
 
 

Concept Verslag agendacommissie van dinsdag 18 augustus 2020 

om 19.30 uur 

 

Aanwezig: de heer Burger (plv. voorzitter), de heer Harder, de heer Schell. 

Afwezig: burgemeester Roest 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening, berichten van verhindering, mededelingen en vaststellen van de 

agenda 

 

Omdat de voorzitter van de agendacommissie afwezig is, wordt de vergadering 

voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter, de heer Burger. 

 

De heer Burger opent de vergadering van de Agendacommissie en heet de aanwezigen 

welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Vaststellen van het verslag van 26 mei 2020 

 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt het verslag vastgesteld. 

 

3. Terugblik Raadscyclus 5 2020 

 

De voorzitters blikken terug op het verloop van de vergaderingen. 

Het betrof een volle vergadercyclus, mede door het doorschuiven van voorstellen en 

bijeenkomsten in de cyclus daarvoor door de Corona-crisis. Onder andere de Kadernota 

werd in de commissies en raad behandeld. Ten aanzien van alle drie de commissies en de 

raad was er een extra avond nodig om alles aan bod te laten komen. 

In de komende cyclus wordt in navolging van de wens van het presidium het werken met 

spreektijden in commissies besproken. 

 

De griffier geeft mee dat zij hoopt dat in de toekomst gemaakte afspraken over het tijdig 

toesturen van stukken, beter worden nageleefd. 

De heer Burger spreekt uit dat het niet ideaal is dat er geen publiek in het gemeentehuis 

aanwezig mag zijn tijdens commissie- en raadsvergaderingen. In verband met Corona-

maatregelen ziet de agendacommissie dit wel als de beste optie. Deze vergaderingen 

kunnen thuis live bekeken worden. 

 

4. Raadscyclus 6 2020 

 

Cyclus 6 is de eerste na het zomerreces. Het is wederom een aardig volle vergadercyclus. 

Ook nog als nasleep van het doorschuiven van stukken in de Corona-crisis.  
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Hoewel de Corona-maatregelen nog steeds versoepeld zijn, bestaat er een kans dat er op 

een gegeven moment toch weer scherpere maatregelen komen. Voor nu kan, net als in de 

vorige cyclus, fysiek vergaderd worden met inachtneming van de richtlijnen. Er zal 

aandacht blijven voor: mensen met gezondheidsklachten blijven thuis, veel handen wassen 

en ontsmetten, 1,5 meter afstand als uitgangspunt. In de raadszaal wordt wederom 

gebruik gemaakt van de spatschermen. 

 

Er staan meerdere onderwerpen open die eerder zijn doorgeschoven danwel nieuw zijn 

binnengekomen. Voor sommige wordt in deze cyclus een plekje gezocht, andere komen 

later aan de orde. De agendacommissie loopt de onderwerpen door. Gelet op de vele 

betrokkenen bij de petitie, moet het hondenlosloopbeleid zeker doorgang vinden. Met de 

laatste berichtgeving over Corona, is het wel lastig dit te organiseren, juist omdat er zo 

veel betrokkenen zijn. De griffie gaat bij de wethouder en ambtelijke organisatie na of het 

mogelijk is iets te organiseren met een aantal vertegenwoordigers vanuit de grote groep.  

 

Een avond over Toegang tot zorg en Wmo hoeft niet direct te worden georganiseerd. 

Onderwerpen die in de ogen van de agendacommissie minder prioriteit hebben: in 

navolging op de vorige keer: een avond over de verbinding van zorg en veiligheid, de wens 

om in het najaar een sessie te organiseren over het aanwijzen van gemeentelijke 

monumenten op basis van architectuur georganiseerd door Mooi Noord-Holland in 

samenwerking met de ambtelijke organisatie. De griffier gaat hier nader naar kijken. 

 

Ook is de wens van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing dat er weer een avond wordt 

georganiseerd over integriteit. Het CAOP is bereid om aan een dergelijke avond bij te 

dragen. Naar wens van de voorzitter komt dit aan het eind van het jaar terug.  

