
 

 

Verslag agendacommissie van dinsdag 31 mei 2022 

om 19.30 uur 

 

Aanwezig: de heer Roest (voorzitter), mevrouw Jeltes, de heer Faber 

Afwezig: de heer Harder, de heer Van der Veldt 

Griffier: mevrouw Witte 

 

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

agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Harder en de 

heer Van der Veldt hebben zich afgemeld. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Vaststellen van het verslag van 19 april 2022 

 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt het verslag vastgesteld. 

 

3. De taakstelling van de agendacommissie 

 

Dit agendapunt is doorgeschoven van de vorige keer. Afgesproken wordt dat dit 

bespreekpunt terugkomt zo gauw het nodig wordt geacht.  

 

4. Terugblik Raadscyclus 4 

 

De voorzitters blikken terug op het verloop van de cyclus. De maatschappelijke markt was 

goed bezocht en was interessant. De agendacommissie ziet er meerwaarde in om deze 

vaker dan een maal per vier jaar te organiseren. De agendacommissie is tevreden over 

het verloop van de commissies. De extra raad op 24 mei verliep prima. 

 

4. Raadscyclus 5 

 

We gaan naar vergadercyclus 5. Het betreft een aardig volle vergadercyclus, met onder 

andere de Jaarrekening en de Zomernota. Maar ook de jaarstukken van meerdere 

gemeenschappelijke regelingen vullen de agenda’s aardig. 
 

Beeldvormende Avond 16 juni 2022 

 

Presentatie bibliotheek (19.30) 

Al voor de verkiezingen deed de bibliotheek het verzoek om een presentatie te mogen 

geven. Het gaat om het toelichten van hun plan om samen met Welzijn Bloemendaal op te 

trekken en samen invulling te gaan geven aan het pand. Daarvoor is een investering nodig 

aan het gebouw. Zij geven hier graag een presentatie over (zoals mogelijk is in het 
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Reglement van Orde) met daarna een gelegenheid voor vragen. In totaal zal hier een half 

uur voor gereserveerd worden. De locatie: Kareol. 

 

Burger aan het woord (20.00) 

Zoals gebruikelijk het onderdeel Burger aan het woord. De locatie: de raadszaal.  

De heer Faber zal de presentatie van de bibliotheek en de inspraak voorzitten. 

 

Themasessie Jaarrekening en jaarverslag 2021 (20.30)  

Het is gebruikelijk om voorafgaand aan de behandeling in commissie en raad een 

technische sessie te hebben over de Jaarrekening en het jaarverslag in een beeldvormende 

avond. De locatie: de burgerzaal. De heer Harder zal dit onderdeel voorzitten. 

 

De commissies: 21 juni 2022 Grondgebied, 22 juni 2022 Samenleving en 23 juni 

2022 Bestuur en Middelen 

 

De Commissie Grondgebied bevat meerdere raadsvoorstellen: 

 Grondexploitatie Vitaal Vogelenzang 

 Jaarstukken GR Bereikbaarheid 

 Aangepaste Wegsleepverordening 

 Begroting ODIJ 

 

Naar wens van de raad zijn er twee separate raadsvoorstellen over Vitaal Vogelenzang: 1 

inhoudelijke en 1 om de geheimhouding op de bijbehorende bijlage te bekrachtigen. De 

geheimhouding wordt door B&W opgelegd op 7 juni, de bekrachtiging wordt voorgelegd in 

de eerstvolgende raadsvergadering, op 7 juli. De agendacommissie geeft aan dat de 

geheime bijlage achter de knop kan worden aangeboden. Zijn er raadsleden of duo-

commissieleden die hem liever op het gemeentehuis komen inzien, dan kan dat ook. 

 

Lange termijn planning 

 

Naar aanleiding van een toezegging van de wethouder: met de ambtelijke organisatie is 

aan de orde geweest dat het nut kan hebben als er een verdiepende bijeenkomst komt 

over de lopende projecten. Dat zou een half uur voor de komende commissievergadering 

kunnen, maar dan komt het misschien niet helemaal goed tot zijn recht. Afgesproken 

wordt dat er een datum gezocht wordt na het reces. 

 

Vanuit Meerlanden is een brief binnengekomen met daarin het aanbod om na het reces 

nader kennis te maken met de raad. Ze geven aan dat dat kan in een presentatie, maar 

dat een werkbezoek op locatie met rondleiding in de Groene energie fabriek ook een 

mogelijkheid is. De agendacommissie vindt het een goed idee om na het reces een 

werkbezoek te hebben. Een vrijdagmiddag wordt gezien als een geschikt moment 

daarvoor. 

 

In de Commissie Samenleving de volgende raadsvoorstellen: 

 Benoeming Raad van Toezicht en Statutenwijziging Stopoz 
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Op verzoek van de commissie wordt dit agendapunt aan het begin van de 

commissie geplaatst en wordt tevens hierbij het eerder geagendeerde (en 

doorgeschoven) stuk van de ingekomen stukken lijst opgenomen. 

 Subsidieverordening algemene voorzieningen specifieke doelgroepen  

Dit voorstel is doorgeschoven van de vorige commissie. Van de ambtelijke 

organisatie vernam de griffie dat op 14 juni het gewenste advies van de WMO-raad 

wordt aangeboden aan de raad. Dat zal bij dit agendapunt worden opgenomen. 

