Concept verslag van de vergadering van
het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal
op dinsdag 1 juni 2021

Aanwezig:
Burgemeester Roest (voorzitter), de heer Schell, mevrouw Kuijs, de heer Kruijswijk, mevrouw
Zoetmulder, de heer Burger, de heer Doorn, de heer Slewe, de heer Van de Bunt.
Afwezig: 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. Mevrouw Roos heeft zich
afgemeld. De heer Van de Bunt is aanwezig in de plaats van de heer Heukels.
De nieuwe gemeentesecretaris, mevrouw Kroon, is aanwezig en stelt zich voor. Het presidium heet
haar welkom en wenst haar veel succes en werkplezier.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Vaststellen van het verslag van 13 april 2021
De heer Kruijswijk stelt voor het verslag technisch te wijzigen op blz. 2 bovenaan en de zin ‘De
burgemeester geeft aan graag te persisteren als voorzitter van de raad.’ te wijzigen in ‘De
burgemeester wil persisteren om voorzitter van de raad te blijven.’ Het presidium is daarmee
akkoord; het verslag wordt met inachtneming van deze wijziging vastgesteld.
4. Korte terugblik raadsvergadering van 15 april 2021 en commissies cyclus 4
De heer Doorn is van mening dat de behandeling van de Kadernota in de commissies en raad
onvoldoende aan bod is gekomen door de volle agenda’s en doordat veel tijd opging aan minder
grote onderwerpen zoals het evenement weduwe Borski en de herinrichting van de Bekslaan. De
heer Doorn is van mening dat dit volgend jaar anders zou moeten. Meerdere leden van het presidium
achten het subjectief of een onderwerp belangrijker of minder belangrijk is. Wel is men het ermee
eens dat de Kadernota uitgebreider aan bod had kunnen komen en er meer debat (mogelijk) zou
moeten zijn. De burgemeester wijst er op dat er geen uitloop mogelijk was voor de Commissie
Bestuur en Middelen omdat er een extra raadsvergadering gepland stond.
De heer Kruijswijk wijst er op dat vorig jaar de Kadernota wel veel debat heeft opgeleverd. Volgend
jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen, de Kadernota is deze keer beleidsarm. Het presidium kiest
ervoor om voortaan een aparte commissie te hebben voor de Kadernota, los van de reguliere
commissievergaderingen. Daar kunnen alle drie de wethouders aanwezig zijn om vragen te
beantwoorden. Op initiatief van de heer Burger zal dat al toegepast worden bij de begroting, er zal
ook dan een aparte commissievergadering voor alleen de begroting gehouden worden.

De heer Van de Bunt geeft aan dat hij de regie van de Commissie Bestuur en Middelen als niet prettig
heeft ervaren. Een ander lid van het presidium geeft aan zich daar niet in te herkennen. De heer
Kruijswijk geeft aan dat in de afgelopen raadsvergadering werd geschorst vlak voor 23.30 uur. Dat
was ongelukkig, aangezien het tegelijk als zeer wenselijk wordt geacht om echt om 23.30 uur de
vergadering te beëindigen. Andere leden geven aan dat het schorsingsrecht niet uit het oog verloren
mag worden.
De burgemeester citeert een aantal passages uit een bericht van mevrouw Roos die zij had willen
inbrengen in het presidium. Zij is van mening dat er meer oog moet zijn voor minderheden in de
raad. De burgemeester geeft aan dat hij persoonlijk aan mevrouw Roos een toelichting zal vragen
wat zij hiermee concreet bedoelt. Ook is de inbreng dat de burgemeester lang over het
vragenhalfuur deed in de raad, bij een vraag van de heer Slewe. De burgemeester beaamt dat en
licht toe dat dat in zijn beleving met name veroorzaakt werd doordat hij veelvuldig werd
geïnterrumpeerd waarbij opmerkingen werden gemaakt die reactie vergden. In dat verband geeft de
burgemeester aan dat hij graag vragen die hem zelf aangaan als portefeuillehouder, naar achteren
wil hebben. Dan kan de plaatsvervangend voorzitter hem als voorzitter van de vergadering
vervangen en kan hij zich beter focussen op de beantwoording. De burgemeester geeft tevens een
terugkoppeling van hetgeen in de agendacommissie is gezegd over de afgelopen vergadercyclus.
5. Vooruitblik raadsvergadering van 3 juni 2021
De burgemeester loopt door een aantal zaken heen voor wat betreft de raadsvergadering van 3 juni.
