
 

 

 

Concept verslag van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 15 december 2020 

 

 

Aanwezig: 

Burgemeester Roest (voorzitter), de heer Schell, mevrouw Kuijs, de heer Kruijswijk, mevrouw 

Zoetmulder, de heer Burger, de heer Doorn, mevrouw Roos, de heer Slewe. 

Afwezig: de heer Heukels. 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Heukels is afwezig. Een 

aantal toehoorders is digitaal aanwezig. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Kennismaken met de nieuwe (interim) gemeentesecretaris 

 

De heer Kradolfer stelt zich voor en geeft aan ook de rest van de vergadering aanwezig te zullen zijn. 

De burgemeester schetst nog eens waar het presidium voor is. 

 

4. Vaststellen van het verslag van 3 november 2020 

 

Het verslag wordt vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag geeft de griffier aan dat de griffie aan de slag is gegaan met de 

opmerking van mevrouw Kuijs over een disclaimer. In overleg met Gemeente Oplossingen is een 

tekst opgesteld die zal worden geplaatst zo gauw het ondertitelen in werking gaat. 

 

5. Korte terugblik raadsvergadering van 5 november (Begroting) en 12 november 2020 en 

commissies cyclus 8 

 

Het presidium blikt terug. Over het verloop van de Begrotingsvergadering op 5 november is men 

tevreden. Meerdere leden van het presidium geven aan het prettig te vinden als alle raadsleden hun 

camera aan houden tijdens de vergadering.  

 

De raad van 12 november kende veel amendementen bij het agendapunt over het protocol 

integriteitsmeldingen. Ook ging het over een raadsvoorstel over lokale media. Op 7 januari zal 

hierover een beeldvormende avond worden gehouden. 

 

Wat betreft de commissies: de Commissie Grondgebied bestond uit twee avonden. Er waren veel 

insprekers wat daar mede aan ten grondslag heeft gelegen.  Na een opmerking van de heer Kruijswijk 

wordt duidelijk dat de technische mogelijkheden iets beperkter zijn bij een digitale vergadering dan 

bij een fysieke vergadering. Bij een schorsing zou het voor de kijker goed zijn als op de een of andere 

manier kan worden aangegeven hoe lang een schorsing zal duren.  



 

 

 

De heer Kruijswijk geeft aan dat het achteraf gezien niet goed was om een adviseur van het College 

te laten inspreken. Meerdere leden geven aan die opvatting te steunen. Meerdere andere leden 

geven aan geen bezwaar te hebben tegen dergelijke inspraak. Wel moet in zo’n geval duidelijk 

worden gemaakt namens wie iemand inspreekt. 

 

Mevrouw Roos geeft aan dat er informatie miste tijdens de Commissie Grondgebied over 

Blekersveld, maar ook over agendapunten in de Commissie Bestuur en Middelen. Het wordt door het 

presidium onderschreven dat het van belang is dat stukken zo compleet mogelijk zijn bij de 

behandeling.  

 

Dat geldt ook voor gestelde vragen voorafgaand aan een commissievergadering, het presidium acht 

het met mevrouw Roos van belang dat antwoorden er tijdig zijn. De burgemeester geeft aan het in 

het vizier te houden, wel is het op momenten een uitdaging om zeer veel vragen in een kort 

tijdsbestek te beantwoorden.  

 

De heer Kradolfer geeft aan hierover graag met mevrouw Roos in gesprek te gaan en schetst in 

hoofdlijnen welke ervaring hij hierover meeneemt en wat hem in eerste instantie opvalt aan de 

informatievoorziening aan de raad. De heer Kradolfer geeft aan dat hij aan de slag gaat om de 

efficiëntie van de organisatie te verbeteren, het goed bedienen van de raad is daarbij een belangrijk 

uitgangspunt. 

