Concept verslag van de vergadering van
het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal
op dinsdag 3 november 2020

Aanwezig:
Burgemeester Roest (voorzitter), de heer Schell, mevrouw Kuijs, de heer Kruijswijk, mevrouw
Zoetmulder, de heer Burger, de heer Doorn, mevrouw Roos.
Afwezig: de heer Heukels, de heer Slewe
Griffier: mevrouw Witte
1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in deze vergadering. De heer
Heukels en de heer Slewe zijn afwezig.
De voorzitter vertelt over de spelregels die gelden bij deze digitale vergadering. Een aantal
toehoorders is digitaal aanwezig.
De burgemeester doet de mededeling dat de politie de kwesties met lekke autobanden in onderzoek
heeft. Als er ontwikkelingen zijn, zal de burgemeester het presidium daarvan op de hoogte brengen.
De heer Kruijswijk geeft namens de referentiegroep Mozard een terugkoppeling van de laatste
bijeenkomst. Er is gesproken over de stand van zaken. Het traject neemt tijd in beslag, er is een
planning besproken tot en met het eerste kwartaal van 2021 om het in goede banen te leiden.
Tijdens het traject zullen er vragen beantwoord moeten worden hoe een en ander ingericht moet
worden. Zo is het bij het inrichten van het nieuwe systeem van belang om te weten wat de status is
van documenten: openbaar, vertrouwelijk of geheim.
De heer Kruijswijk geeft aan begrepen te hebben dat het thema geheimhouding op stukken
binnenkort wordt opgepakt door de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Het zou wat betreft de
heer Kruijswijk goed zijn als dit spoedig wordt opgepakt. De heer Burger geeft aan dat wat hem
betreft stukken geheim zijn of openbaar.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Vaststellen van het verslag van 15 september 2020
Een technische aanpassing die mevrouw Kuijs aan de griffie had doorgegeven, is in het verslag
verwerkt. Daarmee wordt het verslag vastgesteld.
4. Korte terugblik raadsvergadering van 17 september 2020 en commissies cyclus 7
Het presidium blikt terug. Het ging om onder andere raadsvoorstellen over Vitaal Vogelenzang, de
RES en Kenter. Er waren geen extra avonden nodig, vooral omdat er voor het eerst gebruik werd
gemaakt van spreektijden in commissies. Het presidium spreekt daarover tevredenheid uit.
Afgesproken is om dit over een half jaar te evalueren.

De heer Burger geeft een terugkoppeling van wat besproken is in de agendacommissie over
technische tijd. Daar valt onder andere onder de tijd die de voorzitter gebruikt om voor te zitten. De
voorzitter concludeert dat technische tijd niet op kan zijn. Die tijd is noodzakelijk om een vergadering
te kunnen hebben.
Mevrouw Roos geeft aan dat er volgens haar standaard geen antwoorden zijn gekomen van
wethouders. Zij roept de voorzitters en de burgemeester op om hier aandacht aan te besteden.
De heer Kruijswijk vult aan dat regelmatig in de commissie aangegeven wordt ergens schriftelijk op
terug te komen. Dat gebeurt niet altijd, bijvoorbeeld bij een vraag over Kweekduin. De burgemeester
reageert door aan te geven dat het punt over Kweekduin is besproken in het College. Dat antwoord
komt spoedig richting de raad. In algemene zin zal er op gelet worden.
De heer Doorn vult aan dat hij mevrouw Roos hier ook in steunt. Wat hem betreft is het een
aandachtspunt voor de wethouders, niet zo zeer van de voorzitters. De burgemeester neemt dit mee
richting het College.
5. Vooruitblik raadsvergaderingen van 5 november (begroting) en 12 november 2020
Ten aanzien van de Begrotingsraad van 5 november komen morgen de preadviezen en worden de
laatste antwoorden op technische vragen toegestuurd. Als de indiener aan de griffie aangeeft de
preadviezen niet naar de hele raad gestuurd te willen hebben, zal dat niet gebeuren.
De algemene beschouwingen zijn tien minuten per fractie. De burgemeester roept op om het zo kort
en krachtig mogelijk te houden in deze digitale vergadering. Op voorstel van mevrouw Roos wordt
afgesproken ieder uur een pauze van vijf minuten te nemen om de benen te strekken.
Aangezien de raad digitaal is, is het nodig andere afspraken te maken over het ondertekenen van
moties en amendementen. Unaniem wordt afgesproken dat indieners voor donderdag 11.00 uur een
ondertekende versie inscannen en aan de griffie mailen en daarnaast het origineel per post
toesturen aan de griffie.
Als mensen hier toch niet aan kunnen voldoen, geven ze dat zo snel mogelijk door aan de griffie en
wordt er een oplossing voor bedacht. Voor de langere termijn wordt dit punt ook opgepakt zodat
een en ander wellicht praktischer kan verlopen in de toekomst.
Bij alle stemmingen is het nodig dat alle aanwezige raadsleden worden afgegaan. Dat zal gebeuren
op alfabetische volgorde. Er zijn op dit moment 5 amendementen en 7 moties aangekondigd. Er zijn
ook twee moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd, deze komen zoals gebruikelijk aan
het einde van de vergadering aan de orde. Alle amendementen en moties die voor donderdag 11.00
uur worden aangeleverd worden meegenomen in het griffiebericht en op het Raads Informatie
Systeem gezet.
Ook daarna mogen raadsleden moties en amendementen aankondigen en indienen. De
burgemeester geeft mee dat het in een digitale vergadering wel vertragend kan werken als iets laat
wordt aangekondigd en nog niet bekend is bij de rest.
Op verzoek van mevrouw Roos wordt er ook een totaaldocument gemaakt van alle amendementen
en moties bij elkaar. De amendementen en moties zullen daarbij al worden voorzien van een
kenmerk.