 

Raadsbarbecue 

 

Zoals al gecommuniceerd in het griffiebericht is de raadsbarbecue die gepland stond op 28 

augustus komen te vervallen omdat het dan precies 10 jaar geleden is dat een raadslid 

overleed tijdens een werkbezoek aan de reddingsbrigade. Dat ligt gevoelig bij de 

reddingsbrigade en waarschijnlijk ook bij meerdere raadsleden. De nieuwe datum, zoals 

afgestemd met reddingsbrigade en burgemeester: 18 september.  

 

In verband met de laatste berichtgevingen over Corona zijn er bij de agendacommissie 

ernstige twijfels of dit doorgang moet vinden. De griffie neemt hier contact over op met de 

reddingsbrigade. 

 

Beeldvormende Avond 27 augustus 2020 

 

Wat betreft beeldvormende sessies is het van belang dat deze cyclus twee onderwerpen 

aan de orde komen. Het eerste is Vitaal Vogelenzang. Er ligt ook een raadsvoorstel voor 

over dat onderwerp waarbij het goed zou zijn als er voorafgaand aan de politieke 

behandeling een beeldvormende sessie is. 

 

Het tweede is GR Informatisering. Vanuit de organisatie werd het naar voren geschoven 

als onderwerp met hoge prioriteit zodat na de sessie kan worden gewerkt aan een 
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raadsvoorstel. GR Informatisering omvat een aantal onderwerpen, namelijk de introductie 

van het afdelingshoofd Informatisering (gestart medio mei), stand van zaken rondom 

Outsourcing ICT, in hoofdlijnen toelichting op aankomende wijziging gemeenschappelijk 

regeling IT en transitie regie-organisatie, en een vooruitblik op ICT ontwikkelingen voor de 

komende periode. 

 

De agendacommissie is van mening dat er geen parallelle sessies georganiseerd dienen te 

worden. Ondanks de volle agenda’s zou dat zorgen voor onvrede bij raadsleden en duo-

commissieleden die bij beide aanwezig willen zijn. De heer Burger wijst op een 

bijeenkomst m.b.t. Raadslid in de Klas die daarvoor plaatsvindt, eerder beginnen is ook 

geen optie. Besloten wordt dat de Beeldvormende Avond van 27 augustus er als volgt uit 

komt te zien: 20.00 uur Burger aan het woord, voorgezeten door de heer Schell (in de 

raadszaal), 20.30 uur Themasessie Vitaal Vogelenzang, voorgezeten door de heer Burger 

(in de burgerzaal). 

 

22 september GR Informatisering 

 

Voor de themasessie over GR Informatisering wordt een extra avond geprikt: dinsdag 22 

september. Dat is nog voor de drukte die de begrotingsbehandeling met zich meebrengt. 

De griffier gaat na of wethouder en ambtelijke vertegenwoordiging dan aanwezig kunnen 

zijn. De heer Harder is in ieder geval bij deze bijeenkomst aanwezig. 

 

29 september Omgevingswet  

 

Dit onderwerp stond gepland in de Beeldvormende Avond in maart, toen de Corona-crisis 

begon en eigenlijk alle bijeenkomsten zijn gecanceld. Gemeenten hebben wel een jaar 

extra tijd gekregen, maar het is nog steeds van groot belang dat de raad blijft aangehaakt 

bij dit onderwerp. De raad krijgt straks keuzemogelijkheden ten opzichte van de fysieke 

leefomgeving, dat is vergaand. Voor die tijd moeten er verordeningen en 

bestemmingsplannen worden gewijzigd. Kennis van de wet en de gevolgen ervan is nodig 

om het tegen die tijd goed te laten verlopen.  

 

Om die reden kiest de agendacommissie ervoor om een extra avond te prikken voor de 

themasessie over de Omgevingswet: dinsdag 29 september. De heer Harder is in ieder 

geval bij deze bijeenkomst aanwezig. 

 

De heer Kruijswijk heeft een notitie aan de agendacommissie toegestuurd. Als de heer 

Kruijswijk dat wens kan deze worden doorgestuurd aan de raad. 