 

De heer Slewe geeft aan dat hij vragen vaak opnieuw moet stellen omdat ze naar zijn mening niet 

goed worden beantwoord. Het antwoorden via ´noreply´ zorgt voor een nog slechtere 

informatievoorziening volgens de heer Slewe. Afgesproken wordt dat de heer Kradolfer en de heer 

Slewe hierover met elkaar in gesprek gaan. 

 

De burgemeester concludeert dat er in de volgende vergadering van het presidium een 

terugkoppeling gegeven zal worden van de gevoerde gesprekken tussen de heer Kradolfer en 

mevrouw Roos en de heer Kradolfer en mijnheer Slewe. 

 

6. Vooruitblik raadsvergaderingen van 17 december 2020 

 

Bij het vaststellen van de agenda wordt voorgesteld om het raadsvoorstel over carbidschieten toe te 

voegen aan de agenda. Voorgesteld zal worden als agendapunt 3a. Het betreft een hamerstuk. 

 

Ten aanzien van het raadsvoorstel paraplu bestemmingsplan parkeren (agendapunt 7) is het 

presidium het ermee eens dat er een ambtshalve wijziging wordt opgesteld na een gedane suggestie 

van de VVD. De heer Kradolfer zal dit in de organisatie uitzetten. De griffie plaats het nieuwe stuk op 

het Raads Informatie Systeem. In de raad zal dit worden gemeld en aan de raad zal worden 

voorgesteld om het gewijzigde stuk in behandeling te hebben in plaats van het oude stuk. 

 

Ten aanzien van het raadsvoorstel verordening bezwaarschriften (agendapunt 13) is input gekomen 

vanuit professor Konijnenbelt. In eerste instantie was de gedachte van de PvdA om hier een 

amendement van te maken. Het presidium acht het op voorspraak van de burgemeester praktischer 

dat het stuk van de agenda wordt gehaald zodat er nog even goed kan worden gekeken naar de input 

van professor Konijnenbelt. Bij het vaststellen van de agenda zal aan de raad worden gevraagd om 

het stuk van de agenda te halen. Daarna komt het stuk terug in commissie en raad.  Op verzoek van 

het presidium zal het ´rauwe stuk´ van professor Konijnenbelt aan de raad worden toegestuurd.  

 



 

 

 

De griffier vermeldt nogmaals de afspraak dat voor 11.00 uur op de vergaderdag de ondertekende 

stukken aan de griffie worden gemaild. Dat geldt ook voor te agenderen stukken van de Lijst met 

Ingekomen Stukken. Dan kunnen ze nog worden meegenomen met het griffiebericht dat vroeg in de 

middag uitgaat. De moties en amendementen zullen van tevoren al worden gekenmerkt. Ook is er de 

afspraak dat een ieder de originele moties en amendementen achteraf per post toestuurt.  

 

Mevrouw Roos geeft aan dat er veel agendapunten zijn, zij vreest dat de vergadering niet binnen de 

beschikbare tijd kan worden afgerond. Mevrouw Roos hecht er aan dat het Reglement van Orde juist 

wordt toegepast. Als de vergadering om 23.00 uur nog niet is afgerond, kan worden besloten de 

vergadering tot 23.30 uur voort te zetten als de inschatting is dat de vergadering wel binnen die tijd 

kan worden afgerond.  

 

(Bovenstaande alinea is op verzoek van het presidium van 26 januari 2021 toegevoegd aan het 

verslag) 

 

Om de vele agendapunten recht te doen, zou het volgens mevrouw Roos goed zijn als van tevoren de 

agenda wordt gesplitst en een extra datum wordt gehanteerd. De overige leden van het presidium 

geven aan ondanks de vele agendapunten te willen proberen de vergadering in een avond af te 

ronden. De burgemeester geeft aan dat voor de zekerheid van tevoren zal worden nagegaan bij 

welke agendapunten er een noodzaak is dat die avond besloten wordt. 

 

De suggestie van mevrouw Roos om ieder uur even de benen te strekken wordt overgenomen door 

het presidium. Naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Roos wordt afgesproken dat er niet 

meer wordt gestemd in alfabetische volgorde. Het zal per fractie gaan, met de fracties van groot naar 

klein. 

