
 

Verslag agendacommissie van dinsdag 8 november 2022 

om 19.30 uur 

 

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

ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Vaststellen van het verslag van 27 september 2022 

 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt het verslag vastgesteld. 

 

3. Terugblik Raadscyclus 7 

 

Er wordt teruggeblikt op het verloop van de cyclus. De voorzitters geven aan dat wat hun 

betreft het verloop van de commissievergaderingen in het algemeen naar tevredenheid is. 

 

De agendacommissie bespreekt de gang van zaken in de Commissie Grondgebied. Er 

waren twee avonden nodig: de begroting kwam aan de orde, daarnaast is in de raad van 

29 september besloten om de ingekomen stukken die voldoende steun hadden, ook in die 

commissie te agenderen. Dat bleek niet handig. Afgesproken wordt om dergelijke stukken 

– conform afspraak – eerst naar de agendacommissie te laten gaan. Ook wordt nog eens 

bevestigd dat er maximaal een half uur beschikbaar is voor inspraak in een commissie en 

dat er eerst wordt gesproken over besluitvormende punten en daarna over eventuele 

punten die ter informatie en oriëntatie staan opgenomen. 

 

Er wordt stilgestaan bij een e-mail van de heer Devilee over het tegelijk optreden als 

voorzitter en als lid van een commissie, wat niet in overeenstemming met het Reglement 

van Orde is. Besproken wordt dat het niet de bedoeling is dat het vaker gebeurt.     

 

In de Commissie Bestuur en Middelen stond een punt geagendeerd dat het persoonlijke 

belang raakt van een lid van de commissie. Het is niet de bedoeling dat een lid meepraat 

over een onderwerp dat hem of haar persoonlijk raakt. Stemmen in de raad kan ook niet. 

 

4. Raadscyclus 8 

 

We gaan naar vergadercyclus 8, de laatste vergadercyclus van het jaar. De agenda’s lijken 
op het eerste gezicht behapbaar. Dat is wel eens anders geweest in de decembercyclus. 

 

Beeldvormende Avond 1 december 2022 

 

Burger aan het woord (20.00) 



 

 

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

 

Themasessie over lopende projecten (20.30)  

 

Deze beeldvormende avond gaat over lopende projecten. Eerder is in de commissie 

aangegeven hier interesse in te hebben met het oog op het op pijl brengen van het 

kennisniveau van de (nieuwe) raad. ‘Lopende projecten’ wordt standaard geagendeerd in 
de Commissie Grondgebied. Er wordt nu de tijd genomen om eens goed over de 

achtergronden van de verschillende projecten de diepte in te gaan. 

 

Vanuit de ambtelijke organisatie is aangegeven ook informatie met de raad te willen delen 

over het project Bos, Tuin en Dier. Het gaat om het presenteren van het concept ruimtelijk 

kader. 

 

De locatie: de raadszaal. De heer Van der Veldt zal beide onderdelen van de 

beeldvormende avond voorzitten. 

 

De commissies: 6 december 2022 Grondgebied, 7 december 2022 Samenleving en 

8 december 2022 Bestuur en Middelen 

 

De Commissie Grondgebied bevat meerdere raadsvoorstellen: 

 Voorlopig ontwerp fietsknelpunt Leidsevaart-Bekslaan 

 Verbouwing IKC De Paradijsvogel Vitaal Vogelenzang 

 Vaststellen Wegbeheerplan 2023-2026 

 

De burgemeester geeft aan dat er tevens een Collegebrief aankomt over Transitieplan 

Crisisnoodopvang die ter informatie en oriëntatie geagendeerd dient te worden in de 

commissie. De agendacommissie stemt daarmee in. 

 

In de Commissie Samenleving net als de vorige keer geen raadsvoorstellen. 

Wel hier de standaard agendapunten, waaronder de voortgang huisvesting statushouders. 

Er zal wederom een memo van de wethouder worden toegevoegd. 

 

In de Commissie Bestuur en Middelen meerdere raadsvoorstellen: 

 Zienswijze samenwerking bedrijfsvoering Bloemendaal-Heemstede 

 Eindejaarsvoorstel 

 Vaststellen Belastingverordeningen 2023 

 Herbenoeming leden bezwaarschriftencommissie 

 Vaststellen fractiebudgetten 2023 

Het bijgevoegde raadsvoorstel over de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering 

tussen Bloemendaal en Heemstede is nog niet helemaal definitief. De OR heeft een aantal 

technische/ tekstuele punten meegegeven die nog moeten worden verwerkt. Dat gebeurt 

op dit moment. 

Het raadsvoorstel over de belastingverordeningen kan worden vervolmaakt zo gauw de 

Begroting is vastgesteld. Vandaar dat ze nog niet zijn toegevoegd. Zo snel mogelijk na het 

vaststellen van de Begroting worden ze aan de raad toegestuurd en op het RIS geplaatst. 



 

 

Andere bijeenkomsten 

Er zijn voor de raad ook diverse andere bijeenkomsten gepland in november/ december. 

Deze worden standaard meegenomen met het griffiebericht. Een aantal relevante: 

Regionale raadsledenbijeenkomst 

Op woensdag 16 november 2022 vindt de volgende regionale raadsledenbijeenkomst 

plaats voor Zuid-Kennemerland en IJmond. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het 

Gemeentehuis van Heemskerk. Burgemeester Roest is de avondvoorzitter. 

Sessie over debatteren/ vergaderen door het Nederlands Debat Instituut 

Op dinsdag 22 november 2022 van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur wordt er op het 

gemeentehuis een sessie georganiseerd over debatteren/ vergaderen als onderdeel van 

het start-/ inwerkprogramma van de raad. 

Presentatie over onderwijshuisvesting 

Het College heeft Team Sygma uitgenodigd een presentatie te komen geven over 

onderwijshuisvesting en de gemeentelijke verantwoordelijkheid hierin. Dit zal gebeuren op 

donderdag 24 november 2022 van 19.00 tot 22.00 uur. 

Raad 22 december 2022 

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

commissies aan de orde zijn geweest. Voorheen gaf de raadsnestor de heer Burger een 

eindejaartoespraak in de laatste raad van het jaar. Nu de heer Burger geen raadslid meer 

is, is de heer Heukels de raadsnestor. Aan hem is gevraagd om deze traditie voort te 

zetten. Hij heeft daarvoor bedankt. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2022 

 

De Agendacommissie loopt door de Bestuurlijke Termijn Agenda’s en overige stukken 
heen. 

 

6. Rondvraag 

 

De griffier geeft aan dat er een spoorboekje met daarin de P&C cyclus voor 2023 in de 

maak is. In de eerstvolgende vergadering van de auditcommissie wordt dit besproken en 

vastgesteld. 

 

De heer Van der Veldt geeft aan graag een proef te willen houden van twee vergaderingen 

in de Commissie Grondgebied waarbij geen spreektijden worden gehanteerd. De 

agendacommissie geeft aan dat de commissie over de eigen vergaderorde gaat, ook als er 

wordt afgeweken van het Reglement van Orde. Het is daarbij van belang dat (een 

meerderheid van) de commissie de wens tot het houden van een dergelijke proef steunt. 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen. 