 

De commissies: 1 september 2020 Grondgebied, 2 september 2020 Samenleving 

en 3 september 2020 Bestuur en Middelen 

 

Evaluatie commissievoorzitters 

 

Vorig jaar zijn in de eerste cyclus na het reces de commissievoorzitters geëvalueerd. Dat is 

toen per commissie georganiseerd. In de agendacommissie is afgesproken om het jaarlijks 

na het reces terug te laten komen. Afgesproken wordt dat per commissie een mail uitgaat 



-4- 

door de voorzitter/ griffie om te inventariseren of de behoefte er ook dit jaar is. De heer 

Schell zal een concept tekst opstellen. 

 

Voor Grondgebied drie raadsvoorstellen: Vitaal Vogelenzang, Regionale Energie Strategie 

en Voorbereidingsbesluit Hoge Duin en Daalseweg.  

 

Ten aanzien van Vitaal Vogelenzang zijn er drie memo´s geheim verklaard door het 

College. Die geheimhouding dient door de raad bekrachtigd te worden in de eerstvolgende 

raadsvergadering. Bij de bespreking in commissie en raad is het van belang dat er een 

openbaar debat wordt gehouden over het voorstel in het algemeen en een besloten debat 

over de geheime memo´s met daarin het financiële plaatje.  

Diverse bijlagen bij een van de memo´s zijn ook geheim verklaard maar nog niet als 

dusdanig gekenmerkt. De griffie heeft aan de behandelend ambtenaar gevraagd dit alsnog 

te doen. 

Aangezien Vitaal Vogelenzang ook een onderwerp is dat regelmatig in de Commissie 

Samenleving aan de orde is geweest, wordt de mogelijkheid geboden om bij dit 

agendapunt ook de leden van die commissie (na aanmelding bij de griffie) te laten 

aanschuiven als ze dat wensen. 

 

Op voorspraak van de heer Burger en de heer Harder is de agendacommissie van mening 

dat er van het raadsvoorstel Vitaal Vogelenzang twee aparte raadsvoorstellen gemaakt 

zouden moeten worden. Het gaat om twee verschillende zaken, het is op die manier het 

meest zuiver.  

Op grond van de wet moet de raad in de eerstvolgende raadsvergadering de door het 

College opgelegde geheimhouding bekrachtigen. De inhoudelijke bespreking staat daar los 

van. 

Wat ook van belang is, is dat op een gegeven moment geheimhouding dient te worden 

opgeheven. Het opheffen van geheimhouding is complexer als de beslispunten onderdeel 

zijn van een breder voorstel.  

Tot slot bestaat er een theoretische kans – waar de agendacommissie niet van uit gaat – 

dat het inhoudelijke voorstel Vitaal Vogelenzang niet direct wordt vastgesteld. Het is wel 

een wettelijke verplichting om in de eerstvolgende raadsvergadering de geheimhouding te 

bekrachtigen. 

De heer Harder geeft mee dat de ambtelijke organisatie richting de toekomst de werkwijze 

om met een los bekrachtigingsbesluit te werken, structureler zou moeten toepassen.  

 

Wat betreft de RES is het van groot belang dat het in deze cyclus wordt behandeld, gelet 

op de landelijke afstemming. Daarna wordt het toegezonden aan het Nationaal Programma 

RES. Er wordt op 18 augustus een reflectiebijeenkomst georganiseerd voor raadsleden, 

Statenleden, de algemene besturen van de waterschappen en de deelnemers van de 

verschillende ateliers en bijeenkomsten die het afgelopen jaar zijn gehouden ten aanzien 

van de RES. Op 25 augustus wordt er een integraal IJmond-Zuid Kennemerland debat 

georganiseerd voor alle raadsleden van IJmond en Zuid-Kennemerland. 

 

Verder in Grondgebied ter informatie er oriëntatie brief D5 van de LIS van de raad van 2 

juli: Beantwoording art. 36 RvO Zelfstandig Bloemendaal inzake Nieuwe informatie Park 
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Brederode. Op voorstel van de heer Slewe bleek er in de raad voldoende steun voor 

agendering te zijn. 

