
Verslag van de vergadering van het Presidium op 1 februari 2022 

Aanwezig: burgemeester Roest (voorzitter), de heer Schell, de heer Kruijswijk, mevrouw Zoetmulder, 

de heer Slewe, de heer Doorn, de heer Heukels, de heer Burger, mevrouw Roos, mevrouw Schep, 

mevrouw Witte (griffier).  

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen berichten 

van verhindering. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststelling van het verslag van 14 december 2021 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Korte terugblik raadsvergaderingen van 16 december 2021  

Het betrof een lange agenda, de start was om die reden al om 19.00 uur. Wel ervaart het 

presidium het als een goede vergadering. 

 

In de afgelopen vergadercyclus was er op meerdere momenten uitloop. Voor de Commissie 

Grondgebied was een extra avond nodig, mede omdat de spreektijden niet konden worden 

bijgehouden. Meerdere leden van het presidium plaatsen kanttekeningen bij de vele 

agendapunten in de vergaderingen.  

 

Ook geven enkele leden – op voorspraak van de heer Kruijswijk - aan dat wat hun betreft de 

Commissie Bestuur en Middelen op momenten te strak werd voorgezeten. Mevrouw Roos 

geeft aan dat het voor haar onduidelijk is wanneer de samenwerking met Heemstede wordt 

voorgelegd aan de raad, eerder is afgesproken om het nog voor de verkiezingen in de raad 

aan de orde te hebben. Zij wordt er op gewezen dat dergelijke vragen in de commissie 

kunnen worden gesteld. 

 

5. Vooruitblik raadsvergadering op 3 februari 2021 

 

De eerste vraag is of de vergadering digitaal of fysiek gehouden wordt. Vooralsnog is 

uitgegaan van fysiek, maar twee leden van de raad zijn positief getest op corona. Om ook 

deze twee raadsleden de gelegenheid te geven mee te praten en mee te stemmen, kiezen de 

meeste leden van het presidium er - naar idee van mevrouw Zoetmulder - voor om digitaal te 

vergaderen in het gemeentehuis. Zo kunnen raadsleden (min degenen die positief getest 

zijn) tussendoor goed met elkaar overleggen. Met name bij het raadsvoorstel Oldenhove lijkt 

dat van belang.  

 

De burgemeester volgt hierin het presidium. Nog eens wordt vastgesteld dat de 

coronamaatregelen die van toepassing zijn, gehanteerd worden. Vastgesteld wordt dat het 

niet de bedoeling is dat er toehoorders naar het gemeentehuis komen. Inwoners kunnen live 

meekijken met de vergadering. 



 

Voor het gemak van de raadsleden wordt – op voorstel van de heer Schell - afgesproken dat 

de in te dienen moties en amendementen worden getekend zo gauw de raadsleden 

binnenkomen in het gemeentehuis. In het griffiebericht en op het RIS worden de versies 

opgenomen die aan de griffie zijn gemaild. 

 

Mevrouw Roos geeft aan dat zij heeft doorgekregen dat er een signing operation aankomt 

over Oldenhove. Wethouder De Roy van Zuidewijn, die als gast aanwezig is bij het presidium, 

reageert en geeft aan niet af te weten van een dergelijke bijeenkomst. 

 

6. Stand van zaken richting de gemeenteraadsverkiezingen 

 

In de afgelopen vergaderingen van het presidium zijn diverse memo’s aan de orde geweest 
over de komende periode, de aanloop naar de verkiezingen en de periode erna. Onder 

andere het inwerkprogramma. De griffier geeft een toelichting op de stand van zaken. Bij de 

stukken is een kalender met de relevante data gevoegd. 

 

De lijsttrekkersdebatten hebben inmiddels meer vorm gekregen. Om beter herkenbaar te 

zijn voor de inwoners worden ze genoemd: het Leefomgevingsdebat (28 februari), het 

Samenlevingsdebat (3 maart) en het Woondebat (9 maart). Ze worden alle drie gestreamd 

door Haarlem 105, het laatste debat in het gemeentehuis wordt het meest uitgebreid 

opgezet. Via een stream kunnen ook inwoners opmerkingen plaatsen en reageren. 

