
Verslag van de vergadering van het Presidium op 14 december 2021 

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

(vervangt mevrouw Zoetmulder), de heer Slewe, de heer Doorn, de heer Heukels, de heer Burger, 

mevrouw Roos, mevrouw Witte (griffier).  

Afwezig: afvaardiging vanuit D66. 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

D66 is afwezig, het is nog niet bekend wie fractievoorzitter wordt. Mevrouw Zoetmulder is 

afwezig en wordt vervangen door de heer Harder. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststelling van het verslag van 2 november 2021 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Korte terugblik raadsvergaderingen van 4 en 11 november 2021  

Op 4 november vond de Begrotingsraad plaats, op 11 november was de reguliere raad. Over 

het verloop van beide vergaderingen is het presidium tevreden. De orde was goed en er 

waren goede debatten.  

 

De heer Slewe geeft aan dat hij graag de spreektijden verlengd zag in de Commissie 

Grondgebied. De heer Burger reageert als voorzitter. Aan het einde van de eerste avond 

werd vastgesteld hoeveel extra spreektijd erbij zou komen voor de tweede avond. Ook werd 

toen afgesproken dat de fracties het met die spreektijden moesten doen. 

 

5. Bespreken verslag benen op tafel sessie van 18 november 2021  

Het presidium is tevreden over de benen op tafel sessie. Er zijn vanuit het presidium geen 

opmerkingen over het verslag, waarmee het verslag is vastgesteld. Het presidium is er mee 

akkoord om het verslag mee te geven aan de nieuwe raad en om het te agenderen in de 

eerste vergadering van het presidium in nieuwe samenstelling na de verkiezingen. 

 

6. Vooruitblik bezoek Commissaris van de Koning op 15 december 2021 

De burgemeester en de griffier lichten nog eens toe dat het een fysieke openbare 

bijeenkomst betreft met de raad. De voorbereiding is al maanden geleden begonnen en is 

zeer zorgvuldig geweest. Het hele programma is bij de stukken gevoegd. Ook wordt 

gesproken met de commissie integriteit, het College en met stakeholders in Bloemendaal. 

 

De fractievoorzitters zijn vroegtijdig betrokken bij het gedeelte waarin de Commissaris in 

gesprek gaat met de raad. Er hebben zich – toen daarom gevraagd werd – vijf sprekers 

aangemeld voor een pitch over de vier aangedragen onderwerpen. Per pitch is maximaal 

twee minuten beschikbaar. Een pitch moet worden gezien als een start voor een gesprek 

tussen de aanwezige raadsleden en de Commissaris over dat onderwerp. 



 

De heer Slewe geeft aan dat ook hij een pitch wil houden, over integriteit. Als die 

mogelijkheid er niet is, overweegt de heer Slewe om niet te komen. Na enige discussie geeft 

de griffier aan de heer Slewe morgenochtend te zullen bellen om dit nader te bespreken. 

 

7. Vooruitblik raadsvergadering op 16 december 2021 

 

De voorzitter stelt voor om de vergadering om 19.00 uur te laten beginnen en door te laten 

lopen tot 24.00 uur. Er is voor vijf uur vergadertijd. Daarmee moet het haalbaar zijn om de 

agenda op een goede manier af te ronden. Het presidium gaat akkoord. Wel wordt 

afgesproken om halverwege een pauze in te lassen en om te zorgen voor hapjes tussendoor. 

 

Ten aanzien van het agendapunt over de afhandeling van integriteitsmeldingen wordt het 

voorzitterschap overgedragen aan de heer Brussaard als plaatsvervangend voorzitter, 

aangezien het de portefeuille van de burgemeester betreft. Het is in ieder geval in eerste 

instantie een besloten agendapunt. De heer Brussaard zal ook het agendapunt over 

Werkplan Zuid-Kennemerland voorzitten. 

 

De griffier meldt dat er afscheid genomen zal worden van mevrouw Kuijs. Ze kan er zelf 

helaas niet bij aanwezig zijn. De burgemeester en de heer Oude Weernink zullen wat mooie 

woorden uitspreken richting mevrouw Kuijs. Als er meer mensen iets willen zeggen, kunnen 

zij dat melden bij de griffie. Mevrouw Schep zal aantreden als raadslid. 

 

De griffier meldt dat er al meerdere moties en amendementen bij de griffie zijn 

binnengekomen. Bij het vaststellen van de agenda zullen de hamerpunten worden afgedaan. 