 

Het raadsvoorstel stedenbouwkundige plan Westelijke Randweg 1 is naar achteren 

geschoven. 

 

Voor Samenleving staat in ieder geval het raadsvoorstel Lokale steun Kenter Jeugdhulp 

geagendeerd. Via Teams zal er eind augustus nog een regionale informatieve sessie 

gehouden worden over dit onderwerp. 

 

Het onderwerp ´Huisvesting statushouders´ staat zoals afgesproken standaard op de 

agenda. De agendacommissie spreekt de wens uit dat de gisteren toegezonden brief hier 

wordt opgenomen. De agendacommissie geeft aan dat bij dit agendapunt - na aanmelding 

- ook de leden van de Commissie Grondgebied moeten kunnen aanschuiven. Ten aanzien 

van een eventueel raadsvoorstel dat er nog aankomt, wordt te zijnder tijd gesproken over 

de agendering. 

 

Er is bezwaar ingediend tegen het genomen raadsbesluit statushouders. Het stuk is 

opgenomen op de Lijst met Ingekomen Stukken. De wethouder heeft daar donderdag 

overleg over met de bezwaarmakers. Dit zou even aan de orde kunnen komen in de 

commissie. Het bezwaar is geadresseerd aan het College. De raad zou hier zelf  een besluit 

over kunnen nemen. 

 

Ter informatie en oriëntatie is het Integraal Huisvestings Plan geagendeerd. Dit op verzoek 

van Zelfstandig Bloemendaal, er bleek in de afgelopen raad voldoende steun voor 

agendering te zijn. Bij de behandeling kan rekening gehouden worden met de punten waar 

de raad reeds mee heeft ingestemd en waar de raad nog niet mee heeft ingestemd. 

 

Ter informatie: op 16 september wordt er online een regionale bijeenkomst georganiseerd 

over het Participatiebedrijf. 

 

Het raadsvoorstel doelgroepenverordening is naar achteren geschoven. 

 

Bestuur en Middelen bevat meerdere raadsvoorstellen. In de eerste plaats het Protocol 

Integriteitsmeldingen, afkomstig van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Na meerdere 

keren naar achteren te zijn geschoven, ligt het nu wel voor.  

 

Wat verder als raadsvoorstellen staat geagendeerd: vuurwerk, communicatie 

uitvoeringsplan, MRA werkplan en begroting, Duinwijckweg 9, Caprera. Bij het 

raadsvoorstel over Caprera is ook een brief van de directeur van Caprera gevoegd, ter 

verheldering bij de bespreking. 

 

Naar wens van het presidium is een raadsvoorstel over spreektijden in de commissies 

opgesteld. Met instemming van de voorzitter is er een raadsvoorstel geschreven waarin 

een artikel wordt toegevoegd aan het Reglement van Orde. De bedoeling is dat de 

spreektijden van fracties gelijk zijn en dat deze werkwijze na een half jaar wordt 
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geëvalueerd. Als een commissie nu al spreektijden wil hanteren is dat op zich niet 

verboden, wel vergt het voorbereiding om dit te kunnen realiseren. 

 

Er is ook een raadsvoorstel gemaakt ten aanzien van het vergaderschema 2021, dat is 

gangbaar in Bloemendaal. Na vaststelling in de agendacommissie, wordt dit ook nog even 

toegestuurd aan het presidium voor feedback, voordat het in de commissie aan de orde 

komt. Tot slot een raadsvoorstel over het benoemen van de heer Oude Weernink in de 

commissie Bestuur en Middelen. 

 

Het agendapunt ´Mededelingen vanuit de Auditcommissie´ dat standaard staat 

opgenomen, vergt wellicht deze keer extra aandacht gelet op de ontwikkelingen. Er is 

tijdens het reces in een collegebrief aangegeven dat het College de griffie verzoekt om een 

raadsbrede bijeenkomst te organiseren zodat de raad eventuele vragen aan de acc ountant 

kan stellen. De agendacommissie geeft aan dat de bijeenkomst niet georganiseerd kan 

worden gelet op de relatie met de accountant die onder druk staat. 

