Verslag agendacommissie van dinsdag 13 april 2021
om 19.30 uur
Aanwezig: de heer Roest (voorzitter), de heer Schell, de heer Burger, 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 aanwezige deelnemers aan de vergadering
en de toehoorders welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen van het verslag van 9 maart 2021
Onder dankzegging aan de opsteller wordt het verslag vastgesteld.
3. Terugblik Raadscyclus 3
De voorzitters blikken terug op het verloop van de commissievergaderingen.
Bij de Commissie Grondgebied gebeurde het dat een fractie geen spreektijd meer had. Er
kwam het verzoek om spreektijd te gebruiken van een andere fractie die nog wel
spreektijd had. De voorzitter liet dit niet toe. De overige leden van de agendacommissie
steunen deze handelswijze. In algemene zin spreekt de agendacommissie uit dat het
gewenst is als de voorzitters dezelfde handelswijze kiezen.
In de Commissie Samenleving was de spreektijd van het College op. Dat had grotendeels
te maken met de tijd die een wethouder nodig had om vragen te beantwoorden. Het had
volgens de agendacommissie beknopter gekund. De wens wordt uitgesproken om de
betreffende wethouder hier op te attenderen en coaching aan te bieden.
De Commissie Bestuur en Middelen was relatief vroeg afgelopen. De vragen die waren
ingediend voor het vragenhalfuur in de Commissie Bestuur en Middelen kwamen niet aan
bod omdat de spreektijd van de indieners op was. De burgemeester wijst er op dat
overdag de ambtelijke organisatie er hard aan werkt om vragen in de vergadering goed
beantwoord te krijgen. Uitgangspunt blijft dat een vraag die is ingediend als mondelinge
vraag, ook mondeling beantwoord wordt. Mocht het echter zo zijn dat de vraag uiteindelijk
niet in de vergadering gesteld wordt, dan kan de vragensteller de vragen desgewenst
doorsturen aan de griffie voor schriftelijke beantwoording. Dat kan dan als technische
vraag of artikel 36 RvO vraag.
4. Raadscyclus 4
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We gaan naar vergadercyclus 4. Nog steeds is de avondklok van kracht en wordt er
vanwege de corona-maatregelen digitaal vergaderd. Er zijn wel versoepelingen in
aantocht. Vooralsnog wordt uitgegaan van digitaal vergaderen tot het moment dat het
verantwoord wordt geacht om weer fysiek te vergaderen. De griffie kan daarin snel
schakelen als dat nodig is.
Beeldvormende Avond 29 april 2021
Burger aan het woord (20.00)
Wederom is er Burger aan het woord. De heer Harder zal dit onderdeel voorzitten.
Technische bijeenkomst over Kadernota (20.30 uur)
De raad is gewend om een technische bijeenkomst te hebben voorafgaand aan de politieke
behandeling in commissies en raad. Die zal ook dit jaar georganiseerd worden. De
Kadernota is vanmiddag definitief vastgesteld in het College van B&W en doorgestuurd aan
de agendacommissie.
De heer Harder zal ook dit onderdeel voorzitten. De Kadernota komt terug in alle drie de
commissies.
Nog openstaande sessies
Zoals bekend staat een themasessie over het Hondenlosloopbeleid nog open vanwege de
corona-maatregelen en de wens om de sessie fysiek te houden zo gauw dat kan. Brief C1
van de Lijst met Ingekomen Stukken gaat hierover en zal vermoedelijk worden
geagendeerd in de volgende vergadercyclus. In de raad van donderdag ligt ook een motie
voor over dit onderwerp.
De themasessie over het Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland staat ook nog open
vanwege de wens om het fysiek te doen, er is geen noodzaak om dit al op korte termijn te
organiseren.
De commissies: 18 mei 2021 Grondgebied, 19 mei 2021 Samenleving en 20 mei
2021 Bestuur en Middelen
In alle drie de commissies staat de Kadernota geagendeerd. Ten behoeve van de
behandeling is een overzicht bijgevoegd met de onderwerpen per commissie.
In Grondgebied ook de Regionale Energie Strategie. Een belangrijk onderwerp waar veel
gemeenten op dit moment over spreken en besluiten. Als raadsvoorstel ook de
herinrichting van de Bekslaan. En zoals gebruikelijk ter informatie en oriëntatie de stand
van zaken statushouders.
Vervolgens ter informatie en oriëntatie drie agendapunten over ingekomen stukken van de
raad van 11/ 22 maart: Side events grand prix (A12 LIS 11-3) op verzoek van Zelfstandig
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Bloemendaal, Slingerweg 6 te Aerdenhout (A14 en C12 LIS 11-3) op verzoek van Hart
voor Bloemendaal en Graaf Willemlaan Vogelenzang (A15 LIS 11-3) op verzoek van CDA
en Hart voor Bloemendaal. De motiveringen zijn ook opgenomen bij de stukken.