Bij het vaststellen van de agenda zal het interpellatieverzoek van mevrouw Roos aan de orde komen.
Er moet in de raad over gestemd worden. De voorzitter geeft mee dat als het verzoek wordt
aangenomen, hij het liever gekoppeld ziet aan de reguliere raad van 12 november of in een aparte
raadsvergadering.
De leden van het presidium geven aan dat het wat hun betreft beter op zijn plek zou zijn in de raad
van 12 november. De heer Kruijswijk sluit een extra raad vlak na de Begrotingsraad niet uit, het is
wat hem betreft afhankelijk van hetgeen vanuit het College richting de raad komt de komende tijd.
Mevrouw Roos kan zich ook vinden in 12 november, maar zij geeft aan dat er dan een kans is dat de
interpellatie alsnog niet wordt toegestaan door de raad. Een extra raadsvergadering is ook een optie,
daarvoor zijn vier zetels nodig.
Wethouder De Roy van Zuidewijn, die ook naar de vergadering luistert, geeft aan het presidium mee
dat er voor de raad van donderdag nog een brief richting de raad komt over Blekersveld. De heer
Kruijswijk geeft aan dat dat niet afdoet aan de wens om een interpellatie te houden. Meerdere leden
van het presidium geven aan dat het niet gangbaar is om als raad een interpellatiedebat te weigeren.
Mevrouw Roos bespreekt dit nog met de griffier.
Ten aanzien van de raad van 12 november zijn nog geen bijzonderheden te bespreken.
6. Concept raadsvoorstel herbenoemen lid/ voorzitter rekenkamercommissie
Het presidium kan zich vinden in het raadsvoorstel. Deze zal worden meegenomen in de volgende
vergadercyclus, dat is ook aan de orde geweest in de agendacommissie.
7. Concept raadsvoorstel vaststellen fractiebudgetten
Het presidium kan zich vinden in het raadsvoorstel. Deze zal worden meegenomen in de volgende
vergadercyclus, dat is ook aan de orde geweest in de agendacommissie.
8. Offerte ondertitelen vergaderingen (wettelijke eis)
De griffier geeft een toelichting. Het betreft een wettelijke eis die veel gemeenten nog niet geregeld
hebben. Het doel is het toegankelijker maken van commissie- en raadsvergaderingen voor doven en
slechthorenden. Het presidium stemt ermee in dit te gaan regelen.
Mevrouw Kuijs vraagt of er een disclaimer is. Is juridisch vastgelegd dat het gesproken woord leidend
is en niet de tekst? De griffie gaat dat na en komt er bij mevrouw Kuijs op terug.
9. Rondvraag
Mevrouw Roos stelt een vraag over vuurwerk. Mevrouw Roos heeft gelezen dat de Veiligheidsregio
bij de minister heeft aangedrongen op een vuurwerkverbod. Is dat ook gebeurd vanuit de
Veiligheidsregio Kennemerland? Wat is de stand van zaken? De burgemeester geeft aan dat de
regioburgemeesters dit hebben ingebracht bij de minister. De burgemeester gaat er vanuit dat de
minister het zal meenemen bij zijn eerstvolgende persconferentie.
De burgemeester zegt in reactie op een vraag van mevrouw Roos toe dat zo snel mogelijk vanuit de
gemeente een communicatie uitgaat richting de inwoners, als er inderdaad een vuurwerkverbod

komt. Er komt – nadat er duidelijkheid is vanuit de minister - ook duidelijkheid over een compensatie
voor diegenen die financieel getroffen worden door een vuurwerkverbod.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.

