
 

 

Verslag agendacommissie van dinsdag 1 februari 2022 

om 19.30 uur 

 

Aanwezig: de heer Roest (voorzitter), de heer Schell, de heer Burger 

Afwezig: de heer Harder 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening, berichten van verhindering, mededelingen en vaststellen van de 

agenda 

 

De heer Roest opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Vaststellen van het verslag van 14 december 2021 

 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt het verslag vastgesteld. 

 

3. Terugblik Raadscyclus 1 

 

De voorzitters blikken terug op het verloop van de vergadercyclus en de 

commissievergaderingen. Cyclus 1 is goed verlopen. De Commissie Grondgebied liep uit, 

onder andere omdat er geen spreektijden konden worden bijgehouden. De raadscyclus 

werd voor een deel in beslag genomen door het onderwerp Oldenhove, waarover ook een 

Beeldvormende Avond is gehouden. 

 

4. Raadscyclus 2 

 

We gaan naar vergadercyclus 2 van 2022. Zo op het eerste gezicht valt deze laatste cyclus 

voor de verkiezingen mee qua hoeveelheid stukken.  

 

Fysiek vergaderen 

 

Sinds dinsdag zijn de maatregelen versoepeld. Afgesproken wordt dat de komende 

vergadercyclus in principe fysiek gehouden zal worden. Als de voorzitter redenen heeft om 

toch digitaal te vergaderen (bijvoorbeeld omdat meerdere leden corona hebben en niet 

fysiek aanwezig kunnen zijn), dan kan de voorzitter daartoe besluiten.  

 

Er is inmiddels een afspraak geweest met Db Audiovisueel – de leverancier van de 

vergaderapparatuur in Bloemendaal - over hybride vergaderen. Toegelicht is hoe dit in 

Bloemendaal geregeld kan worden. Duidelijk werd dat de aanlevertermijnen langer zijn 

dan normaal vanwege corona. In mei/ juni kan het geregeld zijn. De apparatuur kan ook 

vrij eenvoudig door de organisatie gebruikt worden. De burgemeester geeft aan te voelen 

voor een 50/ 50 constructie qua bekostiging. 



-2- 

 

Beeldvormende Avond 10 februari 2022 

 

Burger aan het woord (20.00) 

 

Wederom is er Burger aan het woord. Afgesproken wordt dat de heer Schell dit voorzit. 

 

Degenen die hadden aangevraagd om een presentatie te mogen geven over het investeren 

in vernieuwing van de bibliotheek, hebben aangegeven daar voor nu van af te zien. Ze 

houden graag de presentatie zo gauw de nieuwe raad is geïnstalleerd. 

 

De commissies: 15 februari 2022 Grondgebied, 16 februari 2022 Samenleving en 

17 februari 2022 Bestuur en Middelen 

 

In de Commissie Grondgebied een raadsvoorstel: 

 Omgevingswet – adviesrechten participatie buitenplanse activiteiten 

 

Zoals gebruikelijk vervolgens ter informatie en oriëntatie de voortgang van de 

noodhuisvesting statushouders. Wederom zal aan de wethouders van de Commissie 

Grondgebied en Samenleving gevraagd worden om tijdig een notitie aan te bieden met de 

stand van zaken. 

 

Ook een stuk van de Lijst met Ingekomen Stukken van 16 december 2021: 

 A14: Juryrapport verbetering verkeersveiligheid Zeeweg – geagendeerd op verzoek 

van de heer Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) 

 

Een inwoner heeft het verzoek gedaan om daar stukken aan toe te voegen. In de raad van 

3 februari zullen deze stukken door meerdere partijen worden aangedragen om te 

agenderen zodat ze kunnen worden toegevoegd aan dit agendapunt. 

 

Er komt nog een raadsvoorstel aan over Binnenweg 27, in de vergadering van het College 

van 8 februari wordt dit vastgesteld en zal het worden toegevoegd aan het agendapunt. 

 

In Samenleving de volgende raadsvoorstellen: 

 Addendum Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland/ IJmond 

 Intrekken Verordening Wet inburgering 

 

Ter informatie en oriëntatie twee stukken afkomstig van de Lijst met Ingekomen Stukken 

van 11 november jl. die de vorige keer zijn doorgeschoven: 

 

 C3: Strategisch beleidsplan 2021-2025 bij het bestuursverslag Stopoz 2020 - 

agenderingsverzoek van de heer Bruggeman (CDA). Een vertegenwoordiger van de 

Raad van Toezicht en de bestuurder van Stopoz zijn uitgenodigd bij dit agendapunt. 

Inmiddels is duidelijk dat ze niet aanwezig kunnen zijn. Aan de heer Bruggeman zal 

gevraagd worden of dit agendapunt kan blijven staan. 

 C1: Rapportage 1e halfjaar 2021 Sociaal Domein - agenderingsverzoek van de heer 

Bruggeman (CDA) 
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In Bestuur en Middelen meerdere raadsvoorstellen: 

 

 Evaluatie protocol integriteitsmeldingen (stuk volgt, is nog niet gereed) 

 Beëindigen onderzoek gebeurtenissen rondom Elswoutshoek 

 (Geen) Wensen en bedenkingen lidmaatschap SHPV 

 

Als bullit bij het agendapunt ‘Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden’ wordt 
opgenomen: 

 Mededeling vanuit regionale agendacommissie/ MRA raadtafel 

 

Op 9 februari is de MRA raadtafel. De stukken worden ter informatie meegestuurd met het 

aankomende griffiebericht. Het is de bedoeling dat in de Commissie Bestuur en Middelen 

een terugkoppeling gegeven wordt door de vertegenwoordiger vanuit Bloemendaal. 

 

Raad 10 maart 2022 

In deze raad zullen in ieder geval de raadsvoorstellen geagendeerd staan die in de 

commissies aan de orde zijn geweest. Het betreft de laatste raadsvergadering voor de 

verkiezingen. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2022 

 

Naar suggestie van de heer Burger wordt afgesproken dat stukken die in de raad van 3 

februari worden geagendeerd van de Lijst met Ingekomen Stukken, worden opgenomen op 

de komende commissieagenda’s. 
 

De geplande raadsvoorstellen over Vitaal Vogelenzang, Bispinckpark Noord en Zuid, 

Gymzaal Dennenweg, Addemdum Nota bodembeheer en Zienswijze samenwerking met 

Heemstede worden om diverse redenen naar achteren geschoven. 

 

Naar verwachting eind februari komt er een stuk vanuit de bezwaarschriftencommissie 

waarna de raad een besluit moet nemen over de ingediende bezwaren tegen de besluiten 

op de Wob-verzoeken. Dat zal dan richting agendacommissie komen. 

 

Er worden spoedig weer rapporten van bevindingen vanuit de commissie integriteit 

aangeboden. Er zal dus weer een seniorenconvent bijeen groepen moeten worden. De 

burgemeester doet de suggestie 1 maart.  

 

Voor de commissies zal het MT de Bestuurlijke Termijn Agenda aanpassen zodat de meest 

actuele versies worden opgenomen op de commissieagenda’s. 
 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur en dankt de aanwezigen. 


