
 

Verslag van het Presidium op 31 mei 2022 

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

mevrouw Roos, de heer Faber, mevrouw Zoetmulder, mevrouw Witte (griffier). 

Afwezig: de heer Slewe, de heer Heukels, de heer Van der Veldt (wordt vervangen door de 

heer Bruggeman). 

 

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, de heer Heukels en de heer Van 

der Veldt (wordt vervangen door de heer Bruggeman). 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststelling van het verslag van 19 april 2022 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Korte terugblik raadsvergaderingen van 21 april en 24 mei 2022 

De burgemeester geeft een terugblik op de afgelopen vergadercyclus, dit is ook aan 

de orde geweest in de agendacommissie. De maatschappelijke markt was goed 

bezocht en was interessant. De agendacommissie is tevreden over het verloop van 

de commissies en de raad op 21 april. Ook de extra raad op 24 mei verliep prima. 

 

5. Vooruitblik raadsvergadering op 2 juni 2022 

 

De griffier geeft op verzoek een toelichting op de aankomende vergadercyclus, zoals 

zojuist besproken in de agendacommissie. 

 

De griffier geeft een toelichting op de agenda van de raad van 2 juni.  

Er zal een raadsvoorstel aan de agenda worden toegevoegd waarmee de ontheffing 

op het woonplaatsvereiste van twee zittende wethouders wordt verlengd. Dit moet 

ieder jaar gebeuren, de huidige ontheffing loopt tot 7 juni. Het wordt agendapunt 3a. 



Er zijn meerdere moties en amendementen binnengekomen. De afspraak is dat op de 

vergaderdag tot 11.00 uur zaken kunnen worden aangeleverd bij de griffie om te 

worden meegenomen met het griffiebericht. 

De heer Bruggeman vertelt over een initiatiefvoorstel over een kindburgemeester. 

Dit wordt toegestuurd aan de griffie met de bedoeling om te worden behandeld in de 

raadsvergadering van 7 juli. 

 

De burgemeester geeft aan dat hij de uitkomsten van de integriteitsanalyse van 

Necker van Naem voor de vijf beoogde wethouders zal mededelen in de raad van 2 

juni bij het agendapunt mededelingen. De burgemeester geeft aan dat hij de 

conclusies van de aangereikte rapporten zal delen met de raad. Dan wordt ook 

duidelijk wie de wethouderskandidaten zijn in formele zin.  

 

Dat is conform hoe het eerder aan de orde is geweest in eerdere vergaderingen van 

het presidium. De burgemeester licht toe dat er ook raden zijn waar de rapporten 

integraal naar de hele raad gaan en vervolgens in een vertrouwelijke vergadering 

worden besproken. In Bloemendaal is gekozen voor een minimale variant: alleen de 

burgemeester krijgt, naast de kandidaat,  integraal inzage in de integriteitsrapporten. 

De kandidaat is in de gelegenheid geweest om een zienswijze te geven op de 

bevindingen van het bureau. 

 

Dat is op deze wijze georganiseerd zodat een kandidaat, als hij of zij niet benoembaar 

wordt geacht door het bureau, hij of zij de kans krijgt om zich terug te trekken 

voordat het bekend wordt bij de raad. Dit om schade aan een persoon te voorkomen. 

 

De heer Faber vraagt of het mogelijk is om, als de conclusies positief zijn, dezelfde 

avond over te gaan tot de installatie van de wethouders. De voorzitter geeft aan dat 

hij daar graag een aparte installatieraad voor belegt, met name omdat er op een 

passende manier afscheid genomen moet worden van vertrekkende wethouders. Het 

presidium onderschrijft dit. 

 

De burgemeester geeft als optie volgende week donderdag 9 juni, maar uiteraard 

moeten eerst de coalitiepartijen aangeven dat ze er uit zijn. De burgemeester geeft 

aan dat bij groen licht van de coalitie, de insteek is om zo snel mogelijk door te 

pakken en de installatieraad te houden. Dit om de bestuurskracht op peil te houden.  

 

De griffier geeft aan dat er dan ook een debattraining gepland staat, maar uiteraard 

gaat een installatieraad voor. De heer Faber geeft aan dat wat hem betreft 8 juni een 

goede optie is. Ook 16 juni wordt genoemd als mogelijke datum. De beoogde coalitie 

gaat hierover met elkaar in gesprek en komt er zo snel mogelijk op terug. 

 

6. Raadsvoorstel benoeming tweede termijn lid rekenkamercommissie 

Het presidium gaat ermee akkoord dat dit voorstel wordt meegenomen in de 

volgende vergadercyclus. 



 

7. Rondvraag 

 

Mevrouw Zoetmulder geeft aan dat haar fractie soms problemen ondervindt wat 

betreft gebruiksvriendelijkheid van de gemeentelaptop. De griffier vraagt aan het 

presidium of er nog steeds draagvlak is voor de gekozen route met laptops van de 

gemeente en e-mailadressen van de gemeente. Dit heeft alles met digitale veiligheid 

te maken. Er zijn risico’s als berichten vanuit de gemeente naar privé computers en 

naar privé mailadressen van raadsleden gaan. Er zijn voorbeelden van gemeenten die 

grote problemen hebben door hacks.  

 

Het presidium geeft aan dat het draagvlak er nog is, ook wordt het belang van 

digitale veiligheid onderkend. Het presidium geeft aan om die reden op de ingezette 

weg door te gaan. De griffie zal kijken wat de mogelijkheden zijn om iets te doen aan 

de gebruiksvriendelijkheid. 

 

Mevrouw Roos geeft aan dat het weer gangbaar aan het worden is om elkaar een 

hand te geven in de raadsvergadering. Dit terwijl het nog steeds van belang is om 

rekening te houden met corona. Afgesproken wordt dat ‘een vuistje’ een goede 
oplossing is. Er zal een tekstje over worden opgenomen in het griffiebericht. 

 

8. Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 