 

Thema’s in het eerste debat zijn: verkeer en vervoer, de energietransitie en input vanuit de 
dorps coördinatoren. Thema’s in het tweede debat: cultuur, onderwijs, statushouders en 

zorg. Thema’s in het derde debat: woningbouw, dienstverlening, regionale samenwerking en 
pitches vanuit de lijsttrekkers richting de kiezer. 

 

Er zijn op een avond maximaal drie stellingen waardoor goed de diepte in gegaan kan 

worden. De stellingen zijn prikkelend en niet te gesloten geformuleerd. Tijdig voorafgaand 

aan de debatten worden de stellingen aan de lijsttrekkers doorgegeven. Meerdere 

lijsttrekkers staan per stelling tegenover elkaar, maar niet te veel tegelijk. Los daarvan krijgen 

ook de andere lijsttrekkers de kans om bij een stelling kort aan te geven hoe ze er in staan.  

 

De keuze welke lijsttrekkers tegenover elkaar komen te staan, kan worden bepaald door het 

lot, dan is er echter een kans aanwezig dat er geen scherpe debatten uitkomen. Aan de hand 

van de verkiezingsprogramma’s wordt gekeken naar de meest voordehand liggende indeling 
van lijsttrekkers. Op 24 februari worden bij de introductieavond voor (kandidaat) raadsleden 

de eerste stellingen bekend gemaakt en wordt de opzet nader toegelicht. 

 

De verkiezingskrant is inmiddels zo goed als klaar. De debatten zullen daar ook in genoemd 

worden. Een aantal leden van het presidium heeft vragen en twijfels over de geplande 

zaterdag voor de verkiezingen met de verkiezingsbus. Afgesproken wordt dat zij ook bij hun 

achterban nagaan of zij het zien zitten. Uiterlijk vrijdagochtend geven ze het door, waarna de 

griffier met de burgemeester een besluit neemt of het doorgaat. 

 

              De memo ‘Gang van zaken Afscheids- en Installatieraad 2022’ wordt besproken. Op 21 maart  



              wordt de verkiezingsuitslag definitief vastgesteld. Daarna worden er aan de gekozen  

              raadsleden stukken voorgelegd om te tekenen. 

 

              Afgesproken wordt dat de burgemeester een keuze maakt ten aanzien van de leden van de          

              commissie geloofsbrieven die op 24 maart bij de afscheidsraad de geloofsbrieven    

              onderzoeken voor de toe te laten raadsleden. Afgesproken wordt dat in de afscheidsraad  

              zowel de fractievoorzitters als de vertrekkende leden even het woord krijgen. 

 

Op 30 maart is de installatieraad. Daarin worden ook leden en voorzitters benoemd van 

diverse gremia. De griffie zal de fracties benaderen om hun kandidaten aan te dragen. 

 

De heer Heukels stelt de vraag of het mogelijk is om ‘op afstand’ raadsleden toe te laten tot 
de raad. De griffie gaat dat na. Mevrouw Roos geeft aan dat wat haar betreft de huidige vijf 

verkiezingsborden te weinig zijn en dat ze ook niet allemaal op logische plekken staan. De 

burgemeester gaat dit na. 

 

7. Rondvraag 

 

De heer Heukels geeft aan dat er in een verslag van een vergadering van B&W een fout staat, 

er staat een wethouder genoemd als aanwezig terwijl hij afwezig was. Geconstateerd wordt 

dat dit inderdaad een fout betreft. 

 

De burgemeester licht toe dat er na meerdere gesprekken een keuze is gemaakt voor Necker 

om de toekomstige kandidaat wethouders te onderwerpen aan een risicoanalyse integriteit. 

Het rapport wordt gedeeld met de burgemeester, de burgemeester informeert de raad over 

het resultaat. 

 

De voorzitter deelt mede dat er een datum wordt geprikt voor een te houden 

seniorenconvent over af te handelen integriteitsmeldingen en doet de suggestie om dit op 1 

maart te houden. De leden zullen nader worden geïnformeerd. 

 

8. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur. 


