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Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op woensdag 29 augustus 2018 

 

Aanwezig: 

Leden: burgemeester Roest, de heer Doorn, de heer Slewe (i.p.v. mevrouw Roos), de heer Schell, de 

heer Oude Weernink, de heer Burger, mevrouw Wierda, mevrouw Zoetmulder. 

Afwezig met kennisgeving: de heer Heukels. 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De burgemeester opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De burgemeester doet de 

mededeling dat hij graag na afloop van het presidium nog even in een besloten bijeenkomst met de 

fractievoorzitters spreekt over de onderzoeksbureaus ten aanzien van onderzoek Elswoutshoek en 

een e-mail van de heer Heukels. 

Mevrouw Roos is afwezig en wordt vervangen door de heer Slewe. Mevrouw Roos heeft hierover 

een verklaring rondgestuurd. De heer Heukels heeft zich afgemeld. 

De burgemeester geeft aan dat hij bij het volgende presidium (26 september) afwezig is. In principe 

neemt de plaatsvervangend voorzitter, de heer Burger, dan het voorzitterschap over. 

De burgemeester geeft is nu bijna een jaar burgemeester en geeft aan dat hij toewerkt naar 

functioneringsgesprekken met de fractievoorzitters. 

De burgemeester meldt dat zojuist in de agendacommissie is afgesproken dat de 

begrotingsvergadering op 7 november vervalt. De Begrotingsraad vindt alleen plaats op 8 november. 

De burgemeester doet een mededeling over de grote hoeveelheid vragen en verzoeken die 

binnenkomen en over de soort vragen die het betreffen. 

De heer Slewe doet een mededeling over de vragen en verzoeken waar nog niet aan tegemoet is 

gekomen en geeft aan zich genoodzaakt te voelen dergelijke vragen en verzoeken opnieuw in te 

brengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Vanmiddag is een burgemeestersbesluit rondgestuurd, dat wordt met instemming van het presidium 

opgenomen op de agenda. De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van het presidium van 4 juli 2018 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

4. Korte terugblik op de raadsvergaderingen van 31 mei, 7 juni, 4 juli, 5 juli 

Over 4 juli zijn de indrukken verschillend. Op 5 juli wordt met tevredenheid teruggekeken. 

 

5. Vaststellen vergaderschema 2019 

Het vergaderschema wordt door het presidium vastgesteld. Conform het Reglement van Orde wordt 

dit voorgelegd aan de commissie Bestuur en Middelen en ter vaststelling voorgelegd aan de raad. 

 

6. Benoeming commissiegriffier/ plaatsvervangend griffier 

Het raadsvoorstel wordt door het presidium vastgesteld. Dit wordt voorgelegd aan de commissie 

Bestuur en Middelen en ter vaststelling voorgelegd aan de raad. 

 

7. Benoemen lid rekenkamercommissie 
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Het raadsvoorstel wordt door het presidium vastgesteld. Dit wordt voorgelegd aan de commissie 

Bestuur en Middelen en ter vaststelling voorgelegd aan de raad. In de raad van 27 september zal ook 

worden stilgestaan bij het vertrek van drie leden van de rekenkamercommissie. 

 

8. Va uit de griffie: Me o Raadslid e  i for atie verkrijge  

Zoals beschreven in het griffiebericht: het doel van de memo: het ondersteunen van de raad en 

individuele raadsleden bij het inzetten van het meest effectieve middel. De griffier geeft een korte 

toelichting. Het presidium beaamt dat dergelijke memo’s ook richting de toekomst als nuttig worden 

ervaren. 

 

9. Rondvraag 

Het burgemeestersbesluit waarin de burgemeester aangeeft aan de slag te gaan met de door de raad 

gestelde kaders met betrekking tot integriteit, wordt kort door het presidium besproken. De 

burgemeester stemt er na de bespreking mee in om de woorden ´van Hart voor Bloemendaal´ te 

verwijderen, het gaat alle raadsleden aan. 

De heer Doorn geeft aan samen met de fracties Hart voor Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal het 

initiatief te willen nemen een extra raadsvergadering bij elkaar te roepen over de 

informatievoorziening richting de raad. Ze hebben daarmee de vereiste vier zetels om dat te kunnen 

doen. Ze sturen een onderbouwd verzoek aan de burgemeester zoals is opgenomen in het 

Reglement van Orde. 

De heer Slewe geeft aan dat hij van mening is dat de griffie een eigen werkruimte zou moeten 

hebben. De griffier meldt dat dat in gang is gezet. Er volgt nu eerst een proef waarbij de griffie op de 

vrijdag in Kareol werkt. 

 

10. Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering. 

 

 


