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Verslag van het Presidium op 5 juli 2022 

Aanwezig: de heer Roest (voorzitter), de heer Koster, de heer Verheij, de heer Van der Veldt, 

de heer Faber, de heer Slewe, de heer Harder, mevrouw Witte (griffier). 

Afwezig: de heer Heukels, mevrouw Roos, mevrouw Zoetmulder (wordt vervangen door de 

heer Harder). 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

Er zijn berichten van verhindering van de heer Heukels, mevrouw Roos en mevrouw 

Zoetmulder (wordt vervangen door de heer Harder). 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststelling van het verslag van 31 mei 2022 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Korte terugblik raadsvergadering van 2 juni 2022 

De voorzitter geeft een terugblik op de laatst gehouden raadsvergadering en de 

afgelopen vergadercyclus. Op 2 juni zijn onder andere aangenomen: de Kadernota, 

de Winkeltijdenverordening, een motie over oplaadpunten, rapporten van 

bevindingen van de commissie integriteit.  

 

De heer Slewe vraagt waar de agendering van de rapporten van bevindingen vandaan 

komt. De voorzitter geeft aan dat de wens om dit toe te voegen, voortkomt uit het 

seniorenconvent. Daarbij gaat de raad over zijn eigen agenda, bij het vaststellen van 

de agenda is de agenda definitief vastgesteld. De heer Slewe vraagt tevens of het 

klopt dat er vanmiddag een burgemeestersbrief is gestuurd die ingaat op de externe 

dynamiek naar aanleiding van het genomen raadsbesluit. Dat wordt beaamd.  

 

De heer Slewe geeft nogmaals aan dat hij geen mails op zijn bloemendaal.nl e-

mailadres wil ontvangen omdat de mails naar zijn beleving dan kunnen worden 

meegelezen door anderen. 
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De griffier licht toe dat de griffie en de ICT medewerkers meerdere raadsleden en 

duo-commissieleden op weg geholpen hebben om beter met de gemeente laptop te 

kunnen werken. Zoals in de vorige vergaderingen van het presidium ook toegelicht, 

heeft het alles te maken met informatieveiligheid. Als er raadsleden en duo-

commissieleden zijn die perse niet willen werken met de gemeente laptop en/ of het 

gemeente e-mailadres, wat dan?  

 

Afgesproken wordt dat de griffier, de burgemeester en de wethouder ICT het hier 

nader over gaan hebben. Vanuit het presidium wordt geopperd dat het wellicht een 

optie is om mensen daarvan indien gewenst vrij te stellen en wellicht iets te laten 

tekenen dat verantwoordelijkheid voor schadelijke mails en dergelijke bij de 

betreffende personen zelf ligt. De heer Van der Veldt geeft aan het graag nog een 

keer heel helder uitgelegd te willen krijgen. Wordt vervolgd. 

 

5. Vooruitblik raadsvergaderingen op 7 juli en 12 juli 2022 

 

De burgemeester en griffier geven een toelichting op de aankomende 

raadsvergaderingen. Op 7 juli is de start om 19.00 uur. Het is een gevulde agenda. 

Het presidium spreekt de wens uit zo weinig mogelijk agendapunten door te 

schuiven naar 12 juli. De vaststelling van de Jaarrekening gaat wel naar 12 juli zodat 

aan de wettelijke twee weken termijn kan worden voldaan. 

 

In de raad van 7 juli zal afscheid genomen worden van 1 of meer wethouders. 

Wethouder De Roy van Zuidewijn neemt sowieso afscheid. De burgemeester, de 

fractievoorzitter van het CDA en eventueel ook anderen zullen haar toespreken. Het 

vaststellen van het coalitieakkoord en het installeren van de nieuwe wethouders 

staan vroeg op de agenda. 

 

De verwachting is dat er veel publiek zal afkomen op de motie over de steigers. De 

voorzitter geeft aan dat hij zal voorstellen om de behandeling van die motie naar 

voren te halen op de agenda zodat de aanwezigen niet zo lang hoeven wachten. Dat 

zelfde geldt voor het raadsvoorstel over de brandweerkazerne Bennebroek. 

 

Ten aanzien van Vitaal Vogelenzang zijn er twee raadsvoorstellen, 1 om de opgelegde 

geheimhouding te bekrachtigen en 1 over de grondexploitatie zelf. In beslotenheid 

kan worden gesproken over de geheime bijlage. In openbaarheid moet er op worden 

gelet dat er niet wordt gesproken over de geheime bijlage. Er wordt beaamd dat in 

het aangekondigde amendement alleen openbare informatie is opgenomen. 

 

De heer Slewe geeft aan dat hij graag een mededeling doet vanuit de werkgroep 

geluidsoverlast. Het betreft technische spreektijd. De griffier geeft aan welke moties 

en amendementen al door de griffie zijn ontvangen. De heer Slewe geeft een 

toelichting op de motie van Zelfstandig Bloemendaal over de Vogelenzangseweg. 
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6. Rondvraag 

 

De burgemeester memoreert dat er na deze vergadering een seniorenconvent is. De 

heer Slewe stelt een aantal vragen over de procedure rondom een brief afkomstig 

van het bureau dat de risico analyse integriteit voor wethouderskandidaten uitvoert. 

De burgemeester verwijst de vraag naar het College, de rondvraag van het presidium 

is er niet voor bedoeld. De heer Slewe wordt er op gewezen dat veel van zijn vragen 

vermoedelijk worden beantwoord in de burgemeestersbrief die vanmiddag is 

gestuurd. 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 