De griffier geeft aan dat er deze keer vooralsnog niet heel veel bijzonderheden te melden zijn. Wel
wordt even stilgestaan bij het raadsvoorstel Stedin. In de extra raad van 27 mei lag een apart
bekrachtigingsbesluit geheimhouding voor. Het raadsvoorstel van donderdag is technisch dusdanig
aangepast dat de passages over het bekrachtigen van de geheimhouding eruit gehaald zijn.
Mevrouw Zoetmulder wijst er op dat het raadsvoorstel als keuze is geformuleerd. Het voorstel om
aandelen te kopen lijkt door een meerderheid te worden verworpen. Wat het meest voor de hand
ligt, is een amendement. De griffier zal hiertoe een voorzet maken. Wethouder Heijink geeft mee dat
van belang is dat er een duidelijk besluit wordt genomen, juist omdat Bloemendaal de enige
gemeente uit de regio kan zijn die een afwijkend standpunt inneemt inzake de aankoop van
aandelen.
6. (Eventuele) terugkoppeling uit werkgroepen
De heer Kruijswijk geeft een terugkoppeling uit de werkgeverscommissie. De werving voor een
nieuwe commissiegriffier is gestart, de vacature is nu eerst intern uitgezet. Binnenkort volgt er een
brainstormsessie aan de hand van een aantal documenten en artikelen. Ook is in de afgelopen
vergadering gesproken over de functionerings-/ en beoordelingscyclus. De heer Van de Bunt wijst op
het belang van een goede periodieke terugkoppeling vanuit de werkgeverscommissie. Er is een
besluitenlijst gemaakt van de afgelopen vergadering. Zo gauw deze is vastgesteld, zal deze openbaar
gemaakt worden. De heer Kruijswijk geeft aan regelmatig een terugkoppeling te zullen geven.
De heer Kruijswijk geeft ook een terugkoppeling uit de werkgroep RIS. Er wordt nog steeds gewerkt
aan een koppeling tussen het RIS en Mozard. Dat loopt al een behoorlijke tijd en kent vertraging ten
gevolge van de coronacrisis. De verwachting is nu dat in de zomer het uitrollen kan starten. Van
belang is dat Bloemendaal andere procedures kent dan Heemstede, waar rekening mee gehouden
dient te worden. Er zullen ook vragen opkomen richting de raad tijdens het uitrollen. Bijvoorbeeld de

vraag welke informatie getoond zou moeten worden op het RIS. De werkgroep RIS zal met deze
vragen richting de raad komen zo gauw dat aan de orde is. Het verslag van de laatste vergadering zal
gedeeld worden met de raad.
7. Vormgeving regionale agendacommissie
Er zijn twee kandidaten: mevrouw Meyer (al actief m.b.t. governance) en de heer Oude Weernink.
Om tijdig aan de slag te kunnen, na het reces gaat de regionale agendacommissie van start, is het
presidium – behalve de heer Slewe - van mening dat ze al in de raad van donderdag benoemd
zouden moeten worden. De griffier zal daartoe een raadsvoorstel opstellen. De heer Slewe Is het niet
eens met de opzet en vindt dat Bloemendaal hier niet aan moet deelnemen. De burgemeester wijst
hem er op dat hierover door de gemeenteraad inmiddels een democratisch besluit is genomen. De
heer Van de Bunt neemt het mee naar de fractie.
8. Bespreken of het gesteund wordt om de komende vergadercyclus in het gemeentehuis te
houden
De burgemeester geeft aan de meningen verdeeld zijn over fysiek of digitaal vergaderen. Er is ook
een tussenvorm mogelijk. Wat betreft de burgemeester is er, gelet op het rijksbeleid, geen medischethisch argument meer om digitaal te vergaderen. In de regio worden diverse keuzes gemaakt.
De heer Van de Bunt is voor fysiek vergaderen, omdat het wettelijk mag. De heer Burger is van
mening dat de commissies fysiek kunnen en de raad digitaal. Daarbij geeft de heer Burger aan dat als
er een deelnemer aan een vergadering niet fysiek wil vergaderen, er nog niet fysiek vergaderd kan
worden. De heer Slewe is voor fysiek vergaderen, de maatregelen zijn erg versoepeld. Voor het debat
is fysiek vergaderen veel beter. De heer Slewe wijst er op dat er vaker bij meerderheid besloten
wordt, waarom zou dat hierover niet kunnen? De heer Doorn sluit zich daarbij aan. Mevrouw
Zoetmulder geeft aan dat haar fractie verdeeld is. Zij neemt het mee terug naar de fractie en kan er
niet op vooruit lopen. Wat betreft GroenLinks kan er fysiek vergaderd worden. Voor D66 geldt het
zelfde, de meest kwetsbare mensen hebben inmiddels hun eerste vaccinatie gehad kunnen hebben.
