Concept Verslag agendacommissie van dinsdag 24 augustus 2021
om 20.15 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 aanwezigen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen van het verslag van 1 juni 2021
Onder dankzegging aan de opsteller wordt het verslag vastgesteld.
3. Terugblik Raadscyclus 5
De voorzitters blikken terug op het verloop van de vergadercyclus en de
commissievergaderingen. Het was een volle vergadercyclus, maar alleen bij de Commissie
Bestuur en Middelen was een extra avond nodig. Daar was van tevoren al rekening mee
gehouden. Op 22 juli vond een extra raadsvergadering plaats waarin de jaarrekening is
vastgesteld.
4. Raadscyclus 6
We gaan naar vergadercyclus 6. Na een drukke vergadercyclus voor het reces, is deze
rustiger. Voor het reces is met elkaar in het presidium kortgesloten dat na het reces weer
fysiek vergaderd zou worden. Dat is dan ook het uitgangspunt voor deze vergadercyclus.
Uiteraard worden, zo lang dat wordt verlangd, de corona-richtlijnen gehanteerd.
Beeldvormende Avond 26 augustus 2021
Burger aan het woord (20.00)
Wederom is er Burger aan het woord. De heer Burger zal dit voorzitten, aangezien hij
daarvoor op het gemeentehuis de briefing heeft voor Raadslid in de Klas.
Themasessie over Borski gaat niet door
Het was de bedoeling om in deze Beeldvormende Avond een themasessie te hebben over
het evenement weduwe Borski. Aangezien staatsbosbeheer de medewerking heeft
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ingetrokken, is in overleg met College en de organisator besloten om de themasessie geen
doorgang te laten vinden.
Extra Beeldvormende Avond 9 september 2021
Zoals afgesproken, zal deze Beeldvormende Avond gaan over het hondenlosloopbeleid. In
verband met corona is het de vorige keer niet doorgegaan. De organisatie had toen wel al
een en ander voorbereid wat nu weer gebruikt kan worden. Het zal plaatsvinden in het
gemeentehuis, in de burgerzaal. De heer Harder zal de avond voorzitten aangezien de heer
Burger dan op vakantie is. Het gaat om twee verschillende locaties (Park Brederode,
Wethouder van Gelukpark), het idee is om het eerste uur over de ene locatie te spreken en
het tweede uur over de andere locatie, met daartussen een korte pauze voor eventuele
inloop en uitloop.
De ambtelijke organisatie heeft een bestand met mogelijk geïnteresseerden, zij zullen
actief benaderd worden. Van belang is dat er niet te veel mensen komen in verband met
de corona maatregelen. Net als de vorige keer in de steigers stond, kunnen mensen zich
via een aanmeldsite aanmelden. Het is dan wie het eerste komt, wie het eerst maalt.
Zonodig kunnen op de tweede ring mensen toegelaten worden die toehoorder zijn. De
burgemeester geeft aan dat hij zal zorgen dat er ook iemand aanwezig is om vragen te
beantwoorden over handhaving.
De commissies: 31 augustus 2021 Grondgebied, 1 september 2021 Samenleving
en 2 september 2021 Bestuur en Middelen
De heer Schell heeft aangegeven het voorzitterschap van de heer Burger te zullen
overnemen voor Grondgebied.
Het betreft een rustige agenda. In Grondgebied geen raadsvoorstellen deze keer.
Ter informatie en oriëntatie zoals gebruikelijk de stand van zaken statushouders. Aan
wethouder De Roy van Zuidewijn zal gevraagd worden om een memo te schrijven die kan
worden opgenomen op het Raads Informatie Systeem, aangezien er best wat
ontwikkelingen zijn die bespreking verdienen.
Vervolgens ter informatie en oriëntatie het volgende ingekomen stuk:
 Ingekomen stuk C18 LIS 8 juli 2021 Stand van zaken Vitaal Vogelenzang geagendeerd op verzoek van mevrouw Roos (HvB).
De brief betreft de portefeuille van wethouder Wijkhuisen en zal worden geagendeerd in
deze commissie (en niet in de Commissie Bestuur en Middelen). Gelet op de ruimte op de
agenda van de Commissie Grondgebied, is dat sowieso het meest praktisch. Aan Hart voor
Bloemendaal zal gevraagd worden een motivering te geven op de agendering.
Stukken naar achteren
Op de BTA stonden opgenomen voor deze cyclus voor Grondgebied: Raadsvoorstel
Omgevingsplan Bloemendaal aan Zee, Raadsvoorstel legesmodel, mandaatregeling en
verordening planschade, Raadsvoorstel wijziging GR Odij. Die zijn door het College naar
achteren geschoven.
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De agendacommissie geeft aan zich zorgen te maken over het naar achteren schuiven van
stukken. Het kan in de ogen van de agendacommissie niet zo zijn dat er straks
onevenredig veel agendapunten zijn die onevenredig veel vergadertijd vergen. Er zullen
keuzes gemaakt moeten worden over wat wel en wat niet.
In Samenleving de volgende raadsvoorstellen:
 Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond
 Beëindigen preventieve schoollogopedie
Het raadsvoorstel over schoollogopedie was er al voor het reces, maar vanwege de volle
agenda’s toen, is dit in overleg naar achteren geschoven.