 Begroting Participatiebedrijf 2023 

 

Ook is er ter informatie en oriëntatie een stuk afkomstig van de Lijst met Ingekomen 

Stukken van 21 april: Het kwaliteitsbeheerplan Jeugdhulp en Wmo. Ter informatie en 

oriëntatie ook wederom de stand van zaken huisvesting statushouders. Aan de wethouder 

zal gevraagd worden om een memo te maken met de laatste stand van zaken. 

 

Lange termijn planning 

 

Vanuit de ambtelijke organisatie is het verzoek gekomen om een themasessie over het 

nieuw op te stellen beleidsplan Sociaal Domein te hebben in de eerste Beeldvormende 

Avond voor het reces, op 8 september 2022. Dat onderwerp leent zich hier goed voor wat 

betreft de griffie. De agendacommissie is hiermee akkoord. 

 

Uit de inwerkmap (overdrachtsdossier): De resultaten van een extern onderzoek zijn 

vastgelegd in een rapportage ‘Haalbaarheidsonderzoek duurzame verzelfstandiging 

gemeentelijke muziekschool Bloemendaal’. Op 1 februari 2022 is het rapport toegezonden 

aan de gemeenteraad. De gemeenteraad moet nog een standpunt bepalen over de 

eventuele verzelfstandiging van de gemeentelijke muziekschool. Citaat: ‘De raad bepaalt 

of en op welk moment dit rapport besproken wordt in de raad’. De burgemeester licht toe 

dat de verwachting is dat dit in september/ oktober richting raad komt. 

 

Bureau Halt was benaderd om deel te nemen aan de onlangs gehouden maatschappelijke 

markt, maar was niet in de gelegenheid. Zij hebben aangegeven een keer over hun 

activiteiten te kunnen vertellen aan de Bloemendaalse raad. De heer Faber zal in de 

rondvraag aan de commissie de vraag stellen of hier animo voor is. 

 

In de Commissie Bestuur en Middelen aardig wat raadsvoorstellen: 

 Jaarrekening en Jaarverslag 2021 

 Zomernota 

 Begroting en Jaarverslag VRK 

 Nieuwbouw brandweer Bennebroek 

 MRA werkplan en begroting 

 Wijziging APV 

 Raadsbesluit op bezwaar Wob-verzoek 

 

Geen van de genoemde voorstellen kan naar achteren doorgeschoven worden. Vanwege de 

zwaarte van de agenda besluit de agendacommissie om van tevoren al een tweede avond 

te prikken: 30 juni. 
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Bij het raadsvoorstel over de VRK kwam vanuit de ambtelijke organisatie de wens naar 

voren om het zowel in de Commissie Samenleving als in de Commissie Bestuur en 

Middelen te agenderen. Het is echter conform het Reglement van Orde dat het in de 

commissie geagendeerd wordt waar het het meeste thuishoort. Om die reden is het alleen 

opgenomen op de agenda van de Commissie Bestuur en Middelen. 

 

Het raadsvoorstel over Nieuwbouw brandweer Bennebroek komt nog. De bijdrage vanuit 

de VRK is als het goed is donderdag bekend, dan kan het gevraagde bedrag worden 

opgenomen in het raadsvoorstel. Ook is er een raadsvoorstel voor het (her)benoemen van 

een lid van de rekenkamercommissie. Zoals gebruikelijk ligt dit eerst voor in het presidium 

(van 31 mei). 

 

Wederom staat op de agenda de terugkoppeling uit de regionale 

samenwerkingsverbanden. In de afgelopen commissievergadering kwam daar zoals 

afgesproken een terugkoppeling vanuit de vertegenwoordiger in de MRA Raadtafel/ 

regionale agendacommissie: de heer Vernooij. In de afgelopen MRA Raadtafel zijn de 

voorzitter en vicevoorzitter benoemd en is gesproken over o.a. de afstemming in de regio. 

In de afgelopen regionale agendacommissie is gesproken over de regionale 

raadsledenbijeenkomst op 8 juni in Velsen. De agenda daarvoor volgt spoedig. Het betreft 

een kennismakingsbijeenkomst tussen raadsleden in Zuid-Kennemerland en IJmond. 

 

Lange termijn planning 

 

De rekenkamercommissie is bijna klaar met het onderzoek ‘De praktijk van de Wob’. Het is 
inmiddels aangeboden voor bestuurlijk wederhoor. Dit rapport wordt meegenomen in de 

eerste cyclus na het reces. Het is uiteraard inmiddels (per 1 mei) de Woo geworden. 

Vanuit de organisatie is het aanbod gekomen om een sessie te verzorgen voor de raad 

over de Woo. De agendacommissie is hierover positief. Na het reces zal hiervoor een 

moment gezocht worden. 

 

Raad 7 juli 2022 

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

commissies aan de orde zijn geweest. Als eerste inhoudelijke agendapunten staan de 

Jaarrekening en de Zomernota geagendeerd. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2022 

 

De agendacommissie loopt door de Bestuurlijke Termijn Agenda’s en overige stukken 

heen. 

 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen. 