 

Wens extra raad 

 

De heer Slewe spreekt zijn afkeuring uit over hoe met de oproep is omgegaan om een extra 

raad uit te schrijven over Oldenhove. De heer Slewe geeft aan dat ook D66 en Liberaal 

Bloemendaal die oproep steunden, ook is er formeel geen reactie gekomen. Het presidium 

geeft aan dat de benodigde vier raadsleden er momenteel niet zijn die conform het 

Regelement van Orde vereist zijn voor een extra raad. Daarnaast is aan de orde geweest dat 

er eerst informatie vanuit de wethouder moet komen waarover gesproken kan worden. 

 

8. Stand van zaken richting de gemeenteraadsverkiezingen 

 

In de vorige vergadering van het presidium zijn de plannen aan de orde geweest. De plannen 

krijgen momenteel uitwerking. De griffier geeft de stand van zaken weer.  

 

Lijsttrekkersdebatten 

 

De lijsttrekkersdebatten vinden plaats op:  

 maandag 28 februari 2022, in dorpshuis Vogelenzang, met een externe voorzitter 

mevrouw Van den Hoogen. Met de dorps coördinatoren worden 

gespreksonderwerpen gekozen die leven onder de inwoners. 



 donderdag 3 maart 2022, in de bibliotheek in Bloemendaal, de burgemeester van 

Zandvoort zit voor. Het debat zal gaan over cultuur in Bloemendaal. In overleg met 

de ambtelijke organisatie worden de gespreksonderwerpen gekozen. 

 woensdag 9 maart 2022, in het gemeentehuis, met een externe voorzitter mevrouw 

Van den Hoogen. De gespreksonderwerpen komen vanuit de deelnemende partijen 

zelf. Zij zullen worden benaderd om met input te komen. 

 

Op verzoek van de heer Doorn gaat de burgemeester bij de afdeling communicatie na of er 

een burgerpanel is dat kan worden ingezet bij de lijsttrekkersdebatten. 

 

Het dorpshuis Vogelenzang organiseert ook twee debatten in jeugdhonken en op twee 

scholen. Met de dorps coördinatoren is een sessie belegd om onderwerpen op te halen. 

 

Er wordt momenteel gesproken met Haarlem105 om de lijsttrekkersdebatten en de 

verkiezingsavond te streamen. Dat zorgt sowieso voor een groter bereik maar is ook nodig 

omdat de bijeenkomsten wellicht niet fysiek kunnen plaatsvinden vanwege corona. 

 

Verkiezingskrant 

 

Ten aanzien van de verkiezingskrant zijn meerdere offertes opgevraagd en is gekozen voor 

Muus, die dit bij de vorige verkiezingen ook deed. De verkiezingskrant van de vorige keer is 

bij de stukken gevoegd. Komende week zullen alle deelnemend partijen worden gevraagd 

om input te geven, ook het maximaal aantal woorden en voorwaarden waaraan moet 

worden voldaan, worden toegestuurd.  

 

Het is van belang dat niet van de deadlines wordt afgeweken zodat alles tijdig klaar is en kan 

worden verspreid. 

 

Screening kandidaat wethouders 

 

De gemeentesecretaris en griffier hebben momenteel in overleg met de burgemeester 

gesprekken met meerdere instanties die integriteitstoetsen uitvoeren voor kandidaat 

wethouders. Daar zal een keuze uit worden gemaakt. 

 

De wetgeving om dit verplicht te stellen, heeft het niet gehaald. Maar nog steeds vinden veel 

gemeenten, waaronder Bloemendaal het belangrijk dat deze toets plaatsvindt. 

 

Extra 

 

Omdat niet in alle dorpskernen een lijsttrekkersdebat plaatsvindt, is het een optie om in 

ieder geval in de kernen waar geen debat is (Bennebroek en Aerdenhout), in het weekend 

voor de verkiezingen met een verkiezingsbus te gaan staan op een prominente plek en op 

een ludieke manier in contact te komen met de inwoners. Er zijn gesprekken met Welzijn 

Bloemendaal over een bus en een gebaksfiets. Er worden momenteel ideeën bedacht en 

uitgewerkt om daar iets ludieks en leuks van te maken. 

 

Mevrouw Roos geeft aan dat het haar een leuk idee lijkt om bijvoorbeeld met alle partijen 

een fietstocht te hebben en dan op plekken te blijven staan waar bijvoorbeeld een zeepkist 



wordt neergezet, flyers worden uitgedeeld en alle partijen hun zegje kunnen doen. Het doel 

is om de kandidaat raadsleden echt in gesprek te krijgen met de inwoners zodat de 

kandidaten met elkaar vergeleken kunnen worden.  

