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Concept verslag openbare vergadering van de Commissie Bestuur & Middelen donderdag 17 januari 

2019 om 20.00 uur. Na schorsing voortgezet op 28 januari 

 

Aanwezig 

Commissieleden: 

De heren  Van de Bunt (VDB), Heukels (LB), Slewe (HvB), Kruijswijk (GrL), Schell (GrL), 

Harder (VVD), Groen (D66) en Beusen (CDA) 

Het College: Burgemeester Roest, Wethouder Heijink 

Voorzitter: mevrouw Roos-Andriesse 

Commissiegriffier: mevrouw Hageman 

Externe aanwezigen: mevrouw B. Glashouwer. 

Afwezig: mevrouw De Groot 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. De voorzitter staat stil bij 

de brand in Hillegom de avond voorafgaand aan deze vergadering.  

Mevrouw De Groot wordt vervangen door de heer Schell. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De heer Groen zal bij agendapunt 12 vervangen worden door de heer Oude Weernink. 

De heer Harder stelt voor agendapunt 9. De Samenwerking Bloemendaal – Heemstede te 

verplaatsen naar de commissie van mei. De motivering van de VVD fractie is te wachten met 

de bespreking totdat het College rapportage die gepland staat in de maand mei verzonden 

heeft aan de Raad. De commissieleden (op de fracties van HvB en D66 na) wachten de 

rapportage van de College af en willen deze tijd gebruiken om de aangelegenheid in de 

fracties te kunnen te bespreken.  

Conclusie: Agendapunt 9. Zal niet besproken worden. De agendacommissie wordt gevraagd 

het agendapunt voor de commissie van mei te agenderen.  

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

De heer Slewe doet mededelingen over de status en gang van zaken van de door hem 

ingediende verzoeken en de diverse raadsvragen. 

 

4. Mededelingen College van B&W 

Burgemeester Roest doet de mededing dat hij zich niet herkend in de opmerkingen van de 

heer Slewe. De tweede mededeling van de burgemeester is dat hij de toezeggingen niet 

herkend dat in het Presidium gesproken is over het informeren van de raad ter 

voorbereiding op agendapunt 9. De presentatie en de column van de heer Van der Laar uit 

de beeldvormende avond zijn verzonden aan de Raad volgens de burgemeester. 

Overige mededelingen van de burgemeester 

- De voorbereiding voor het onafhankelijke onderzoek EWH zijn in gang gezet. De 

werkgroep heeft een tweetal personen voorgedragen plaatst te nemen in de 

validatiecommissie. Namens de gemeente Bloemendaal de heer M. Schoenmaker, namens 

het bureau Integris, de heer R. Kramer. 

Overige mededelingen: 

- Een bericht wordt door de burgemeester gedeeld met de commissie. Het 

onderzoekbureau gaat aan het werk. De inhoudelijke onderwerpen uitsluitend besproken 

worden door het onderzoeksbureau met de validatiecommissie. De opdrachtgever zal bij 

gelegenheid en op initiatief van het onderzoeksbureau geïnformeerd worden. Het bericht 

van het onderzoeksbureau zal aan de raad toegezonden worden 

- De jaarwisseling is rustig verlopen. De evaluatie van de inzet van het team handhaving 

en een uiteenzetting van de genomen maatregelen zullen per brief aan de raad 

toegezonden worden. 
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- De werkgroep bestuurlijke vernieuwing zal binnenkort het document geheimhouding en 

vertrouwelijk met de Raad delen. 

 

5. Vaststellen van de verslagen van 28 en 29 november 2018  

De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Lijst van toezeggingen College  

De volgende toezeggingen worden bij het vaststellen van dit verslag op 28 februari van de 

lijst afgevoerd: 

TCM143, TCM152 (alleen wat betreft de vragen van D66), TCM159, TCM161, TCM164, 

TCM171, TCM177 

Te volgende toezeggingen worden aangehouden: 

TCM151, TCM162, TCM163, TCM165, TCM166, TCM170, TCM172, TCM173, TCM174, 

TCM175, TCM176. 

 

De volgende toezeggingen worden uitgezocht: 

TCM167, TCM168, TCM169. 

Wethouder Heijink zegt toe TCM151 voor de raadsvergadering afgedaan te hebben. 

Wethouder Heijink zegt toe TCM152 (de vragen van de heer Beusen) aan de griffie te 

informeren met welk bericht en op welke datum deze vragen zijn beantwoord. 

7. Rondvraag 

De heer Slewe heeft rondvragen ingediend met de onderwerpen: 

- Samenwerking Bloemendaal Heemstede de kosten van de column tijdens de 

beeldvormende avond. Burgemeester Roest zal deze vraag schriftelijk beantwoorden. 

              TCM178 

- Ondersteuning onafhankelijke media (weekblad en Bmagazine) inzake aankoop ruimte in het 

weekblad. Is er sprake van een subsidie aan het weekblad? 

De burgemeester zal dit meenemen in het communicatienota. 

- De kosten voor Bmagazine? 

De burgemeester beantwoord de vraag: € 12.000,00 per jaar 
- Hotel op de kop van de Zeeweg. Verkoop grond locatie Reddingsbrigade 

Wethouder Heijink geeft aan dat het er van verkoop van de grond van de reddingsbrigade 

geen sprake is. Op het perceel van het hotel ligt erfpacht. 

