
 

Verslag van het Presidium op 27 september 2022 

Aanwezig: de heer Roest (voorzitter), de heer Koster, de heer Verheij, de heer Metselaar 

(vervangt mevrouw Roos), de heer Faber, de heer Harder (vervangt mevrouw Zoetmulder), 

de heer Slewe, de heer Van de Bunt (vervangt de heer Heukels), mevrouw Witte (griffier). 

Afwezig: de heer Van der Veldt. 

Tevens aanwezig: de heer Heijink (wethouder), de heer Dubbe (gemeentesecretaris). 

 

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 Van der Veldt, mevrouw Roos (wordt 

vervangen door de heer Metselaar), mevrouw Zoetmulder (wordt vervangen door de 

heer Harder), de heer Heukels (wordt vervangen door de heer Van de Bunt). 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststelling van het verslag van 5 juli 2022 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Korte terugblik raadsvergaderingen van 7 juli en 12 juli 2022 

De burgemeester geeft een terugblik op de afgelopen raadsvergaderingen. Op 7 juli 

werden twee wethouders benoemd en werd afscheid genomen van wethouder De 

Roy van Zuidewijn. Ook werd ingestemd met het raadsvoorstel over nieuwbouw 

brandweer Bennebroek. De motie over steigers bij de Leidsevaart en de motie over 

de kinderburgemeester werden aangenomen.  

 

De heer Metselaar brengt naar voren dat er te weinig zitplaatsen waren voor de vele 

bezoekers van de brandweer en de steigers. Een volgende keer zal hier meer 

rekening mee worden gehouden. De burgerzaal kan ook gebruikt worden voor het 

opvangen van toehoorders. In de raad van 12 juli werd de jaarrekening vastgesteld 

en werd de heer Wijkhuisen benoemd als wethouder. 

 

5. Vooruitblik raadsvergadering op 29 september 2022 



 

De griffier geeft een toelichting op de agenda van de raad van 29 september. Het 

raadsvoorstel over het benoemen van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit zal 

van de agenda worden gehaald. Aan de raad zal gevraagd worden om twee 

raadsvoorstellen met bijlagen vanuit de commissie integriteit toe te voegen aan de 

agenda (als agendapunten 14a en 14b). In eerste instantie zal in vertrouwelijkheid 

over deze stukken worden gesproken. 

 

Voorgesteld wordt om de agendapunten 9 (bekrachtigen geheimhouding) en 10 

(instemmen met mediation) over de Potgieterweg tegelijk te behandelen. Dat zal in 

vertrouwelijkheid gebeuren. De besluitvorming vindt in de openbaarheid plaats 

aangezien de raadsvoorstellen openbaar zijn. De heer Metselaar geeft aan dat hij de 

bouwvergunning toegestuurd heeft gekregen, hij wil graag dat de wethouder een en 

ander nog uitzoekt. Wethouder Heijink geeft aan dat hij morgen met een reactie 

komt. 

 

Aan de raad zal gevraagd worden om de agendapunten over de subsidieverordening 

algemene specifieke doelgroepen en de wissel van commissieleden van Hart voor 

Bloemendaal bij hamerslag af te doen. De agendapunten die de portefeuille van de 

burgemeester betreffen zullen worden voorgezeten door de plaatsvervangend 

voorzitter van de raad, mevrouw Jeltes. De griffier geeft een toelichting op de moties 

en amendementen die al zijn binnengekomen. 

 

6. Rondvraag 

 

Er komt een klankbordgesprek aan met de burgemeester. Het gaat om het laatste 

reguliere functioneringsgesprek van de benoemingstermijn van de burgemeester. 

Donderdag staan er twee initiatiefvoorstellen geagendeerd over de 

gespreksdelegatie, daarna zal een en ander in gang worden gezet. 

 

De heer Harder geeft aan dat het voorkomt dat aangekondigde vragen voor de 

rondvraag door tijdgebrek niet aan bod komen. De wethouder geeft dan aan dat er 

een schriftelijk antwoord komt. Het verzoek is om het antwoord aan de hele raad te 

sturen. Dat zal voortaan gebeuren. Het komt ook voor dat een raadslid zelf aangeeft 

het antwoord niet naar anderen toegestuurd te willen hebben. Dat zal dan worden 

gerespecteerd. 

 

De heer Slewe geeft aan dat hij al een aardige tijd geleden heeft gevraagd om de 

voorwaarden screening wethouders te ontvangen. Daar is tot op heden geen 

antwoord op gekomen, ook niet op het daarna ingediende Woo-verzoek. Wethouder 

Heijink licht toe dat het een overeenkomst betreft tussen de gemeente en het 

onderzoeksbureau. Het onderzoeksbureau is gevraagd of er bezwaar is tegen het 

verstrekken en openbaar maken. De heer Faber is met de heer Slewe van mening dat 

het zo spoedig mogelijk vertrekt dient te worden. 



 

De heer Slewe geeft aan dat is afgesproken dat de screening blijft tussen het 

onderzoeksbureau, de kandidaat en de burgemeester. Als er iets aan de hand zou 

zijn, dan zou de burgemeester dat volgens de heer Slewe met de kandidaat 

bespreken. Wat niet is gebeurd. 

 

De griffier geeft aan dat de burgemeester ook in het presidium heeft toegelicht wat 

de afspraken met het onderzoeksbureau zijn en wie communiceert naar de raad toe, 

daarover is geen onduidelijkheid. De burgemeester en de kandidaat zelf ontvangen 

het screeningsrapport, de communicatie naar de raad toe verloopt via de 

burgemeester. 