 

De burgemeester geeft namens de griffie aan dat er morgen en overmorgen een kerstattentie bij de 

raadsleden en duocommissielden zal worden bezorgd. 

 

7. Wijze van beantwoording van technische vragen via ´noreply´ 

 

De heer Slewe licht toe dat het voor de informatievoorziening aan raadsleden niet goed is als er 

anoniem antwoorden komen op vragen en er geen mogelijkheid is om daar op te reageren. De heer 

Slewe geeft aan dat er verschillen zijn in hoe raadsleden beantwoord worden. Mevrouw Roos 

beschrijft een periode waarin overleg met de ambtelijke organisatie wel mogelijk was. Zij geeft aan 

dat er vaak geen goede antwoorden komen waardoor het nodig is opnieuw vragen te stellen.  

Wethouder Heijink licht toe dat de no reply mailbox in het leven is geroepen om praktische redenen. 

Het gaat om de kwaliteit van het antwoord. De ambtenaren doen hun uiterste best vragen zo goed 

mogelijk te beantwoorden, dat is onveranderd.  

 

De gemeentesecretaris geeft aan dat er in de ambtelijke organisatie hard gewerkt wordt aan goede 

antwoorden op vragen vanuit de raad. Hij gaat ermee aan de slag om daar kwalitatieve stappen in te 

kunnen zetten. Daarvoor zullen ook gesprekken gevoerd worden met het Management Team en de 

griffier. Zoals eerder afgesproken, zullen er ook gesprekken gevoerd worden met de heer Slewe en 

mevrouw Roos. 

 

De heer Doorn geeft aan het ook belangrijk te vinden dat ambtenaren op een veilige manier hun 

werk te kunnen doen. In normale omstandigheden zou er direct contact met de ambtelijke 

organisatie moeten zijn. De heer Doorn geeft aan geen redenen te hebben ontevreden te zijn over 



 

 

 

antwoorden die komen vanuit de ambtelijke organisatie. De heer Burger geeft aan de laatste tijd 

meer vragen te stellen dan voorheen. Hij is tevreden over de kwaliteit van de antwoorden, soms 

duurt het wel even voordat er een antwoord komt. De heer Burger heeft geen bezwaar tegen 

‘noreply’.  
 

Mevrouw Zoetmulder is ook tevreden over de kwaliteit van de antwoorden. De heer Schell geeft aan 

dat de fractie van de PvdA tevreden is over de beantwoording. Er worden soms vanuit bepaalde 

raadsleden vragen gesteld waarbij de heer Schell zich kan voorstellen dat ze niet direct beantwoord 

worden. De heer Kruijswijk sluit zich daarbij aan, er zijn soms heel beschuldigende vragen vanuit 

sommige fracties. De heer Kruijswijk geeft aan dat het wat hem betreft soms schort aan de kwaliteit 

van beantwoording. Dat heeft in de ogen van de heer Kruijswijk vooral te maken met het feit dat de 

gemeente Bloemendaal een relatief kleine gemeente is en het personeelsverloop groot is.  

Mevrouw Kuijs geeft aan dat D66 meestal tevreden is over de beantwoording. Noreply kan onhandig 

zijn als er een antwoord komt waar een vervolgvraag op is. Dat heeft mevrouw Kuijs echter nog niet 

vaak meegemaakt. 

 

De griffier geeft aan met interesse te hebben geluisterd naar het presidium, naar hoe de 

fractievoorzitters aankijken tegen noreply. De griffie is ervoor om de informatievoorziening richting 

de raad in de gaten te houden. Die is hier niet bij gebaat. Zowel voor de raad als voor de griffie 

betekent het dat de lijntjes langer worden. Er zijn echter wellicht argumenten die niet genoemd 

worden waarom de noreply mailbox in het leven is geroepen. In de vorige vergadering van het 

presidium zijn vanuit meerdere fracties opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van de 

beantwoording. De griffie wil graag blijven opkomen voor de raad en de raadsleden om goede en 

tijdige beantwoording  op vragen te krijgen. 

