
Verslag van de vergadering van het Presidium op dinsdag 2 november 2021 

Aanwezig: burgemeester Roest (voorzitter), mevrouw Kuijs, de heer Doorn, mevrouw Zoetmulder, de 

heer Kruijswijk, de heer Schell, de heer Burger, de heer Metselaar (vervangt mevrouw Roos), de heer 

Heijink (wethouder), mevrouw Schreuder (griffie). 

Afwezig: de heer Slewe, de heer Heukels, mevrouw Roos 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

 

De heer Heukels en de heer Slewe zijn afwezig. Mevrouw Roos is afwezig en wordt 

vervangen door de heer Metselaar. Mevrouw Schreuder vervangt mevrouw Witte. 

 

2. Vaststelling van de agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van het verslag van het presidium van 14 september 2021 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

De burgemeester geeft aan dat in de afgelopen weken een beperkte selectie van de 

belangrijkste besluiten gepubliceerd is in het Bloemendaals Nieuwsblad. Daarnaast wordt 

verwezen naar de website van de gemeente. 

  

4. Korte terugblik raadsvergadering van 16 september 2021 

 

De burgemeester geeft aan blij te zijn met de sfeer en de constructieve houding van een 

ieder tijdens de op 16 september gevoerde debatten. 

 

5. Vooruitblik raadsvergaderingen 4 en 11 november 2021 

 

Op 4 november vindt de begrotingsraad plaats. Er wordt gestart met de algemene 

beschouwingen, waarvoor iedere fractie 10 minuten krijgt. De volgorde wordt hierbij 

bepaald door de fractiegrootte: de grootste fractie begint. Hierna wordt met elkaar gegeten 

terwijl het college zich beraadt op de gestelde vragen.  

Het is prettig wanneer in de eerste termijn van de vergadering moties en amendementen 

worden ingediend. Vanaf 20.00 uur wordt de raad hervat en gelden de reguliere 

spreektijden. De klok loopt ook de eerste tien minuten: dan extra bestede tijd wordt in 

mindering gebracht op de latere spreektijd. 

 

Er is een recent advies van overheidswege dat opnieuw 1,5 meter afstand adviseert. Het 

Presidium besluit dit tijdens de begrotingsraad fysiek vorm te geven. Dit betekent dat er 

helaas geen publiek aanwezig kan zijn. Duo-commissieleden zijn welkom. De pers eveneens, 

indien er plaats is. Ook tijdens het eten zal zoveel mogelijk afstand gehouden worden. 

 

Op 11 november vindt een reguliere raadsvergadering plaats. Daarvoor is al een aantal 

moties binnengekomen. Er wordt nog een agendapunt toegevoegd, te weten het voorstel tot 

benoeming van mevrouw Smit als commissiegriffier/plv. griffier per 1 januari 2022. 



 

6. (Eventuele) terugkoppeling uit werkgroepen 

 

De heer Kruijswijk geeft aan dat er belangstelling was voor de vacature van 

commissiegriffier/plv. griffier. De griffie en de werkgeverscommissie waren eensgezind in 

hun keuze voor mevrouw Smit. 

 

De heer Burger vraagt of er al een uitspraak van de Accountantskamer is ontvangen in de 

tegen de accountant ingediende klacht. Daarop geeft de heer Heijink aan dat dit nog niet het 

geval is. Het is evident dat de gebruikelijke termijn van zes weken voor het doen van 

uitspraak niet gehaald is. 

 

7. Memo Stand van zaken t.b.v. Gemeenteraadsverkiezingen 

 

Mevrouw Schreuder geeft een korte toelichting op het memo.  

De resultaten van de enquête worden momenteel worden verwerkt. Veel raads- en duo 

commissieleden vulden de enquête in. De waarderingen waren over het algemeen 

(gemiddeld) positief en worden op 18 november aanstaande besproken. 

Op 28 oktober jl. heeft de Cursus Politiek Actief plaatsgevonden. Hierop kijken alle 

betrokkenen enthousiast terug. De burgemeester zou de cursus graag direct na de 

verkiezingen herhalen ten behoeve van de gekozen gemeenteraads- en duo commissieleden.  

Daarnaast is het de bedoeling de cursus ieder jaar aan te bieden, waarschijnlijk ook in 

uitgebreidere vorm, zoals in omliggende gemeenten ook gebeurt. Daarbij leveren ook 

raadsleden een bijdrage. In 2026, wanneer er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen zijn, is 

het de bedoeling om de cursus eerder, voor het reces, aan te bieden. 

Op 9 november is er een cursusavond over ‘meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen’.  
Afgesproken wordt dat de gedeelde informatie ook via het griffiebericht ter beschikking zal 

worden gesteld. 

 

In het memo is een vraag opgenomen over de invulling van de fractiepagina van de 

verkiezingskrant. Het presidium geeft de voorkeur aan een vrije invulling van de 

fractiepagina’s binnen een format waarin technische zaken als bijvoorbeeld een maximum 

aantal woorden, ruimte voor een foto en een logo zijn opgenomen. 

 

Er wordt doorgesproken over de debatavonden. Mevrouw Schreuder geeft aan dat het niet 

zal meevallen om er in iedere kern één te organiseren. De vraag is daarom of een alternatief 

kan zijn dat er drie debatten worden georganiseerd, bijvoorbeeld één in 

Bloemendaal/Aerdenhout, één in Vogelenzang/Bennebroek en één in het gemeentehuis in 

Overveen. 

