
 
 

Verslag agendacommissie van dinsdag 26 mei 2020 

om 19.30 uur 

 

Aanwezig: burgemeester Roest (voorzitter), de heer Harder, de heer Burger, de heer 

Schell. 

Griffier: mevrouw Witte 

 

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

agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering van de Agendacommissie en heet de aanwezigen 

welkom. Er zijn geen berichten van verhindering. De vergadering vindt plaats in de 

raadszaal van het gemeentehuis. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van 14 april 2020 

 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

 

3. Terugblik Raadscyclus 4 2020 

 

De voorzitters blikken terug op het verloop van de vergaderingen. 

In de afgelopen vergadercyclus zijn zowel digitale als fysieke commissievergaderingen 

gehouden. Grondgebied en Samenleving waren digitaal. De commissie Grondgebied verliep 

soepel. De agenda was relatief kort. De commissie Samenleving bevatte het raadsvoorstel 

over de statushouders dat veel politieke discussie opriep. De vergadering werd een week 

later voortgezet, in fysieke setting. De commissie Bestuur en Middelen was fysiek, met 

inachtneming van een script om de RIVM-richtlijnen na te leven. De agenda bevatte 

meerdere zware bespreekpunten. De vergadering verliep over het algemeen orderlijk en 

de vergadering kon in een avond worden afgerond. 

De burgemeester geeft mee dat het goed is dat zowel fysiek als digitaal vergaderd kan 

worden. Dan is er ook in de toekomst een keuze. 

 

4. Raadscyclus 5 2020 

 

Cyclus 5 is de laatste cyclus voor het reces. Vanwege de Corona-crisis zijn er zaken blijven 

liggen in de vorige twee cycli. De Corona-maatregelen zijn nu versoepeld. Daardoor, maar 

ook omdat de laatste cyclus voor het reces vaak een volle cyclus is, is cyclus 5 een volle 

cyclus.  

 

In cyclus 4 zijn er zowel digitale als fysieke vergaderingen gehouden. Met die ervaringen in 

het achterhoofd en de versoepeling van de maatregelen kunnen er in cyclus 5 meer fysieke 

bijeenkomsten georganiseerd worden. De agendacommissie is het erover eens om de 
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commissievergaderingen in de aankomende cyclus fysiek te organiseren. Nog steeds 

zonder publiek. Wel met insprekers die na aanmelding naar gemeentehuis komen. 

 

Omdat nog steeds niet alles mogelijk is met het oog op Corona, kan nog niet alles worden 

opgepakt. Na het reces zal, zo gauw het wel mogelijk is, onder andere de beeldvormende 

avond over het hondenlosloopbeleid worden opgepakt. 

 

Beeldvormende Avond 11 juni 2020 

 

In deze laatste geplande beeldvormende avond voor het reces vindt de agendacommissie 

het van belang dat er aandacht wordt gegeven aan de door het College aangepaste 

Kadernota. Voorheen lag er een stuk dat inging op zowel de Kadernota als de 

kerntakendiscussie. Op verzoek van de raad bevat het gewijzigde stuk alleen de 

Kadernota. 

 

Oorspronkelijk waren er twee avonden gepland: een technische avond en een 

beeldvormende avond met daarbij het maatschappelijke middenveld. Het is de vraag wat 

er nu nodig is nu het stuk is aangepast en niet meer de kerntakendiscussie bevat. Er 

worden wel al bepaalde bezuinigingen voorgesteld. Ook wordt op diverse terreinen 

gevraagd om voorstellen nader uit te werken tot een nieuw voorstel. Deze komen terug bij 

de begroting. 

 

De agendacommissie is van mening dat op 11 juni de technische avond zou moeten 

plaatsvinden. Uitgangspunt is dat de avond fysiek georganiseerd wordt, in de burgerzaal in 

het gemeentehuis. De bijdragen en de vragen vanuit de aanwezigen, kunnen allemaal 

plenair plaatsvinden om zo tegemoet te komen aan de RIVM-richtlijnen. Er zal dus niet in 

groepjes uiteen gegaan worden. 

 

Mocht echter blijken dat er zeer veel animo is om bij de technische avond aanwezig te zijn 

en de Corona-maatregelen niet kunnen worden gewaarborgd, dan bespreekt de 

agendacommissie de optie om de avond digitaal te organiseren. Geïnteresseerden zullen er 

ook op worden gewezen in te kunnen spreken bij Burger aan het woord en in de 

commissies. 

 

Om 20.00 uur is Burger aan het woord, dat wordt voorgezeten door de heer Schell. Om 

20.30 uur is de technische avond over de Kadernota, dat wordt voorgezeten door de heer 

Harder. 

Vooraf zal aan de raadsleden en duo commissieleden gevraagd worden om punten aan te 

geven die ze graag meegenomen willen zien in de technische avond.  

 

De commissies: 16 juni 2020 Grondgebied, 17 juni 2020 Samenleving en 18 juni 

2020 Bestuur en Middelen 

 

In cyclus 4 zijn er zowel vergaderingen digitaal als fysiek gehouden. De ervaringen met 

fysiek vergaderen zijn redelijk positief, gehoord de aanwezigen. Ten aanzien van de 

fysieke vergaderingen blijft het een aandachtspunt dat de richtlijnen gehanteerd worden. 

Zieke of verkouden mensen moeten thuisblijven. Regelmatig moeten de handen worden 
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gewassen/ ontsmet. Er zijn inmiddels spatschermen geïnstalleerd in de raadszaal, wat het 

nog wat veiliger maakt. Een belangrijk aandachtspunt blijkt het gedrag van de aanwezigen 

zelf. Het aanhouden van 1,5 meter afstand is alleen mogelijk als alle aanwezigen zich 

daarnaar de hele avond gedragen. 

