
 

Verslag van het Presidium op 19 april 2022 

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

de heer Heukels, mevrouw Roos, de heer Faber, de heer Van Tienhoven, mevrouw Witte 

(griffier). 

Afwezig: de heer Slewe, mevrouw Zoetmulder (wordt vervangen door de heer Van 

Tienhoven). 

 

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 Slewe en mevrouw Zoetmulder. 

Mevrouw Zoetmulder wordt vervangen door de heer Van Tienhoven. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststelling van het verslag van 8 maart 2022 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. De taakstelling van het presidium 

 

In artikel 2 van het Reglement van Orde staat de taakomschrijving opgenomen van 

het presidium. Dat artikel en de evaluatie van de gemeenteraad van de afgelopen 

raadsperiode (onderdeel E) worden door het presidium besproken.  

Taak van het presidium is om aanbevelingen te doen aan de raad inzake de 

organisatie en het functioneren van de raad en de raadscommissies. 

 

Op voorstel van de heer Heukels wordt afgesproken om de volgende vergadering van 

het presidium in Kareol te hebben in plaats van in de raadszaal. Voor de 

duidelijkheid: het presidium is een openbare vergadering, wat inhoudt dat 

toehoorders welkom zijn. De burgemeester licht toe dat hij ook altijd een wethouder 

vraagt om als toehoorder aanwezig te zijn en zonodig vragen gericht aan het College 

te kunnen beantwoorden. 

 



5. Korte terugblik raadsvergaderingen van 10 maart, 24 maart (afscheidsraad) en 30 

maart 2022 (installatieraad) 

De raadsvergadering van 10 maart was de laatste reguliere raadsvergadering voor de 

verkiezingen. Aan de orde waren onder andere: de behandeling van 

integriteitsmeldingen, initiatiefvoorstellen over de splitsing van villa’s en de 
huisvestingsverordening, een motie over Park Vogelenzang.  

Het presidium bespreekt op voorspraak van mevrouw Roos de afgesproken 

werkwijze om de meest vergaande motie eerst in stemming te brengen. Afgesproken 

wordt dat de voorzitter en griffier beoordelen welke motie het meest verstrekkend 

is. Als de meest verstrekkende motie wordt aangenomen, wordt de minder 

verstrekkende motie niet meer in stemming gebracht. 

 

De afscheidsraad van 24 maart werd als plezierig en goed ervaren. Er waren veel 

toespraken voor mensen die afscheid namen en er werden meerdere lintjes 

uitgereikt. Ook werden de geloofsbrieven onderzocht van de toetredende 

raadsleden. 

De installatieraad van 30 maart vond men goed georganiseerd. In alle gremia zijn 

mensen benoemd en ook de duo-commissieleden zijn geïnstalleerd. Er was na de 

fysieke installatieraad nog een korte digitale installatieraad. 

 

De griffier licht toe waar op het Raads Informatie Systeem ingediende moties en 

amendementen en raadsbesluiten met stemverhoudingen gevonden kunnen 

worden. Naar wens van de heer Faber gaat de griffier na of het mogelijk is om uit 

Gemeente Oplossingen een Excel lijst te halen van besluiten en stemverhoudingen. 

 

6. Vooruitblik raadsvergadering op 21 april 2022 

 

De voorzitter en griffier geven een toelichting op de vergaderorde: de spreektijden, 

het agenderen van stukken van de Lijst met Ingekomen Stukken en het voor 11.00 

uur aanleveren van vragen voor de rondvraag, moties en amendementen. Zaken die 

voor 11.00 uur aan de griffie worden toegestuurd, worden meegenomen met het 

griffiebericht dat vroeg in de middag uitgaat. ’s Avonds ligt er voor een ieder ook een 
uitgeprint setje klaar. 

 

De heer Schneiders zal in de vergadering aanwezig zijn om zijn advies als informateur 

toe te lichten. Er is ook ruimte voor de fracties om daarop te reageren. Het 

agendapunt over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne betreft de portefeuille 

van de burgemeester en zal worden voorgezeten door de plaatsvervangend 

voorzitter van de raad, mevrouw Jeltes.  

 

Het presidium heeft vragen over de wijze waarop het agendapunt Huisvesting 

Oldenhove aan de orde komt. Er zijn stukken opgevraagd vanuit de raad, sommige 

liggen morgenmiddag ter inzage terwijl niet iedereen dan in de gelegenheid is. Het 



gaat onder andere om de concept huurovereenkomst en om correspondentie. Een 

aantal leden van het presidium geeft aan de stukken het liefst per e-mail toegestuurd 

te krijgen.  

De heer Roest gaat na of dat mogelijk is en geeft aan dat donderdag aan de raad 

gevraagd wordt om een eventuele zienswijze te geven. Daarna kan het met 

instemming van de raad de vergadercyclus in. Het presidium spreekt af dat het 

agendapunt met deze achtergrond op de raadsagenda blijft staan. 

 

Mevrouw Roos heeft een initiatiefvoorstel ingediend bij de voorzitter om een artikel 

van het Reglement van Orde te wijzigen. Zij zal bij het vaststellen van de agenda aan 

de raad vragen om het nog toe te voegen aan de agenda. 

 

7. Kalender Start-/ inwerkprogramma raad 

 

De griffier geeft een toelichting op de aankomende geplande onderdelen van het 

start-/ inwerkprogramma van de raad. Het presidium spreekt waardering uit. De 

burgemeester benadrukt het belang van een sessie over integriteit die georganiseerd 

zal worden. 

De griffier geeft aan dat ook buiten het start-/ inwerkprogramma de griffie al goed 

gevonden wordt door raadsleden. Uiteraard geldt nog steeds dat (nieuwe) 

raadsleden en duo-commissieleden met vragen, bijvoorbeeld over de vergaderorde 

in de commissies, bij de griffie terecht kunnen. 

 

De heer Heukels geeft aan problemen te hebben met de overgang naar een 

bloemendaal.nl e-mailadres. De griffier licht toe dat dat te maken heeft met digitale 

veiligheid. Zijn er nadere vragen dan kan via de griffie contact worden opgenomen 

met een ICT-medewerker die het nader kan toelichten. De heer Faber geeft aan dat 

er iets niet goed is geïnstalleerd op zijn laptop, daar zal naar gekeken worden. 

 

8. Plattegrond raadszaal 

 

Het plattegrond heeft de instemming van het presidium. 

 

9. Rondvraag 

 

De heer Verheij geeft aan dat de D66-fractie is benaderd om een wandeling te maken 

bij de buitenplaats Elswout. Hij doet de suggestie om de wandeling met meerdere 

fracties te gaan doen. De andere fracties zijn ook benaderd, er is hierover nog nader 

onderling contact. 

 

10. Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 


