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Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 20 januari 2022 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer van der Veldt (CDA), mevrouw De Groot (PvdA), de heer Brussaard 

(VVD), mevrouw Faas (Zelfstandig Bloemendaal), de heer Doorn (VDB), mevrouw Roos 

(HvB), de heer Metselaar, de heer Oude Weernink (D66), de heer Kruijswijk (GrL) 

mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Van de Bunt (LB)  

College: Burgemeester Roest, wethouder Heijink  

 

Voorzitter: de heer Harder 

Griffier: mevrouw van der Voorde 

 

   

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Wethouder Heijink stelt voor de agendapunten 5 en 6 af te voeren van de agenda. De 

commissieleden zijn wat overrompeld. De meerderheid is het echter eens met het 

afvoeren van de agenda.  

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  

   

3. Inspreken in de commissie 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

  

4. Overheveling budgetten (meningsvormend) 

Er zijn vragen over dit voorstel, die worden beantwoord. De overheveling naar het 

volgende jaar wordt logisch gevonden. De wethouder zal vrijdag 21 januari een brief 

sturen aan de griffie.  

De commissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raad van 3 

februari 2021.  

 

5. Thijsses Hof: afgevoerd van de agenda 

6. Verkoop Willinklaan 8 idem 

 

7. Parkeerautomaten (meningsvormend) 

De heer van de Bunt memoreert dat de raad een voorstel zou krijgen over een 

servicehuis digitaal parkeren. Moeten deze parkeermeters nog wel vernieuwd worden? 

Past dat in de standpunten over het Wethouder van Gelukpark? De heer Metselaar 

ziet graag eerst overleg met de ondernemersvereniging. Meerdere fracties zien het 
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voorstel graag uitgevoerd zoals het voorligt. De vragen worden door de wethouder 

beantwoord.  

De vraag hoeveel parkeergeld er wordt opgehaald wordt beantwoord met “2021 

Bloemendaalseweg 116.108,47 euro. Het strand levert 2021 1.244.000,00 euro op”. Er 

komt een voorstel voor het servicehuis parkeren.  

De commissie adviseert het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raad van  

3 maart 2021. LB neemt het mee naar de fractie, HvB neemt het mee naar de 

ondernemersvereniging. Indien de beide fracties van mening blijven dat het een 

bespreekpunt blijft, melden zij dit bijtijds bij de griffie.  

 

8. Vaststellen Algemeen Plaatselijke verordening (meningsvormend) 

 

De heer Oude Weernink heeft vragen over het punt lachgasverbod. Dat is nog geen 

wettelijk voorschrift. De heer Metselaar vraagt waarom het vuurwerkverbod niet is 

opgenomen. De heer Doorn vraagt naar het plaatsen van gevaarlijk sport en spel in 

het water.  

De burgemeester meldt dat zowel de politie kan handhaven op lachgas en de 

bestuurlijke dienst op de bestuurlijke strafbeschikking. Lachgas speelt met name op het 

strand. Het vuurwerkverbod is opgenomen en verankerd. De aanpassing van de APV 

volgt het VNG-model.  

 

De commissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raad van 3 

februari 2021. 

 

9. Oprichting en deelname aan Stichting Risicobeheer (meningsvormend) 

Mevrouw Faas vraagt welke risico’s er gelopen worden als er geen Stichting zou zijn. 
Mevrouw de Groot vindt de term risicobeheer wat wonderlijk. De burgemeester 

beantwoordt de vragen. Het moet een kostenreductie en een kwaliteitsverbetering 

opleveren. De vraag over de aansprakelijkheid van de medewerker wordt schriftelijk 

beantwoord.  

 Burgemeester Roest zegt toe op de vraag van de heer Oude Weernink 

informatie aan te leveren over de aansprakelijkheid van de medewerkers. 

                  

                                     TCM 219 

 

 

De commissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raad van 3 

februari 2021. 

 

10. Initiatiefvoorstel Hart voor Bloemendaal - Wijziging RvO vragen stellen 

aan insprekers (meningsvormend) 

Mevrouw Roos licht het initiatiefvoorstel toe. HvB heeft dit punt al vaker ingebracht in 

de raad. Het is niet gastvrij richting de inspreker als er geen verhelderende vraag 

gesteld kan worden en er zit vaak veel tijd tussen het inspreken en de behandeling van 

het antwoord.  

Mevrouw de Groot is het eens met mevrouw Roos. De voorzitter heeft hier een rol 

maar ook de raadsleden. De inspreker moet niet zijn hele verhaal opnieuw gaan 
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afsteken. De heer Kruijswijk deelt dit, de heer Brussaard vindt dat de 

beeldvormende avond juist hiervoor is en is tegen. De heer Doorn ziet het als een 

onderwerp voor de nieuwe raad in het kader van het gehele vergadermodel, er moet 

eerst een evaluatie met de huidige raad plaatsvinden. De heer van de Veldt gaat 

akkoord met het voorstel maar moet het nu of voor de volgende raad? Mevrouw Faas 

is voor, de heer van de Bunt ook, de heer Oude Weernink vindt het positief maar wil 

het RvO voor de nieuwe raad onder de loep nemen en het aan de nieuwe raad laten.  

Conclusie: er wordt welwillend over het initiatief gedacht behalve de VVD. De afweging 

is nu het gehele RvO en het BOB-model onder de loep te nemen maar er is al een 

evaluatie geweest. De volgende raad kan met de evaluatie de zaken verder oppakken.   

 

De commissie adviseert het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raad van 3 

februari 2021.  

 

11. Bestuurlijke termijnagenda B&M 

Mevrouw Roos wil informatie vooraf van de wethouder over de overheveling van de 

bedrijfsvoering naar Heemstede. Zij mist in de termijnagenda de kostenopgave van 

Oldenhove en de korte termijn aanpak van de winkelstraat in Bloemendaal.  

 

13. Eventuele substantiële nieuw uitgaven/overschrijdingen 

Er is geen nieuwe informatie. 

 

11. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

De burgemeester meldt dat er een RBT (BM, politie en OvJ) overleg is geweest over de 

Corona aanpak en de situatie in de samenleving op dit moment. De pers staat er bol 

van.  

 

14. Mededelingen uit de Auditcommissie 

De voorzitter van de auditcommissie, de heer Oude Weernink, deelt mede dat de 

Auditcommissie voorafgaand aan de commissie B&M een vergadering heeft gehad over 

de evaluatie P&C cyclus, de management letter en het controleprotocol en de 

aanbevelingen van de accountant. Het verslag volgt nog.  

 

15. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie  

Er zijn geen mededelingen vanuit de commissie.  

 

16. Mededeling college van B & W 

Er zijn gen mededelingen. 

 

17. Vaststellen van de besluitenlijst van 2 december 2021 

De heer Bruggeman was afwezig evenals de heer Burger. Het verslag van de 

commissie Bestuur en Middelen van 2 september 2021 wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

18. Lijst van toezeggingen voor het College 

Vorige keer zijn afgedaan: TCM 211, 214, 215, 215 Deze gaan van de lijst af.  

Openstaande toezeggingen: TCM 217 is afgehandeld per brief op 14-12-21.  
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TCM 218 zal door de wethouder met de heer Kruijswijk apart besproken worden, er 

komt een afspraak.  

 

19. Rondvraag 

Er is een vraag van HvB over de ruimte die burgemeesters hebben gegeven in Zuid-

Limburg. De burgemeester geeft hierop een antwoord.  

20. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur. 

 

 

 

 


