
 

 

 

 

Concept-verslag van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 30 juni 2020 (locatie Duinlust) 

 

 

Aanwezig: 

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

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

Afwezig: de heer Heukels 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in deze vergadering. De heer 

Heukels is afwezig. Er hebben zich geen toehoorders gemeld om bij de vergadering aanwezig te zijn.  

 

De griffier geeft aan dat het contract met Pexip afloopt. Als na het reces opnieuw een lockdown 

noodzakelijk is, zal een keuze moeten worden gemaakt wederom digitaal met Pexip te vergaderen of 

met een ander systeem. Vanuit de griffie zal te zijner tijd gekomen worden met een voorstel.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst 26 mei 2020 

De voorzitter herinnert het presidium eraan dat in de vorige vergadering is afgesproken dat professor 

Boutellier in de raad van 17 september zijn rapport zou toelichten. Het lijkt echter passender om die 

toelichting en het gesprek hierover niet in een raadsvergadering te doen. Het presidium spreekt af 

om dit in een Beeldvormende Avond te doen. Normaal gesproken kunnen toehoorders actief 

meedoen in een beeldvormende sessie, dat is hier niet de bedoeling. Toehoorders kunnen wel 

aanwezig zijn als ze dat wensen, maar ze zijn aanwezig als toeschouwer. Het onderliggende rapport 

betreft een openbaar rapport. 

 

4. Korte terugblik raadsvergadering 28 mei 2020 en commissies 

De voorzitter geeft aan dat de digitale raad van 28 mei al een stuk soepeler verliep dan de 

raadsvergadering ervoor. Wel was er een tweede avond nodig om de agenda af te krijgen. Het betrof 

ook een lange agenda, wat mede te maken had met het verschuiven van stukken als gevolg van de 

Corona-crisis. Ten aanzien van de drie commissies was het vanwege de volle agenda´s ook nodig om 

extra avonden te houden. 

 

De heer Koster had een e-mail geschreven om de commissies efficiënter te kunnen doen. Hij stelt 

onder andere voor om spreektijden in commissies in te voeren, iedere fractie zou dan even veel tijd 

toebedeeld krijgen. Mevrouw Roos en de heer Slewe geven aan hier tegen te zijn, de overige leden 

van het presidium zijn voor danwel willen het proberen. De voorzitter geeft na enige discussie aan 

met ondersteuning van de griffie te komen met een voorstel. 

 

5. Vooruitblik raadsvergaderingen van 30 juni en 2 juli 2020 

Eerst komt de raadsvergadering van 30 juni aan de orde. Bij het vaststellen van de agenda zal 

voorgesteld worden om agendapunt 11 (benoeming duo-commissielid) naar voren te halen, naar 

agendapunt 3a. Het nieuwe raadsvoorstel over statushouders is vrijdag meegestuurd met het 



 

 

 

 

griffiebericht. Bij het vaststellen van de agenda zal worden voorgesteld om dit toe te voegen aan de 

agenda als agendapunt 3b. 

In de vorige vergadering van het presidium is de wens geuit om het agenderen van stukken van de 

Lijst met Ingekomen Stukken op een andere wijze te organiseren. Namelijk achteraf, per e-mail. Het 

presidium onderschrijft het meegezonden procedurevoorstel. 

Het agendapunt over het afhandelen van integriteitsmeldingen zal worden voorgezeten door de 

plaatsvervangend voorzitter, de heer Burger, omdat het de portefeuille van de burgemeester betreft.  

De heer Slewe en mevrouw Roos uiten hun ongenoegen om zo veel integriteitsmelding in een keer af 

te doen terwijl andere integriteitsmeldingen wel individueel behandeld worden. Indieners zijn ook 

niet gehoord. Zij zullen dit ook in de raadsvergadering kenbaar maken. 

 

Op 2 juli vindt de raadsvergadering over de Kadernota plaats. Veel concept amendementen van 

vooral GroenLinks zijn reeds rondgestuurd. De voorzitter en de griffie doen een beroep op de 

fractievoorzitters om moties en amendementen tijdig toe te sturen. De afspraak is voor 11.00 uur op 

de vergaderdag. Als er een preadvies nodig is liever eerder. 

 

6. Rondvraag 

De griffier peilt de behoefte aan een raadsbarbecue een het begin van het politieke seizoen bij de 

reddingsbrigade. Die behoefte blijkt er te zijn, afgesproken wordt om dit op vrijdag 28 augustus te 

organiseren, dan is iedereen in principe terug van vakantie.  

 

Er wordt een commissietje in het leven geroepen om zich bezig te houden met het eventuele 

herbenoemen van de voorzitter van de rekenkamercommissie wiens termijn aan het einde van het 

jaar afloopt. Van belang is ook of zij door wenst te gaan. De heer Kruijswijk en mevrouw Zoetmulder 

zullen zich daar samen met de griffier over buigen. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.35 uur. 

 

 