Ter informatie en oriëntatie wederom stand van zaken statushouders en de volgende
ingekomen stukken:
 Ingekomen stuk Regionale gezondheidsnota, aanpak suïcide (C11 LIS 15-4) –
geagendeerd op verzoek van mevrouw Roos (HvB)
 Ingekomen stuk Interview met directeur Brederode wonen (A3 LIS 8-7) –
geagendeerd op verzoek van de heer Slewe (ZB).
Naar wens van de agendacommissie zal de nieuwe directeur van Brederode Wonen
worden uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn bij dit agendapunt.
Het ingekomen stuk over aanpak suïcide is doorgeschoven van de vorige Commissie
Samenleving. De motiveringen worden ook opgenomen op het RIS.
Raadsvoorstel doelgroepenverordening
Dit raadsvoorstel stond op de BTA opgenomen voor deze vergadercyclus voor
Samenleving. Het voorstel is echter nog niet vastgesteld door B&W en komt later.
In Bestuur en Middelen meerdere raadsvoorstellen:
 Voorstel Samenwerkingsafspraken MRA
 Vuurwerkmaatregelen jaarwisseling 2021-2022
 Initiatiefvoorstel Verordening Rekenkamercommissie (GroenLinks en VVD)
 Raadsbesluit op twee Wob verzoeken
 Vaststellen vergaderschema 2022
 Herbenoemen lid rekenkamercommissie
Het betreft een nieuwe versie van het Initiatiefvoorstel Verordening rekenkamercommissie.
In het voorstel over de MRA wordt gevraagd om iemand af te vaardigen voor de Raadtafel
en om ook een plaatsvervanger aan te wijzen. Hierover zal een oproep worden opgenomen
in het griffiebericht.
Ter informatie en oriëntatie staat geagendeerd:
 Onderzoeksrapport reddingsbrigade
In het presidium van 1 juni jl. wees dhr. Van de Bunt er op dat eerder was toegezegd dat
dit rapport geagendeerd zou worden. De burgemeester zegde toe om het rapport te
agenderen in de eerste cyclus na het reces. De burgemeester heeft er ook een
aanbiedingsbrief bij geschreven.

-4-

Nog openstaande onderwerpen
Vanuit de organisatie wordt nog gewerkt aan de raadsvoorstellen Thijsses Hof en Deken
Zondagslaan.
Raad 16 september 2021
In deze raad zullen in ieder geval de raadsvoorstellen geagendeerd staan die in de
commissies aan de orde zijn geweest. Ook zal in deze raad afscheid genomen worden van
mevrouw Robbers en zal haar opvolger in de raad voor de VVD worden benoemd.
5. Planning Raad & Griffie 2021
Commissie Integriteit
Vandaag is in een voortgangsbericht van de burgemeester bericht dat de Commissie
Integriteit vermoedelijk in september een eerste rapport van bevindingen gereed zal
hebben. Dat zal conform protocol door seniorenconvent en raad behandeld worden.
Regionale raadsleden bijeenkomst 15 september
Op 15 september zal er wederom een regionale raadsledenbijeenkomst zijn. Onderwerp:
het Bestuursconvenant Zuid-Kennemerland.
Verzoek Koninklijke Horeca Nederland
De samenwerkende ondernemers Bloemendaal aan Zee organiseren op 21 september een
werkbezoek voor de Bloemendaalse raadsleden, zoals in de vorige vergaderingen van de
agendacommissie toegelicht. Aan de organisator zal een programma worden gevraagd.
Themasessie Omgevingsvisie
Omdat eigenlijk aankomende Beeldvormende Avond zou moeten gaan over het evenement
weduwe Borski, was de themasessie Omgevingsvisie naar achteren geschoven naar de
Beeldvormende Avond op 30 september. Dat staat nog steeds.
Er zijn nog meer verzoeken binnengekomen vanuit de organisatie voor themasessies, de
griffier licht ze kort toe.
Sessie rechtmatigheidscontrole
In de auditcommissie is aan de orde geweest dat er een sessie met de raad georganiseerd
dient te worden over de veranderende rechtmatigheidscontrole. Dit zal worden opgepakt
door de auditcommissie die donderdag bijeen komt.
Landje Van Riessen
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Vanuit de ambtelijke organisatie is vernomen dat in december een raadsvoorstel volgt voor
de invulling van het Landje Van Riessen/ Bispinckpark. De griffie houdt dit in de gaten.
Richting de Stichting Bloemoes, die een alternatief plan heeft voor de locatie, is
aangegeven dat ze t.z.t. zullen worden geïnformeerd. En dat hun plan dan nogmaals zal
worden toegestuurd aan de raad.
Bezoek Commissaris van de Koning
Het secretariaat en de griffie hebben doorgekregen dat op 15 december in de middag de
Commissaris van de Koning een bezoek brengt aan de gemeente. Er zal ook wederom een
gesprek zijn met de raad. Over de nadere invulling zal nog worden gesproken.
6. Rondvraag
De burgemeester meldt dat er op 11 september een nieuwe bewonersdag wordt
georganiseerd waarin het op prijs gesteld wordt als de fractievoorzitters zich presenteren.
In het griffiebericht zal hierover een bericht worden meegenomen.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur en dankt de aanwezigen.