 

Op alle drie de agenda´s staat de Kadernota geagendeerd. Per commissie worden de 

onderdelen behandeld die daaronder vallen. 

 

Vanuit de organisatie kwam de vraag wat te doen met de vragen die zijn gesteld over de 

oude Kadernota/ kerntakendiscussie en nog niet beantwoord zijn.  Niet alles is meer 

relevant. De griffie zal met het griffiebericht meesturen dat een ieder het kan aangeven als 

hij/ zij gestelde vragen intrekt vanwege het gewijzigde voorstel. 

 

Voor Grondgebied zijn er daarnaast drie raadsvoorstellen: Paraplubestemmingsplan 

parkeren, Jaarstukken GR mobiliteitsfonds, Ontwerpbegroting Omgevingsdienst IJmond.  

 

Daarnaast zijn er ter informatie en oriëntatie drie agendapunten met brieven afkomstig 

van de Lijst Ingekomen Stukken van 16 april: Evaluatie Nota Landgoederen en Villawijken 

(op verzoek van dhr. Kruijswijk, mevr. Roos, dhr. Slewe), een stuk over Boekenroode 

(afkomstig van de commissie Samenleving), een bezwaar kapvergunning Boekenroodeweg 

(op verzoek van mevr. Roos). 

 

Voor Samenleving staat zoals afgesproken standaard op de agenda ´Voortgang 

noodhuisvesting statushouders´. Los van de Kadernota staat er een raadsvoorstel op over 

de begroting Paswerk. Het ingekomen stuk over de jeugdzorg is in de vorige commissie 

Samenleving naar achteren geschoven en staan derhalve ter informatie en oriëntatie op 

deze agenda. Ook het jaarverslag sociaal domein, afkomstig van de Lijst Ingekomen 

Stukken van 16 april, is opgenomen op de agenda, op verzoek van mevr. Roos.  

 

Welzijn Bloemendaal heeft laten weten graag het geplande werkbezoek te organiseren, 

met inachtneming van de Corona-richtlijnen. Hun voorstel: 16, 17 of 18 juni na 16.00 uur. 

17 juni zou dan wellicht het meest voor de hand liggend zijn, voorafgaand aan de 

commissie Samenleving. De agendacommissie hanteert 18.00 uur als meest geschikte 

tijdstip. De griffie zal dit communiceren. 

 

Bestuur en Middelen bevat los van de Kadernota meerdere raadsvoorstellen: de 

Jaarrekening, de Zomernota, de jaarstukken VRK, beëindigen onderzoek Integis en 

benoemen duo-commissielid PvdA. 

 

Ook zijn er meerdere brieven afkomstig van de Lijst Ingekomen Stukken van 16 april.  

Een brief van Hart voor Bloemendaal inzake voortgang onderzoek Integis gecombineerd 

met een brief met antwoorden op vragen van Hart voor Bloemendaal over Integis (op 

verzoek van mevr. Roos). De griffie gaat na bij mevrouw Roos of deze gecombineerd met 

het raadsvoorstel geagendeerd kan worden. Het Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 van de 

rekenkamercommissie (op verzoek van mevr. Roos) en een stuk van Hart voor 

Bloemendaal over de advertentie gymzaal in combinatie met e-mails over de kwestie 

gericht aan de burgemeester (op verzoek van mevr. Roos, dhr. Slewe) 
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Op 22 juni komt de werkgroep bestuurlijke vernieuwing weer bijeen. Stukken die uit de 

werkgroep komen, zullen worden meegenomen in de volgende vergadering van de 

agendacommissie. 

 

Raad 2 juli 2020 

 

In de eerste plaats de vraag of de raad van 2 juli fysiek kan. Die vraag zal worden 

meegenomen richting presidium. 

 

Kadernota 

In de eerdere variant van de Kadernota is ervoor gekozen om algemene beschouwingen te 

houden bij de raadsbehandeling. In de gewijzigde variant is dat minder logisch. Dit wordt, 

net als de vorige keer, aan het presidium voorgelegd.  

 

Professor Boutellier 

De vraag is ook wanneer professor Boutellier uitgenodigd gaat worden om zijn rapport toe 

te lichten. Daar zou een uur voor uitgetrokken worden. Eigenlijk was de bedoeling 28 mei. 

De raad van 17 september is een optie. Ook dit komt terug in het presidium. 

 

Raadsvoorstel integriteitsmeldingen 

In de raad van 16 april zou eigenlijk het raadsvoorstel over integriteitsmeldingen aan de 

orde komen. Dat bleek niet te organiseren: het organiseren van een besloten deel in een 

digitale vergadering, is niet mogelijk. Dit punt zou nog een keer geagendeerd moeten 

worden in een fysieke vergadering. 

 

Verder geen bijzonderheden in deze raad. De raadsvoorstellen uit de commissies staan op 

de raadsagenda.  

 

5. Planning Raad & Griffie 2020 

 

De agendacommissie is van mening dat de huidige vergaderdata van de agendacommissie 

gehandhaafd zouden moeten worden.  

De agendacommissie is het ermee eens om in het najaar de geplande sessie te 

organiseren over de Omgevingswet die eerder was gecanceld vanwege de Corona-crisis. 

De griffie zal met de organisatie een datum prikken. 

In september wordt de RES behandeld in commissie en raad. Op verzoek van de 

agendacommissie gaat de griffie na of er dan ook een themasessie georganiseerd wordt in 

een beeldvormende avond. 

 

6. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.22 uur en dankt de aanwezigen. 


