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Concept-verslag van de vergadering van  

De Agendacommissie van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op woensdag 29 augustus 2018 19.30 uur 

 

Aanwezig: de burgemeester (voorzitter), de heer Burger, de heer Harder, mevrouw 

Roos. 

Griffier: mevrouw Witte. 

 

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

agenda 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 

Er zijn vier mails binnengekomen die betrekking hebben op de vergaderingen van de 

komende vergadercyclus.  

-De heer Slewe heeft een verzoek gemaild in de volgende commissie Bestuur en Middelen 

te spreken over de rol van de gemeentesecretaris. Dit verzoek wordt afgewezen door de 

agendacommissie. Mevrouw Roos is wel voor agendering. 

-Mevrouw Roos heeft een verzoek gemaild in de raad te spreken over vier 

gespreksverslagen van het gesprek op 15 augustus met de gemeentesecretaris. Dit 

verzoek wordt afgewezen door de agendacommissie. Mevrouw Roos is wel voor 

agendering. 

-Mevrouw Roos en de heer Slewe hebben een verzoek gemaild in de volgende commissie 

Bestuur en Middelen te spreken over artikel 169 Gemeentewet. Dit verzoek wordt 

afgewezen door de agendacommissie. Mevrouw Roos is wel voor agendering. 

-Mevrouw Meyer heeft een verzoek gemaild om de commissie Grondgebied te verplaatsen 

omdat tegelijkertijd een kennismakingsbijeenkomst wordt georganiseerd door de 

provincie. Dit verzoek wordt afgewezen door de agendacommissie. 

Er zal nog een nieuwe datum worden geprikt voor een sessie met het Nederlands Debat 

Instituut. Dat is tot op heden niet gelukt. 

De burgemeester kan niet aanwezig zijn bij de volgende vergadering van de 

agendacommissie, op 26 september. In principe zit de plaatsvervangend voorzitter, de 

heer Burger, dan de agendacommissie voor. 

 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van 30 mei 2018 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Terugblik Raadscyclus 6 

Meerdere punten komen aan de orde. Over de raadsvergadering van 4 juli zijn de 

indrukken verschillend. De reguliere raadscyclus met beeldvormende avond, commissies 

en de raadsvergadering van 5 juli is naar tevredenheid verlopen. 

 

4. Raadscyclus 7, 2018 
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Veel agendapunten zijn naar achteren zijn geschoven omdat de aanlevertermijnen niet 

gehaald werden door de organisatie. Hierdoor zijn de agenda’s niet zo vol als voorspeld.  
 

Concept Beeldvormende Avond 6 september 2018 

Op de Beeldvormende Avond van 6 september komen aan de orde: Burger aan het woord 

(voorzitter de heer Harder) en themasessies over Park Vogelenzang en Dennenheuvel 

(voorzitter de heer Burger). De geplande drie kwartier wordt wat kort gevonden door de 

agendacommissie. Dat wordt een uur per onderdeel. 

 

Conceptagenda Commissie Grondgebied 11 september 2018 

Conceptagenda Commissie Samenleving 12 september 2018 

Conceptagenda Commissie Bestuur en Middelen 13 september 2018 

De agendacommissie is van mening dat het wat vroeg is om Park Vogelenzang en 

Dennenheuvel in de raad van 27 september besluitvormend voor te leggen. Daarom is het 

advies van de agendacommissie om beide onderwerpen in de commissie Grondgebied van 

11 september voor de eerste keer te agenderen en in de commissie Grondgebied van 16 

oktober voor de tweede keer. Besluitvorming zou dan plaatshebben in de raad van 1 

november 2018. 

De agendacommissie ziet Vitaal Vogelenzang graag geagendeerd voor zowel de 

commissie Grondgebied als de commissie Samenleving. De onderdelen die vallen onder 

grondgebied komen aan de orde in de commissie Grondgebied en de onderdelen die vallen 

onder samenleving komen aan de orde in de commissie Samenleving (dat betreft slechts 

een klein onderdeel).  

Twee van de bijlagen bij Vitaal Vogelenzang zijn door de ambtelijke organisatie 

aangedragen met het waarmerk ‘vertrouwelijk’. De stukken bevatten volgens de 
organisatie informatie die bij openbaarmaking de onderhandelingspositie van de gemeente 

zou kunnen schaden. De agendacommissie geeft aan dat hier een geheimhoudingsbesluit 

van het college nodig is. Dit wordt door de burgemeester aan het college meegegeven. 

In de commissie Bestuur en Middelen en de raad van 27 september staat het 

Vergaderschema 2019 geagendeerd. Het Reglement van Orde geeft aan dat de raad het 

vergaderschema vaststelt. 

De burgemeester geeft aan dat er een brief in de pijplijn zit bedoeld voor agendering in 

de commissie Bestuur en Middelen. De agendacommissie is van mening dat het te laat is 

voor het aanleveren en agenderen van het stuk. 

 

Conceptagenda gemeenteraad 27 september 2018 

In de raad van 27 september wordt afscheid genomen van drie leden van de 

rekenkamercommissie. Ze hebben 9 jaar goed werk geleverd en verdienen een mooi 

afscheid. In de raad zal even worden geschorst om bij hun afscheid stil te staan. De griffie 

regelt een passend cadeau. Ook wordt er een nieuw lid van de rekenkamercommissie 

benoemd die meteen geïnstalleerd zal worden. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2018 

Voor de volgende vergadercyclus is het een aandachtspunt geworden om in de gaten te 

houden dat de agenda’s niet te vol worden. De raad van 7 november wordt geschrapt; de 

begroting wordt alleen op 8 november door de raad besproken. 
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6. Vergaderschema 2019 

De agendacommissie stemt hiermee in. 

  

7. Rondvraag 

Geen van de leden maakt gebruik van de rondvraag. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 