 

De burgemeester geeft aan dat er in kort tijdsbestek veel Woo-verzoeken door de 

heer Slewe zijn ingediend. Vanwege de veelheid laat de behandeling van sommige 

even op zich wachten. De heer Slewe geeft aan dat hij verzoeken indient omdat hij 

geen antwoorden krijgt op zijn vragen. De heer Faber ondersteunt de heer Slewe 

hierin en ziet een zekere mate van oorzaak-gevolg. Het is van belang om na te gaan 

wat de achterliggende reden is van de vele vragen. 

 

De heer Koster geeft aan het te zien als het misbruik maken van de aanwezige 

voorzieningen dat er velerlei vragen gesteld worden waar eigenlijk ontevredenheid is 

over de gang van zaken. De heer Faber is het daar niet mee eens. Er is sprake van 

escalatie wat volgens de heer Faber niet opgelost kan worden door het geven van 

technisch-juridische antwoorden. 

 

Op verzoek van de burgemeester geeft de gemeentesecretaris een toelichting op de 

grote druk op de organisatie de laatste jaren. Er is op meerdere momenten 

gecommuniceerd over de vele binnenkomende vragen, waarvan 85 tot 95% 

afkomstig is van twee tot drie fracties. Het is ook nog zo dat er vaak een 

bezwaarschrift komt op een reactie op een Woo-verzoek en/ of de gang naar de 

rechter.  

 

Om die reden is er wederom extra budget nodig om dit als gemeente te kunnen 

bolwerken. De gemeentesecretaris geeft aan dat wat hem betreft het geld nuttiger 

besteed kan worden ten goede van de gemeente Bloemendaal. Het is daarbij van 

belang dat het personeel van de gemeente werkgeluk ervaart en dat is in de huidige 

omstandigheden lang niet altijd het geval. Er vertrekt personeel om deze reden. 

 

De burgemeester geeft aan dat uit het rapport van de rekenkamercommissie naar 

voren is gekomen dat de afhandeling van Wob (voorloper op de Woo) verzoeken 

compleet en kwalitatief goed gebeurt in Bloemendaal. De heer Verheij geeft aan dat 

wat hem betreft van belang is dat degenen die de Woo-verzoeken en 

bezwaarschriften indienen de gevolgen van hun eigen handelen inzien. De heer 

Verheij werkt zelf met Woo-verzoeken en weet wat het behelst. De druk op de 



Bloemendaalse organisatie is abnormaal hoog, ook in vergelijking met andere 

gemeenten. De heer Verheij geeft aan dat hij begaan is met de ambtenaren. 

 

De burgemeester geeft aan dat sommige ambtenaren alleen maar bezig zijn met het 

afhandelen van klachten, Woo-verzoeken, meldingen, etc. De heer Slewe focust zich 

volgens de burgemeester op een document dat hij al enige tijd niet heeft ontvangen. 

Terwijl daarnaast enorm veel werk wordt verzet rondom alles wat er wordt gevraagd 

en de (rechts)wegen die worden bewandeld. De burgemeester constateert dat de 

relatief kleine ambtelijke organisatie er aan onderdoor dreigt te gaan als dit niet 

verandert. 

 

De heer Faber realiseert zich wat de burgemeester zegt. Hij zegt een lichtpuntje te 

hebben gezien bij de bijeenkomst van de werkgroep geluidshinder. De heer Faber 

geeft aan het in de context van wat er aan de hand is in zijn ogen niet eerlijk is om te 

wijzen naar de handelswijzen van drie politieke partijen. Soms is het zo dat degene 

die lawaai maakt, niet de grootste bron van het probleem is.  

 

De burgemeester constateert dat het iets is wat al zo’n tien tot vijftien jaar speelt en 
kennelijk te maken heeft met de politieke cultuur van Bloemendaal. De 

burgemeester heeft zijn best gedaan issues af te sluiten en geen nieuwe 

problematiek te laten ontstaan. Hij spreekt hier ook met de Commissaris van de 

Koning over.  

 

De heer Slewe geeft aan dat de burgemeester zelf een rol heeft gespeeld in het 

verloop van de wethouders screening en D66 ook. De burgemeester heeft volgens de 

heer Slewe bewust mensen willen beschadigen met de wijze waarop hij met 

integriteitsmeldingen en de screening is omgegaan. De burgemeester geeft aan dat 

hij opstapt uit de vergadering na deze beschuldiging. Hij is helemaal klaar met dit 

soort in zijn ogen onterechte continue beschuldigingen. De burgemeester hoopt dat 

de overige aanwezigen in het presidium ook iets vinden van deze in zijn ogen 

onterechte beschuldigingen. 

 

7. Sluiting 

 

Formeel is het presidium ten einde. Het gesprek gaat nog even door. 

 

De heer Harder geeft aan dat hij een grote mate van wantrouwen constateert. De 

rekenkamercommissie constateert dat de afhandeling van Wob-verzoeken goed gaat, 

maar ook dan is het volgens sommigen nog niet goed genoeg. De heer Harder roept 

de betreffende mensen op om ook bereid te zijn zelf in de spiegel te kijken. Zo lang 

dat niet gebeurt, blijft dit doorgaan. 

 

Wethouder Heijink geeft aan dat Bloemendaal van deze omvang het niet beter of 

sneller zou kunnen dan nu het geval is. De griffier geeft aan het ook vervelend te 



vinden dat het verstrekken van de stukken al enige tijd op zich laat wachten, het gaat 

onder andere om correspondentie die de griffie met het onderzoeksbureau heeft 

gevoerd waar helemaal niks mis mee is. Het wordt groter gemaakt dan het is als het 

zo lang op zich laat wachten. Afgesproken wordt dat de openstaande Woo-verzoeken 

zo spoedig mogelijk worden afgedaan en het contract met het onderzoeksbureau zo 

spoedig mogelijk wordt verstrekt. 

 

Het gesprek gaat nog even door. 


