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Presidium op woensdag 17 mei 2017 

 

Concept-verslag 

 

Aanwezig: 

Leden: de heer Bolkestein, mevrouw Van Stralen, de heer Wehrmeijer, mevrouw Meuleman, de heer 

Burger, de heer Schell 

Voorzitter: burgemeester Schneiders 

Griffie: de heer Hoek 

Gast: mevrouw Thier-Goubitz, Privacy Company 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  Mevrouw Roos is afwezig. 

De griffier deelt mee dat op de agenda van de commissie Bestuur & Middelen het lang verwachte 

voorstel staat met onderwerp Handleiding geheimhouding voor raadsleden en werkafspraak 

oplegging geheimhouding op niet-openbare stukken . 
 

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Besluitenlijst presidium 29 maart 2017 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

4. Raadsinformatiesysteem in relatie tot Wet Bescherming Persoonsgegevens 

Op verzoek van het presidium heeft Privacy Company een advies geschreven nav de vraag op welke 

wijze moet worden omgegaan met privacygevoelige gegevens van burgers in openbaar te maken 

raadsstukken. Mevrouw Thier-Goubitz van Privacy Company licht het advies toe (zie handout in de 

bijlage). De leden van het presidium stellen vragen. Na overleg wordt de griffier gevraagd met het 

advies in de hand en in samenwerking met Privacy Company een handzame handreiking op te stellen 

om met deze materie om te gaan. Het presidium geeft aan het volgende te willen:  

 een goede balans tussen openbaarheid en privacy,  

 een heldere lijn voor de toekomst,  

 een pragmatische benadering van de documenten die nu nog in het besloten deel van het 

RIS staan,  

 enige informatie over de wijze waarop andere gemeenten met deze materie omgaan en  

 informatie over wat raadsleden wel en niet mogen zeggen wanneer vergaderingen live 

worden uitgezonden. 

 

5. Terugblik raadsvergadering 30 maart 2017 

Het presidium blikt kort terug. 

 

6. Vooruitblik raadsvergadering 20 maart 2017 

Het presidium geeft aan belang te hechten aan een goede vergaderorde. 

Ten aanzien van het agendapunt 15 (Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bos, Tuin en Dier) 

stelt het presidium vast dat gebleken is dat de discussie daarover nog onvoldoende gevoerd is. 

Geconcludeerd wordt tot een korte behandeling in één termijn, waarin de fracties hun opvattingen 

naar voren kunnen brengen, waarna het college verzocht zal worden met inachtneming van die 

opvattingen een herzien document aan de raad aan te bieden. Het presidium realiseert zich dat dit er 

toe kan leiden dat behandeling van het agendapunt pas na de zomer zou kunnen plaats vinden. 
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7. Stand van zaken burgemeester procedure 

Geen mededelingen. 

 

8. Mededelingen vanuit de werkgeverscommissie griffie 

De heer Burger meldt dat dat de werkgeverscommissie een stap terug heeft gedaan en de taken mbt 

het werkgeverschap tav de commissiegriffiers heeft overgedragen aan de griffier. Finale besluiten 

over definitieve aanstelling blijven bij de werkgeverscommissie. Voorts meldt de heer Burger 

wanneer de werkgeverscommissie functioneringsgesprekken zal voeren met de griffier. 

 

9. Inventarisatie verbeterpunten Raadsinformatiesysteem 

Mevrouw Van Stralen meldt dat de functie waarmee aantekeningen kunnen worden gedeeld met 

anderen, niet meer werkt. Voorts verzoekt zij de zoekfunctie van het RIS te verbeteren en de PDF’s 
doorzoekbaar te maken. De griffier zal met deze en andere waarnemingen aan de slag gaan en 

daartoe contact onderhouden met mevrouw Van Stralen. 

Naar aanleiding van dit punt verzoekt het presidium de organisatie in voorkomende gevallen meer 

aandacht te besteden aan de historische context van voorstellen. Dit voorkomt onnodig zoekwerk 

door meerdere raadsleden. 

 

10. Rondvraag 

De heer Burger merkt op dat de Lijst van Toezeggingen aan het uitdijen is. Het presidium concludeert 

dat 

 het zinvol is kort voor de raad toch nog een korte check te doen bij de wethouders 

 zaken die naar hun aard wat langer op de Lijst van Toezeggingen zouden staan, op de 

Bestuurlijke Termijnagenda te zetten 

 voortaan de Lijst van Toezeggingen niet meer punt voor punt te behandelen, maar de leden 

van de raad/commissie te vragen of zij daarbij opmerkingen hebben 

De heer Burger vraagt aandacht voor het punt Integriteit. Het presidium concludeert dat bespreking 

van wat er op dat vlak in Bloemendaal al gebeurt en nog zou moeten gebeuren aan de orde kan 

komen wanneer een aantal documenten op dit vlak op de Lijst van Ingekomen Stukken worden 

aangemeld voor behandeling in de commissie Bestuur & Middelen.  

Mevrouw Wierda laat weten dat haar fractie er de voorkeur aan geeft om voortaan haar vergadering 

voorafgaand aan de raadsvergadering te houden op de maandag voorafgaand aan de raad. Het 

presidium concludeert dat deze opvattingen breed gedeeld worden en besluit dat na de 

zomervakantie alle fracties – voorzover zij op het stadhuis vergaderen – op die maandag zullen 

vergaderen. 

Mevrouw Van Stralen concludeert dat de Europese vlag niet meer wordt gehesen. De griffier gaat er 

achteraan. 

Wethouder Heijink heeft de raad toegezegd een werkbezoek aan de reddingsbrigade te organiseren. 

De griffier vraagt of er voorkeuren zijn. Het presidium geeft aan een voorkeur te hebben voor een 

bezoek op vrijdagavond of zaterdagochtend, bij voorkeur als afsluiting van het oude of opening van 

het nieuwe jaar en daarbij graag te gaan varen. 

De griffier vraagt of er behoefte is om een informatiebijeenkomst te organiseren voor burgers die 

belangstelling hebben voor het raadslidmaatschap. Het presidium geeft aan een bescheiden 

bijeenkomst op prijs te stellen, bij voorkeur voorafgaand aan een raadsvergadering. De heren Schell 

en Bolkestein willen graag een korte introductie verzorgen. 

De burgemeester meldt dat hij een ambtsbericht aan de Commissaris van de Koning in de pen heeft 

zitten over de bestuurlijke situatie in Bloemendaal. Hij heeft het ambtsbericht op hoofdlijnen 

gedeeld met het college en deelt deze ook met het presidium. Het presidium onderschrijft deze 

hoofdlijnen naar aard en strekking. Het ambtsbericht zal na aanbieding aan de CvdK aan de raad ter 

beschikking worden gesteld. 
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11. Sluiting 