Meerdere leden geven aan dat dit onderwerp zich wat hun betreft niet goed leent voor beslissen bij
meerderheid. De heer Schell respecteert degenen die nog niet voor de zomer fysiek willen
vergaderen. Ook heeft de gemeente een voorbeeldfunctie.
De voorzitter wijst er op dat de commissievoorzitters formeel degenen zijn die gaan over de vorm
van vergaderen van commissies, deze discussie moet worden opgevat als peiling. De griffier geeft
aan zowel een digitale als fysieke vergadering te kunnen organiseren. De burgemeester geeft aan al
een keuze te willen maken voor de raadsvergaderingen en tot het reces digitaal te zullen blijven
vergaderen. En daarbij tegelijk de keuze te maken om direct na het reces fysiek als raad te
vergaderen. Aan de hand van de discussie zullen op verzoek van het presidium de burgemeester en
de griffier een motie voorbereiden zodat in de raad, indien politiek gewenst, gestemd kan worden
over fysiek vergaderen in de komende vergadercyclus.
9. Rondvraag
De burgemeester meldt dat de commissie integriteit met de werkzaamheden is begonnen. Er zal een
collegebesluit genomen worden om de leden te vrijwaren. De burgemeester geeft hier een
toelichting op. De eerste producten zullen al spoedig worden aangeleverd. Er is vervolgens een

seniorenconvent nodig conform het integriteitsprotocol, voorafgaand aan de volgende
raadsvergadering.
De griffier geeft aan dat in de volgende vergadering van het presidium een memo zal voorliggen over
de plannen richting de verkiezingen in hoofdlijnen. Er wordt al volop over gesproken met de
organisatie. Er wordt een projectgroep in gang gezet om er al tijdens het reces mee aan de slag te
gaan. Het zal gaan over te organiseren debatavonden, de verkiezingskrant, de maatschappelijke
markt. Ook het nog te evalueren BOB-model kan worden meegenomen. Voor de nieuwe raad die
aantreedt, komt een overdrachtsdossier en een inwerkprogramma.
De heer Van de Bunt vraagt aandacht voor de geldende regels ten aanzien van verkiezingsborden. De
heer Doorn vraagt zich af of de verkiezingsborden digitaal zullen zijn. Dat zal worden nagegaan.
De heer Burger geeft aan dat de agendacommissie in september al had aangegeven dat het gewenst
is als een bekrachtigingsbesluit geheimhouding apart voorligt ten opzichte van het inhoudelijke
voorstel. De heer Burger vraagt hier namens de agendacommissie opnieuw aandacht voor. De
burgemeester had liever gezien dat er een notitie zou voor komen te liggen met de plussen en de
minnen, maar kan zich er bij neerleggen om het zo af te spreken. Meegegeven wordt dat als er in
beide voorstellen wordt verwezen naar elkaar, er geen verwarring kan ontstaan over de
geheimhouding. Het is tevens van belang dat er een duidelijk register is van de
geheimhoudingsbesluiten, met daar ook in vermeld tot wanneer de geheimhouding geldt. De
burgemeester geeft aan dat er aan wordt gewerkt.
De heer Burger vraagt wanneer de raad in de gelegenheid gesteld wordt om een besluit te nemen
over het Integis onderzoek. Van belang was dat de mediation beëindigd zou zijn. De burgemeester
geeft aan dat tevens de uitslag van de tuchtrechtzaak wordt afgewacht en de pleitnotities bekend
moeten zijn om te kunnen worden meegenomen in de discussie.
De heer Burger vraagt of er al iets bekend is over de zaak tegen de accountant. Wethouder Heijink
geeft aan dat er gisteren een tussenvonnis is geweest met daarin drie extra vragen van de
accountantskamer die beantwoord moeten worden.
De heer Van de Bunt geeft aan dat er een rapport van de reddingsbrigade behandeld zou worden in
de commissie. De burgemeester geeft aan dit reeds besproken te hebben met de griffier. De
burgemeester zegt toe het rapport na het reces te zullen agenderen.
De heer Burger meldt vanuit de agendacommissie dat de raad in de volgende cyclus gehouden zal
worden op 7 en 8 juli vanwege de vele agendapunten.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.