 

Het is de bedoeling dat er een nieuw lid wordt benoemd in de Auditcommissie en dat er uit 

het midden van de Auditcommissie een voorzitter benoemd wordt. In overleg met de 

Auditcommissie kan de vacature worden uitgezet. Een raadsvoorstel met kandidaten kan in 

de raad van 17 september voorgelegd worden. 

 

De agendacommissie verwacht dat er een extra avond nodig is om de agenda van de 

commissie Bestuur en Middelen af te krijgen. De datum 10 september kan alvast worden 

gereserveerd. 

 

De raadsvoorstellen verkoop restaurant de Bokkedoorns en verhoging krediet Veen en 

Duin zijn naar achteren geschoven. 

 

In de laatste cyclus voor het reces werd het raadsvoorstel Integis doorgeschoven naar 

deze cyclus. Vanuit de burgemeester het verzoek dit naar achteren te schuiven. 

 

De heer Van de Bunt heeft een bericht gestuurd aan de agendacommissie met het verzoek 

om een stuk over de reddingsbrigade te agenderen in de commissie Bestuur en Middelen. 

Ook heeft de heer Van de Bunt aan het College een technische vraag gesteld om dit stuk 

te ontvangen. De agendacommissie houdt vast aan de gemaakte afspraken over 

agenderen: dit gebeurt in principe via de Lijst met Ingekomen Stukken door de raad. Als 

een commissie zelf iets wil agenderen, kan dat ook. Bij het vaststellen van de agenda kan 

het dan worden toegevoegd. Dit principe geldt ook voor andere agenderingsverzoeken die 

binnenkomen. 

 

Extra Beeldvormende Avond 9 september 2020 

 

Op deze avond vindt de al langere tijd geplande bijeenkomst plaats met professor 

Boutellier. In het presidium is besproken dat het een extra Beeldvormende Avond zou 

moeten zijn. Dat niet-politici wel aanwezig mogen zijn, maar alleen als toehoorder. De 

heer Boutellier is in augustus op vakantie, vandaar dat deze datum in september geprikt is 

in overleg met de voorzitter. Het is de woensdag tussen de commissies en de raad in. 
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Daarbij gaat de agendacommissie er vanuit dat de commissie Samenleving geen extra 

avond vergt. In het presidium is naar voren gebracht dat het rapport ´Kijken naar de 

toekomst´ een openbaar rapport betreft. Het stuk zal derhalve openbaar geplaatst worden 

op het Raads Informatie Systeem. 

 

Het zal plaatsvinden in de raadszaal en worden voorgezeten door de burgemeester, om het 

voldoende status te geven. 

 

Raad 17 september 2020 

 

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

commissies aan de orde zijn geweest. Bij de reeds toegezonden stukken zou het dus 

kunnen dat er nog een raadsvoorstel sanering Blekersveld komt. 

 

Wat ook zou kunnen, is dat er een raadsvoorstel afhandeling integriteitsmeldingen komt, 

net als de vorige keer. De wens van de burgemeester is om dergelijke voorstellen direct in 

de raad te brengen en niet eerst in de commissie te behandelen. Dat zou dan in een 

besloten deel aan de orde komen.  

 

5. Planning Raad & Griffie 2020/ 2021 

 

Op 23 september is er een regionale bijeenkomst voor de raden van Zuid-Kennemerland 

en IJmond. Die avond zal gaan over Governance in combinatie met de 

verstedelijkingsstrategie. 

 

Het Concept vergaderschema 2021 is akkoord wat betreft de agendacommissie. Zoals 

afgesproken wordt deze ook nog naar het presidium gestuurd voor behandeling in 

commissie en raad. 

 

6. Rondvraag 

 

De heer Burger vraagt hoe het ervoor staat met de koppeling met Mozard en het zoeken 

van stukken op het Raads Informatie Systeem. De griffier gaat dat na en komt er op terug.  

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur en dankt de aanwezigen. 