 

De burgemeester merkt op dat het gesprekspunt over de noreplybox mede moet worden bezien in 

het licht van de politieke cultuur van Bloemendaal en reageert op de stellingname van de heer Slewe 

dat hij opmerkingen van collega’s over de veiligheid van ambtenaren beschuldigend en belachelijk 
vindt. De burgemeester geeft aan dat dient te worden meegenomen dat ambtenaren zich vaak 

onveilig voelen. In de boeken van de heer Slewe heeft de burgemeester gelezen hoe hard de heer 

Slewe ambtenaren aanpakt. Ook heeft de burgemeester veel ambtenaren gesproken die zijn 

aangepakt in de openbaarheid zonder dat ze zich kunnen verdedigen. De heer Slewe geeft aan de 

boeken graag te willen agenderen en vraagt aan de burgemeester om aan te geven wat er niet 

klopt aan wat er in de boeken beschreven staat. De heer Slewe vult aan dat hij in zijn boeken geen 

namen van ambtenaren heeft opgenomen en dat hij deze opmerkingen terug krijgt. 

 

(Ten aanzien van bovenstaande alinea is er een woordelijk verslag opgesteld door de heer Slewe dat 

is vastgesteld in het presidium van 26 januari 2021, kenmerk 2021000594) 

 

8. Vastgesteld protocol integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers – stand van zaken 

 

De burgemeester meldt dat er een advertentie is geplaatst. Drie raadsleden hebben zich schriftelijk 

aangemeld om zitting te hebben in de sollicitatiecommissie: de heer Oude Weernink, de heer 

Bruggeman en de heer Doorn. Mevrouw Van Vliet heeft het nog in beraad. De heer Slewe geeft aan 

zich ook aan te willen melden, de heer Slewe dacht dat hij zich reeds had aangemeld. De 

burgemeester zegt toe te proberen de mail van de heer Slewe op te sporen en het daarna te zullen 

bezien. 

 

9. Bespreken behandelmoment reeds ingediende integriteitsmeldingen 



 

 

 

 

De burgemeester geeft aan dat er een raadsvoorstel komt waarmee integriteitsmeldingen worden 

afgedaan. Er is een tijdelijke wet in het leven geroepen die het mogelijk maakt om digitaal besluiten 

te nemen als raad. Het is echter niet mogelijk om digitaal te vergaderen in beslotenheid. Om die 

reden zal er toch een fysieke raad moeten komen om het raadsvoorstel integriteitsmeldingen te 

behandelen.  

 

Er is een parallel traject over een raadsvoorstel over mediation. Ook dit voorstel zal in beslotenheid 

en dus fysiek dienen te worden behandeld door de raad. Na 19 januari zal er een extra 

raadsvergadering geprikt worden voor - als het kan - eind januari. De stukken komen richting de raad 

zo gauw ze er zijn. Mevrouw Roos is van mening dat voorstellen met financiële consequenties eerst 

in een commissievergadering behandeld dienen te worden. De voorzitter zal zich verder buigen over 

de juiste behandelwijze. Wethouder Heijink licht toe dat het van belang is om de raadsvoorstellen zo 

spoedig mogelijk te behandelen. 

 

10. Rondvraag 

 

Mevrouw Roos stelt de vraag of er een gemeente in Nederland is die ‘noreply’ toepast. De vraag zal 

worden neergelegd bij de wethouder/ de ambtelijke organisatie. 

 

De heer Burger geeft aan dat er een jaar geleden is afgesproken het inspreken in commissies na een 

jaar te evalueren. Op verzoek van de heer Burger wordt dit in de volgende vergadering van het 

presidium als agendapunt opgenomen. 

 

11. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur. 
 


