure tussen Integis, de 

accountantskamer en mevrouw Roos. De informatie in openbaarheid brengen kan bovendien 

schadelijk zijn voor het imago van Integis, wat mevrouw Roos wil voorkomen.  

 

Mevrouw Roos vult aan dat het beëindigen van het onderzoek van Integis losstaat van de 

ingediende tuchtklacht. Integis heeft eerder zelf in een brief geopperd dat het gelet op het 

mediation traject Elswoutshoek een optie is om het onderzoek te beëindigen. De tuchtklacht was 

toen nog niet ingediend. In de raad werd toen ook gesproken over het beëindigen van het 

onderzoek met het oog op het mediation traject. De burgemeester geeft aan de stukken niet te 

kennen en geeft aan dat als mevrouw Roos ze niet beschikbaar wil stellen, hij ze bij Integis zal 

opvragen. 



 

 

 

 

Mevrouw Roos geeft aan dat raadsleden en de burgemeester welkom zijn om aanwezig te zijn bij 

de zitting op 10 juli in Zwolle. De heer Heukels geeft mee dat het vonnis wellicht achteraf openbaar 

is. De stukken die eraan ten grondslag liggen, zijn volgens de heer Heukels niet openbaar. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De heer Heukels geeft aan dat ten onrechte de punten onder agendapunt 4,  4a en 4b niet zijn 

opgenomen op het Raads Informatie Systeem. Er wordt toegelicht dat het digitale systeem er 

organisatie breed meerdere dagen uit lag, waardoor deze toevoeging niet mogelijk was. De punten 

staan wel vermeld op de rondgestuurde agenda. 

 

Na enige discussie wordt er na afloop van de vergadering van het presidium een vergadering van het 

Seniorenconvent uitgeschreven over agendapunt 4b. Dit op voorspraak van mevrouw Kuijs omdat er 

dan in beslotenheid in bredere zin gesproken kan worden over handelingen door de heer Doorn. De 

burgemeester geeft aan dan tevens een en ander te willen delen met de fractievoorzitters over een 

BIBOB-zaak. 

 

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van bovenstaande. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst 14 april 2020 

De heer Heukels heeft per mail aangegeven dat hij al eerder had aangekaart dat het geen 

besluitenlijst genoemd kan worden maar verslag. Die benaming zal voortaan worden toegepast.  

Met inachtneming van die opmerking wordt het verslag vastgesteld. 

 

4. Korte terugblik raadsvergadering 16 april 2020 en commissies 

4a. Notitie burgemeester 

De burgemeester geeft een toelichting op zijn notitie over de eerste digitale raadsvergadering. Er 

worden diverse punten besproken over de vergaderorde. Er is discussie of het afgesproken was dat 

te agenderen stukken van de Lijst met Ingekomen Stukken voor 11.00 uur dienen te worden 

aangeleverd. Deze keer is achteraf een e-mail gestuurd aan de raad met de vraag welke gesteund 

werden. Er bleek steun voor meerdere stukken. Het presidium geeft aan voortaan altijd deze 

werkwijze toe te willen passen, in ieder geval bij digitale vergaderingen. 

 

Het werken met de chatfunctie en de mute knop vergt behendigheid die met de tijd zal komen bij 

een ieder. Naar idee van mevrouw Roos wordt ervoor gekozen om een vaste volgorde van sprekers 

te hanteren, van groot naar klein. Er wordt steeds begonnen met een andere fractie. Dat maakt een 

digitale vergadering makkelijker te organiseren. Ook is van belang dat er ruimte aan elkaar wordt 

gegeven en discipline wordt nagestreefd.  

 

De heer Heukels voegt er aan toe dat het ook bevorderlijk zou zijn als eerder in de vergadercyclus 

gesproken kan worden over in te dienen moties en amendementen.  

De burgemeester geeft aan dat het goed is dat in deze omstandigheden de besluitvorming doorgaat. 

Het is goed te weten dat er zowel fysiek als digitaal vergaderd kan worden. 

 

4b. Rol en positie raadslid (aan de orde in commissie Samenleving 19 mei) – procedure afspraken 

Dit agendapunt wordt behandeld in het Seniorenconvent na afloop van de vergadering. 

 

5. Vooruitblik raadsvergadering van 28 mei 2020 



 

 

 

 

De burgemeester licht toe dat er wederom digitaal vergaderd wordt. Dat heeft te maken met de 

grotere hoeveelheid aanwezigen ten opzichte van de commissies en het feit dat er een vertekend 

beeld is bij stemmingen als er met een quorum gewerkt wordt. Er wordt wederom gewerkt met de 

Memo digitaal vergaderen. De burgemeester loopt nog eens de afspraken na. 

 

De griffier meldt dat raadsleden desgewenst de vergadering vanuit het gemeentehuis kunnen doen, 

in een aparte kamer. Er is een goede WiFi- verbinding en er zijn ICT-specialisten aanwezig om 

eventuele problemen te verhelpen. Het is wel de bedoeling dat raadsleden hun eigen computer 

meenemen. Aanmelden kan bij de griffie. 

 

De griffier licht toe dat met spreektijden gewerkt kan worden, maar dat het niet mogelijk is om in de 

digitale setting de spreektijden in beeld mee te laten lopen met de sprekers. Wel kan de griffie 

regelmatig een overzicht van de spreektijden in beeld brengen. Het presidium spreekt na enige 

discussie af het zo te doen.  

 

Ook licht de griffier toe hoe in de digitale raad gestemd zal worden. In een digitale vergadering 

neemt dat meer tijd in beslag dan in een fysieke vergadering. 

 

De eerste twee inhoudelijke punten betreffen de portefeuille van de burgemeester. Daarom wordt 

afgesproken dat de plaatsvervangend voorzitter, de heer Burger de vergadering opent. Bij het 

agendapunt over de Willinklaan neemt de burgemeester het voorzitterschap over. 

 

Er is discussie tussen mevrouw Roos en de burgemeester of er moet worden gewacht op een raadslid 

dat de verbinding verliest met de vergadering. Mevrouw Roos is van mening dat er dan gewacht 

moet worden, ieder raadslid moet in de gelegenheid gesteld worden om deel te nemen aan een 

(digitale) vergadering.  

 

De burgemeester geeft aan dat hij is nagegaan bij het ministerie hoe dit zit. Als het probleem bij de 

deelnemer zelf ligt, hoeft er niet gewacht te worden. Het is volgens de burgemeester niet de 

bedoeling dat iemand met een slechte WiFi-verbinding de voortgang van een vergadering kan 

frustreren. Mevrouw Roos brengt naar voren het advies vanuit het ministerie graag te ontvangen. De 

heer Heukels geeft mee dat vaak niet is na te gaan of een verbindingsprobleem bij de deelnemer zelf 

ligt. De burgemeester brengt naar voren dat iedere deelnemer naar het gemeentehuis kan komen 

om gebruik te maken van het netwerk van de gemeente. 

 

6. Rondvraag 

De griffier licht toe na te denken over manieren om de vergaderdruk op bepaalde momenten in de 

vergadercyclus te verlichten. Vooralsnog is de wens van het presidium om de vergadercyclus te 

houden zoals die is. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 

Er volgt een vergadering van het Seniorenconvent. 

 


