
 
 

 

 

Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 19 mei 2022 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Van Tienhoven (VVD), de heer Werners (VVD), mevrouw Jeltes 

(D66), de heer Sondorp (GrL), mevrouw Roos-Andriesse (HvB), de heer Bruggeman 

(CDA), de heer Van Os (PvdA), de heer Van de Bunt (LB), mevrouw Faas (ZB).  

College: Burgemeester Roest, wethouder Heijink  

 

Voorzitter: de heer Harder 

Griffier: mevrouw Smit 

   

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Zoetmulder, zij laat zich 

vervangen door de heer Werners, en van de heer Kramer, die zich laat vervangen door 

mevrouw Jeltes. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Voor agendapunt 7 is de rekenkamercommissie aanwezig voor een presentatie. De 

voorzitter stelt voor om dit agendapunt direct na het vaststellen van de agenda te 

behandelen. 

 

Er zijn geen insprekers dus agendapunt 3 komt te vervallen. 

 

De agenda wordt aldus vastgesteld. 

 

7. Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 van de rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie stelt zich kort voor aan de commissie. Daarna volgt een 

presentatie. Deze zal via de griffie verder verspreid worden.   

   

3. Inspreken in de commissie 

Er hebben zich geen insprekers gemeld dus dit agendapunt komt te vervallen. 

  

4. Vaststellen winkeltijdenverordening Bloemendaal (meningsvormend) 

Dit voorstel wordt besproken in de commissie. Er worden vragen gesteld over hoe de 

participatie heeft plaatsgevonden en wat de gevolgen zijn voor de leefbaarheid. Met 

name over de ontheffing om op zondag te mogen lossen bestaan zorgen. 

 

De wethouder licht toe dat deze verordening geen algehele toestemming behelst, maar 

slechts de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen, om de laad- en lostijden te 

verruimen. 
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De commissie besluit het punt als bespreekpunt te laten agenderen voor de 

raadsvergadering.  

 

TCM 206 De wethouder zegt toe dit zo breed mogelijk kenbaar te maken aan 

degenen die bezwaar kunnen maken. Omdat niet iedereen publicaties op 

overheid.nl leest, zal het college hier pro-actief mee om gaan. 

 

5. Verordening uitvoering en handhaving (meningsvormend) 

De commissie adviseert dit punt als hamerpunt te agenderen voor de raadsvergadering 

van 2 juni 2022.   

 

6. Aanwijzen WOO-contactpersoon (meningsvormend) 

De commissie heeft enkele vragen over dit onderwerp en de financiering daarvan. 

Hierop wordt toegelicht dat deze extra inzet wordt vergoed door de provincie. 

 

De commissie adviseert dit punt de agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering 

van 2 juni 2022. 

  

8. Bestuurlijke termijnagenda B&M 

De commissie vraagt of het wellicht mogelijk is om jaarrekeningen op een eerder 

moment aan te leveren, zodat er meer tijd is om die te bestuderen. Het college geeft 

daarop aan dat dit door de controle van de accountant niet lukt. 

 

9. Eventuele substantiële nieuw uitgaven/overschrijdingen 

Er is geen nieuwe informatie. 

 

10. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

De heer Vernooij is aangeschoven om kort een toelichting te geven op de MRA-

raadtafel en de regionale agendacommissie. 

 

De burgemeester geeft een korte toelichting op de bestuurstafel die vrijdag 20 mei 

vergadert. 

 

11. Mededelingen uit de Auditcommissie 

De auditcommissie is nog niet bij elkaar gekomen en er is derhalve niets terug te 

koppelen. 

 

12. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

Er zijn geen mededelingen vanuit de commissie.  

 

13. Mededeling college van B & W 

De burgemeester heeft een mededeling over de bouw van de brandweerkazerne 

Bennebroek. Over twee weken verwacht de burgemeester de uitslag van de 

mededingingsprocedure en zou graag in de raad van juli tot besluitvorming willen 

komen. Gelijktijdig is de burgemeester in gesprek met de VRK om te bezien of zij een 

deel van de meerkosten op zich wil nemen. 
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De voorzitter doet een ordevoorstel om dit punt, mocht het te laat worden 

aangeleverd, toch te agenderen op de komende commissievergadering zodat het 

proces geen vertraging oploopt. De commissie is daarmee akkoord. 

 

14. Vaststellen van de besluitenlijst van 17 februari 2022 

Het verslag van de commissie Bestuur en Middelen van 17 februari 2022 wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

15. Lijst van toezeggingen voor het College 

Vorige keer zijn afgedaan: TCM 218 en 219. Deze zullen van de lijst worden afgevoerd.  

Openstaande toezeggingen: geen 

16. Rondvraag 

PvdA stelt vragen over de ontvlechting van de het gezamenlijk team financieel beheer 

van de gemeente Bloemendaal en Heemstede. 

De wethouder geeft een toelichting op de gemeenschappelijke regelingen met 

Heemstede, en verweven teams.  

HvB stelt vragen over de Tetterodehal.  

De wethouder geeft hierop een toelichting.  

HvB stelt vragen over het verstekken van informatie van Gemeentebelastingen aan het 

RIEC.  

De burgemeester geeft aan dat over de inhoud van casussen geen mededelingen 

kunnen worden gedaan. In algemene zin geeft de burgemeester aan dat de gemeente 

in nauw contact staat met onder meer het RIEC en het LIEC vanwege onderzoeken 

naar criminele netwerken. 

HvB vraagt naar de kosten van de aanpassing van de kruising Bekslaan/Leidsevaart. 

De wethouder geeft aan dat dit niet publiek wordt bekendgemaakt. Mevrouw Roos 

krijgt de informatie van wethouder Wijkhuisen. 

HvB stelt vragen over een vacacture voor een MRA-functionaris die zij online vond. 

De burgemeester geeft aan dat dit geen nieuwe functie betreft, maar dat verschillende 

taken die te maken hebben met regio-aangelegenheden nu in één functie zijn vervat. 

VVD en HvB stellen vragen over de stand van zaken met betrekking tot het praktijkhuis 

Inspiration. 

De burgemeester geeft daarop een toelichting en geeft aan dat hij in gesprek is met de 

inwoners van dat huis om tot een oplossing te komen.  
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HvB stelt vragen over de landschapsarchitect voor de hockeyclub Bloemendaal.  

De gemeente is samen met de hockeyclub bezig met een traject om het terrein van de 

hockeyclub op te knappen. De hockeyclub betaalt daar aan mee. 

HvB geeft aan dat inwoners veel meer betrokken zouden moeten worden met de 

plaatsing van de laadpalen en vraagt het college de participatie te gaan opstarten in de 

Wilhelminalaan. 

De wethouder geeft aan dat hij de vraag over zal brengen aan wethouder Wijkhuisen, 

in wiens portefeuille dit valt. 

17. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

 