In Samenleving los van de Kadernota ook een raadsvoorstel over GR Vroegtijdig School
Verlaten (VSV).
Ter informatie en oriëntatie wederom stand van zaken statushouders. En een ingekomen
stuk Evenement weduwe Borski (C2 LIS 11-3), geagendeerd op verzoek van Zelfstandig
Bloemendaal. De motivering wordt ook opgenomen bij de stukken. De organisatoren
kunnen desgewenst bij de commissie inspreken.
Ook het jaarverslag sociaal domein 2020 staat ter informatie en oriëntatie geagendeerd,
waarvan is afgesproken het jaarlijks te bespreken in de commissie.
In Bestuur en Middelen los van de Kadernota meerdere raadsvoorstellen: Kapitaalvraag
Lange Termijn Financiering LTF Stedin, Integrale aanpassing APV, Verkoop grond Thijsses
Hof, Verlengen woonplaatsvereiste wethouders. Ten aanzien van Stedin wordt het
raadsvoorstel naar verwachting vastgesteld in B&W op 27 april, de stukken zullen dan
worden toegevoegd aan het RIS.
Ter informatie en oriëntatie in overleg met de rekenkamercommissie opgenomen:
Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021. Het staat ook op de Lijst met Ingekomen Stukken,
maar nu lijkt het juiste moment om het te agenderen omdat ook de Kadernota staat
geagendeerd en het budgetrecht van de raad van toepassing is.
De rekenkamercommissie is momenteel een onderzoek aan het afronden over participatie.
Het College heeft inmiddels een zienswijze gegeven. Het onderzoek zal zou gauw het
afgerond is terugkomen, in de volgende cyclus.
Ter informatie en oriëntatie ook twee stukken van de Lijst met Ingekomen Stukken van de
raad van 11/22 maart: Natuurbrandrisico Graaienbos (C15 LIS 11-3) op verzoek van Hart
voor Bloemendaal en Geluidsoverlast motoren (A13 LIS 11-3) op verzoek van Zelfstandig
Bloemendaal.
Evaluatie voorzitter
In cyclus 7 2020 is de evaluatie van de voorzitter van de Commissie Bestuur en Middelen
niet doorgegaan omdat men het niet juist vond dit digitaal te doen.
Raad 3 juni 2021
In de raad staan raadsvoorstellen geagendeerd die in de commissies aan de orde zijn
geweest.
Ten aanzien van het raadsvoorstel mediation komt in het presidium aan de orde of het
mogelijk is om op korte termijn een fysieke raadsvergadering te houden.
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5. Planning Raad & Griffie 2021
MRA 14 april
Op 7 april is een regionale bijeenkomst geweest over de verstedelijkingsstrategie. Op 14
april zal een bijeenkomst zijn van de MRA over het transitieproces. De dag erna, op 15
april is raad en zal de zienswijze vanuit Bloemendaal besluitvormend aan de orde zijn.
Regionale samenwerking beschermd wonen
Gemeenten (regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer) zijn verplicht om
vanaf 1 januari 2022 regionaal samen te werken in het kader van de decentralisatie van
Beschermd Wonen. De colleges van de acht betrokken gemeenten worden gevraagd
akkoord te gaan met de verdere uitwerking van het gemeenschappelijk orgaan als
samenwerkingsvorm. De colleges horen in deze fase van het proces ook graag de visie van
raadsleden over de toekomstige verplichte regionale samenwerking Beschermd Wonen, en
willen hun raad in staat stellen om aandachtspunten mee te geven.
In Haarlem wordt het collegebesluit ter bespreking naar de raad verzonden met het
verzoek opvattingen en aandachtspunten over te brengen. Er is in Bloemendaal ook een
Collegebrief in de maak met het verzoek aan de raad om aandachtspunten mee te geven.
Deze brief zal op de Lijst met Ingekomen Stukken worden opgenomen. De
agendacommissie bepaalt dat de brief actief wordt geagendeerd in de volgende
vergadercyclus. Daarmee loop het in de pas met de regio.
Verzoek Koninklijke Horeca Nederland
De samenwerkende ondernemers Bloemendaal aan Zee zouden graag een werkbezoek
organiseren voor de Bloemendaalse raadsleden.
Doel is om de raadsleden in contact te brengen met de ondernemers, waarbij de
ondernemers de raadsleden graag meenemen in de gang van zaken op en bij het strand
en hen daarbij een inkijkje willen geven in hun bedrijfsvoering. Ook willen zij graag iets
vertellen over de samenwerking met de medewerkers van de gemeente en hoe zij ervaren
dat de gemeente omgaat met de corona-maatregelen richting ondernemers.
De agendacommissie geeft aan hier voor open te staan zo gauw de coronamaatregelen zijn
losgelaten. Koninklijke Horeca Nederland krijgt hierover bericht.
6. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur en dankt de aanwezigen.