De meningen hierover variëren. De rode draad is dat het Presidium graag tenminste drie 

debatten ziet. Iets creatiefs in de andere kernen kan ook een optie zijn. 

De heer Metselaar vindt de eventuele koppeling van Bloemendaal aan Aerdenhout niet 

gelukkig: Bloemendaal is op Velsen en Haarlem georiënteerd en Aerdenhout op Heemstede: 

dat geeft andere discussies. 

Het Presidium heeft er geen behoefte aan om een debat aan de zelfstandigheid van 

Bloemendaal te wijden. Dit kan één van de thema’s zijn. 
Het presidium geeft desgevraagd aan dat de debatleider deskundig en onafhankelijk moet 

zijn. Ook dient hij wel enige kennis van Bloemendaal te hebben. Hij kan afkomstig zijn uit de 



lokale netwerken. Namen kunnen nog – op korte termijn- worden aangedragen bij de griffie. 

Het is prettig indien de burgemeester op de debatavonden de handen vrij heeft. Het vragen 

van een burgemeester uit een buurgemeente voor het leiden van één of meer debatten 

vindt het presidium een optie. Mevrouw Schreuder dankt voor het meedenken en de input. 

 

Op een vraag van de heer Doorn over verkiezingsposters geeft de burgemeester aan dat daar 

een briefing over komt. Er zal met digitale versies gewerkt worden. Wildplakken in de dorpen 

is niet toegestaan. De burgemeester gaat na of het mogelijk is om als partij per kern met een 

andere poster te werken. 

 

8. Memo Mogelijkheden rondom coalitievorming 

Mevrouw Schreuder licht het doel van dit memo kort toe: het gaat om het informeren en het 

schetsen van diverse mogelijkheden om tot een coalitie te komen. De memo gaat ook in op 

de (on)mogelijkheden van de griffie. Het is voor de griffie prettig om al iets te horen over de 

manier waarop naar haar eventuele rol in dit geheel gekeken wordt. 

De heer Metselaar vraagt aandacht voor het zoveel mogelijk beperken van de duur van de 

onderhandelingen en het belang om voorbereid te zijn zodra de verkiezingsuitslagen bekend 

zijn. De heer Kruijswijk beaamt dit laatste en geeft aan dat hij het prettig zou vinden indien er 

een zekere openbare verslaglegging komt van hoe het gaat met de coalitievorming. Hij pleit 

er daarnaast voor dat de fractievoorzitters tijdens de periode van coalitievorming een keer in 

het openbaar bij elkaar komen. 

Wethouder Heijink geeft mee dat het belangrijk is dat er goede administratieve 

ondersteuning bij dit proces wordt geboden. Denk aan organisatie, verslaglegging, zaken 

nazoeken etc. Hij memoreert dat het in 2018 enorm geholpen heeft dat hiervoor vanaf dag 

één iemand vrijwel fulltime beschikbaar was.  

De heer Schell vraagt of het logisch is dat de grootste fractie het initiatief neemt. Wat 

gebeurt er als een paar kleine fracties het initiatief nemen? Ontstaat er dan wanorde? De 

burgemeester geeft aan dat dat tot wantrouwen kan leiden. Echter: alles is toegestaan. 

Dergelijke zaken kunnen evenwel ook op voorhand met elkaar worden afgesproken, zodat 

het proces gestroomlijnder wordt. De heer Schell pleit ervoor om als fractievoorzitters na de 

verkiezingen eerst eens bij elkaar te komen,  in de openbaarheid. 

9. Rondvraag 

 

De burgemeester geeft aan dat op dit moment de laatste hand wordt gelegd aan stukken die 

horen bij een zestal rapporten van bevindingen van de commissie integriteit. De intentie is 

om deze stukken onder geheimhouding morgen bij de fractievoorzitters thuis (na de lunch) 

te bezorgen. Daarom het verzoek van de griffier om haar te laten weten wanneer men thuis 

is.  

 

De burgemeester is voornemens een seniorenconvent uit te schrijven. Dan worden deze 

stukken besproken en kan er advies over worden uitgebracht aan de burgemeester, voordat 

de stukken aan de raad worden aangeboden. De verordening schrijft voor dat er een week 

gelegen is tussen ontvangstdatum en seniorenconvent. Daarom is het belangrijk om de 

stukken zo snel mogelijk te bezorgen. Daarnaast is het prettig als een periode met mogelijke 

onduidelijkheden zo kort mogelijk is. Schikt 10 november om 20.00 uur? Dat impliceert dat 



op 3 november stukken worden uitgereikt. Dit wordt door het Presidium in meerderheid 

besloten.   

 

In de uitnodiging voor het convent is opgenomen welke raadsleden verzocht wordt een 

vervanger te sturen. Op de vraag van de heer Burger of het mogelijk om een fractiegenoot 

als vervanger te sturen, antwoordt de burgemeester dat dit is toegestaan. De vervanger 

krijgt ook de beschikking over de stukken. 

De heer Metselaar geeft aan dat wat hem betreft de verspreiding van het Bloemendaals 

Nieuwsblad niet op orde is. Hij hoort graag of dat ook de indruk van anderen is. Dat is 

inderdaad het geval. De huis-aan-huisbezorging is zeer onregelmatig. 

De heer Burger vraagt naar de status van de klacht tegen Integis. De burgemeester geeft aan 

dat gewacht wordt op het oordeel van de rechter. 

 

10. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.27 uur. 

 

 


