
 

 

Verslag agendacommissie van dinsdag 8 maart 2022 

om 19.30 uur 

 

Aanwezig: de heer Harder, de heer Schell, de heer Burger (plv. voorzitter) 

Afwezig: de heer Roest  

Griffier: mevrouw Witte 

 

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

agenda 

 

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

De heer Roest heeft zich afgemeld. De heer Burger neemt als plaatsvervangend voorzitter 

het voorzitterschap voor zijn rekening. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Vaststellen van het verslag van 1 februari 2022 

 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt het verslag vastgesteld. 

 

3. Terugblik Raadscyclus 2 

 

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

commissievergaderingen. Cyclus 2 is goed verlopen.  

 

4. Raadscyclus 3 

 

We gaan naar cyclus 3 van 2022. Zoals bekend zijn er op 16 maart 

gemeenteraadsverkiezingen. Op 30 maart is de wettelijk bepaalde datum waarop de 

nieuwe raad zal toetreden. Net als vier jaar geleden komt de vergadercyclus na de 

verkiezingen te vervallen. Het is een handelswijze die voor alle gemeenten geldt vlak na de 

verkiezingen. 

 

Er zal dan volop met elkaar gesproken worden over mogelijke coalities. Zoals eerder 

besproken in het presidium en in de bijeenkomst voor kandidaat raadsleden op 24 februari 

wordt er ook ingezet op een start-/ inwerkprogramma voor de nieuwe raad. 

 

Vergaderstukken 

 

Wel zijn er al raadsvoorstellen aan de griffie doorgeboekt: 

 

 Addendum Nota bodembeheer IJmond 

 Verordening onderwijshuisvesting 2022 

 Subsidieverordening algemene voorzieningen specifieke doelgroepen 
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 Vaststellen Winkeltijdenverordening Bloemendaal 2022 

 

Aan de organisatie is voor de zekerheid gevraagd of deze voorstellen vooruit geschoven 

kunnen worden. Dat is het geval. 

 

Ook een stuk dat is doorgeschoven om ter informatie en oriëntatie te bespreken: 

 

 Een stuk afkomstig van de Lijst met Ingekomen Stukken van 11 november jl. die is 

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 worden 

uitgenodigd bij dit agendapunt (zoals de heer Bruggeman vraagt). 

 

Weer doorschuiven zal voor dit stuk ook geen probleem zijn. 

 

Ook komt er nog een stuk vanuit de bezwaarschriftencommissie waarna de raad een 

besluit moet nemen over de ingediende bezwaren tegen de besluiten op de Wob-

verzoeken. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2022 

 

Op 19 april zal in principe de volgende vergadering van de agendacommissie zijn, in 

nieuwe samenstelling. 

 

De agendacommissie loopt nog eens door de Bestuurlijke Termijn agenda’s. 
 

6. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.05 uur en dankt de aanwezigen. 


