Commissie Bestuur en Middelen op dinsdag 24 mei 2022
Concept Besluitenlijst
Aanwezig: de heer Bruggeman (CDA), de heer van Os (PvdA), de heer van Tienhoven
(VVD), mevrouw Faas (ZB), mevrouw Roos (HvB), de heer Kramer (D66), de heer
Sondorp (GrL), mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Van de Bunt (LB)
College: Wethouder Heijink, wethouder Wijkhuizen, wethouder de Roy van Zuidewijn
Voorzitter: de heer Harder
Griffier: dhr. Meerkerk

1. Opening en bericht van verhindering
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Er zijn geen berichten van verhindering
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Inspreken in de commissie
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
4. Kadernota 2023
De commissie bespreekt het stuk en stelt vragen.
Een deel van de commissie oppert het idee om een kerntakendiscussie te
organiseren. Ook zijn er veel opmerkingen en vragen over het IHP.
Het college reageert en beantwoordt de vragen.
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Wethouder De Roy van Zuidewijn zegt op een vraag
van de heer van Tienhoven toe schriftelijk terug te
komen op wat er in het woningonderzoek wordt
onderzocht.
TCM 201
Wethouder Heijink zegt toe om schriftelijk terug te
komen op de vraag van mevrouw Faas of er structurele
uitbreiding van personeel wordt gevraagd om het
tijdelijke werk, ivm opvang Oekraïense vluchtelingen,
op te vangen.
TCM 202
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Wethouder Heijnk zegt op een vraag van de heer van
de Bunt toe om een overzicht te sturen van alle
geoormerkte gelden vanuit het gemeentefonds.
TCM 203



Wethouder Heijnk zegt toe om met een schriftelijke
reactie te komen op de vragen en opmerkingen van
mevrouw Roos inzake het GRIT
TCM 204



Wethouder Heijink zegt op een vraag van de heer van
de Bunt toe om inzichtelijk te maken welk deel van de
extra gemaakte kosten door de GGD ivm de
coronacrisis, ten laste komen van de gemeente
Bloemendaal.
TCM 205

Het voorstel gaat als bespreekpunt naar de raadsvergadering van 2 juni

5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.21 uur.
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