 

De heer Schell geeft aan dat er al veel campagne activiteiten gepland staan voor sommige 

partijen, het is wellicht lastig om een moment te vinden waarop alle partijen op dezelfde plek 

aanwezig zijn. De aangedragen ideeën en hetgeen erover gezegd is, zullen worden 

meegenomen in het vervolg. De burgemeester geeft aan dat hij zal kijken of er mogelijk 

chocolaatjes of andere zaken die reeds aanwezig zijn bij de gemeente kunnen worden 

uitgedeeld. 

 

9. Memo start- en inwerkprogramma nieuwe raad 

 

De griffier geeft een toelichting op de memo. Het is een ambitieus programma, zoals de raad 

wenst. Dit om de raad vanaf het begin goed mee te nemen en om een ieder goed kennis met 

elkaar te laten maken. De eerste inwerksessie vindt al plaats voor de verkiezingen en is 

bedoeld voor alle kandidaat raadsleden. 

 

Bij het aantreden als raadslid zal er een digitale inwerkmap worden aangeboden. De griffie is 

er al druk mee bezig. Vanuit de organisatie is men al druk bezig met de voorbereiding van 

overdrachtsdossiers die daarin een plek krijgen. Ook een overzicht met de belangrijkste 

personen in de organisatie voor een ‘smoelenboek’ wordt daarin meegenomen. Vlak daarna 

vindt de tweede inwerksessie plaats waarin ook kennisgemaakt wordt met de diverse 

onderdelen van de organisatie. 

 

In de volgende vergadering van het presidium zal er een agenda voorliggen waarin voor alle 

elementen een datum is geprikt, zodat iedere betrokkene concreet weet wat er wordt 

georganiseerd en wanneer ze plaatsvinden. Het doel is om voor het zomerreces van 2022 de 

meest relevante elementen de revue te hebben laten gepasseerd.  

 

Daar zit ook een debattraining bij, een sessie over integriteit, over de P&C cyclus, een sessie 

over het Reglement van Orde. Vanuit het presidium wordt ook de behoefte uitgesproken aan 

een sessie over de Gemeentewet. In ieder gremium zal aan het begin uitgebreid de tijd 

worden genomen om de leden mee te nemen, zoals in de raadscommissies, de 

auditcommissie. Voor de voorzitters komt een voorzitterstraining. 

 

Naar wens van de raad is het uitdrukkelijk de bedoeling om gedurende de hele raadsperiode 

trainings- en scholingssessies aan te bieden. Dat zal raadsbreed zijn, maar kan ook gericht 

zijn op een of meer raadsleden die specifieke interesse hebben in een onderwerp. Het 

presidium geeft aan het memo en het ambitieniveau te onderschrijven. 

 

Een concreet punt waarop nu input nodig is, is welke apparatuur straks gebruikt kan worden 

door de nieuwe raadsleden en duo-commissieleden. Zoals bekend is de oude constructie niet 

meer toegestaan en wordt het een leenconstructie. Het beheer komt bij de gemeente te 

liggen. Het is van belang dat een ieder van hetzelfde apparaat gebruik maakt. Dat kan een 

laptop zijn. Vanuit het presidium wordt ook de mogelijkheid van een chromebook 

aangedragen. De mogelijkheden zullen worden nagegaan en dan zal er een keuze gemaakt 

worden zodat tijdig de apparaten beschikbaar zijn. Het presidium gaat daarmee akkoord. 



 

10. Bespreken behoefte om hybride vergaderen mogelijk te maken 

 

Een beschrijving en offerte van Db Audiovisueel zijn bijgevoegd. Het presidium ziet het 

belang om dit aan te bieden, een mix van fysiek en digitaal vergaderen. Alleen ten aanzien 

van besluitvorming in raadsvergaderingen is dit niet mogelijk. De burgemeester licht toe dat 

het een investering is maar dat het zorgt voor meer slagkracht richting de toekomst. Vanuit 

het presidium wordt aangedragen dat het zal zorgen voor levendigere debatten.  

 

De burgemeester geeft aan te hopen dat ook de organisatie er gebruik van kan maken, dan 

kunnen de kosten breed gedragen worden. Het presidium gaat akkoord met het creëren van 

de mogelijkheid om hybride te gaan vergaderen. Dit zal worden uitgerold met Db 

Audiovisueel. 

 

11. Rondvraag 

 

De heer Burger vraagt hoe het er voor staat met de zaak die tegen Integis loopt. De 

burgemeester geeft aan dat er een uitspraak is gedaan. Er zal een raadsvoorstel volgen om 

het dossier af te sluiten. 

In antwoord op de vraag van de heer Burger geeft de burgemeester aan dat er nog geen 

uitspraak is in de zaak tegen de accountant. Er is wel een tussenvonnis geweest. 

 

12. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. 