De wethouder komt ter zijner tijd terug naar de Raad met een voorstel  

De heer Kruijswijk heeft een rondvraag over de communicatie over de vuurwerkvrije zones 

De burgemeester zegt toen voor de zomer de evaluatie te sturen van het effect van de 

vuurwerkbrief en de kaartjes met daarop aangegeven de vuurwerkvrije zones.   TCM179  

Meningsvorming 

 

8. Overnemen aanbevelingen Rapport De Rode Draad RKC Bloemendaal 

Mevrouw Glashouwer geeft een toelichting op het rapport. De commissieleden dankt de 

rekenkamer voor haar rapport en neemt de aanbevelingen over. 

 

Informatie en Oriëntatie 

 

9. Rapport Samenwerking Bloemendaal-Heemstede RKC Heemstede 

Dit agendapunt zal door de agendacommissie geagendeerd worden voor de commissie van 

mei aanstaande. 

 

10. a. Vaststellen van het gemeentewapen en het vaststellen van een dorpswapen voor 

Bennebroek.  

b. Motie 1 nov 2018 fractie Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal  Gemeentevlag 

Bloemendaal.  

De agendapunten 10a en 10b worden samengevoegd. 

De commissie complimenteert de heer Van de Bunt voor zijn uitgebreide onderzoek. 
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De burgemeester  Dit stuk kan als bespreekpunt naar de raad van 31 januari 2019. De 

fractie van VDB zal tijdens de raadsvergadering van 31 januari de Moties zoals behandeld 

indienen. 

 

De voorzitter schorst de vergadering om 23:15 uur. 

De datum voor het vervolg van deze vergadering zal in overleg vastgesteld worden. 

 

(vervolg) Verslag commissie Bestuur en Middelen van 17 januari. 

De vergadering is voortgezet op 28 januari 2019 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Maandag 28 januari 2019 om 20:00 uur. 

De Voorzetting van de geschorste vergadering van 17 januari 2019. 

 

Aanwezig: 

De heren: Van de Bunt, Slewe, Kruijswijk, Harder, Groen, Burger (tot 21:30 uur) 

Mevrouw De Groot 

Afwezig: de heer Heukels 

College: 

Burgemeester Roest, Wethouder Heijink 

Ambtelijke ondersteuning: de heer Kruisman, mevrouw Feikema 

Voorzitter: mevrouw Roos-Andriesse 

Griffier: mevrouw Hageman 

 

De voorzitter heropent de vergadering 

 

11. Vaststellen Detailhandelsbeleid Zuid Kennemerland 2018 – 2023 

De commissie geeft aan het beleid tav de Gemeente Bloemendaal te summier benoemd 

wordt. Het stuk geeft vooral inzicht op beleid op regionaal niveau. 

Wethouder Heijink zegt toe in de begroting 2020 een voorstel op te nemen voor de 

aanpassing van de winkelstraat Bloemendaal     TCM180 

Het stuk kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 28 januari 2019. 

 

12. Vaststellen Communicatiebeleidsplan 2018 t/m 2020 

De commissieleden geven aan dat het stuk niet voor bespreking in de raad rijp is. 

De commissie laat weten dat het stuk in de diverse componenten, visie en samenhang mist. 

Er worden diverse vragen gesteld.  

De burgemeester neemt na overleg met de ambtelijke staf het stuk terug. Hij verklaart 

vervolgens dat hij gaat onderzoeken op welke wijze het stuk aangepast moet worden zodat 

dit door de Raad gedragen kan worden en hij laat weten dat hij daarbij een beroep zal doen 

op de inbreng van de commissieleden. 

 

13. Aangaan nieuwe regeling GR Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011 

Het stuk kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 28 januari 2019. 

 

14. In te stemmen overheveling budgetten boekjaar 2018 naar 2019 

De heer Van de Bunt zal aanvullende technische vragen aan het College. 

Het stuk kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 28 januari 2019. 

 

15. Benoemen leden bezwaarschriftencommissie 

Dit stuk kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 31 januari 2019 
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Informatie & Oriëntatie 

 

 

16. Begroting MRA 

Het agendapunt is niet behandeld ivm de afwezigheid van de heer Heukels. 

 

17. Brief C10 over Beleidsnotitie strand 

Het agendapunt is niet behandeld omdat de fractie Hart voor Bloemendaal daar geen 

behoeft meer aan heeft. 

 

18. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Wethouder Heijink geeft een update over de verkoop van de aandelen Eneco. 

 

19. Mededelingen vanuit de Auditcommissie 

De heer Groen doet verslag van de vergadering van de Auditcommissie van 7 februari jl. 

Een voorstel vanuit het College om de P&C cyclus aan te passen volgt zo spoedig mogelijk 

De voor- en najaarsnota zal vervangen door een zomernota, een kadernota met meer 

nadruk op beleid en een eindejaar nota. Wanneer deze brief ontvangen is door de Raad zal 

deze besproken worden in de commissie bestuur en middelen van februari. 

 

20. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:12 uur. 

 

 

 


