
 

Verslag van het Presidium op 8 november 2022 

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

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

Heukels, de heer Van der Veldt, mevrouw Witte (griffier). 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

Er is een bericht van verhindering door mevrouw Roos (wordt vervangen door de 

heer Metselaar). 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststelling van het verslag van 27 september 2022 

 

Het verslag wordt – met uitzondering van een alinea - vastgesteld. Het betreft de 

laatste alinea van agendapunt 6, op bladzijde 4. De heer Slewe wil dit gedeelte graag 

naluisteren bij de griffier. De heer Van de Bunt – die als toehoorder aanwezig is - 

geeft te kennen daar ook bij aanwezig te willen zijn. (Het fragment is inmiddels 

nageluisterd, de conclusie is dat het verslag ook met instemming van de heer Slewe in 

zijn geheel ongewijzigd kan worden vastgesteld). 

 

4. Korte terugblik raadsvergadering van 29 september 2022 

De burgemeester geeft een terugblik op de afgelopen raadsvergadering. Het 

agendapunt over de deelscooters nam aardig wat tijd in beslag terwijl de discussie 

een groot technisch gehalte had. Dat was niet helemaal in balans. Desondanks was 

de vergadering redelijk binnen de perken ondanks de vele – soms beladen – 

onderwerpen. De heer Metselaar geeft aan te vinden dat de raad erg met zichzelf in 

de weer is, veel agendapunten gingen over het eigen functioneren. Dat komt in de 

ogen van de heer Metselaar niet goed over bij de inwoners.  

 

5. Vooruitblik raadsvergaderingen 10 november en 17 november 2022 

 

Begrotingsraad 10 november 



De griffier geeft een toelichting op de agenda van de Begrotingsraad van 10 

november. De start is om 17.00 uur. Het eerste anderhalf uur is beschikbaar voor 

algemene beschouwingen, dat wil zeggen tien minuten per fractie. De fracties zullen 

van groot naar klein aan bod komen.  

 

In die eerste termijn kunnen moties en amendementen worden ingediend. Het is 

daarbij niet nodig om de hele dicta voor te lezen. Het staat fracties wel vrij om in hun 

algemene beschouwing moties of amendementen aan te stippen. In het griffiebericht 

dat overdag uitgaat staan alle moties en amendementen opgenomen die voor 11.00 

uur van de vergaderdag aan de griffie zijn toegestuurd. 

 

Na de algemene beschouwingen is er pauze en wordt er gedineerd. Daarvoor wordt 

ruim de tijd genomen zodat het College onderling kan overleggen over de inbreng en 

de fracties onderling kunnen overleggen over de bijdragen en elkaar zo mogelijk 

kunnen vinden. Besproken wordt dat het niet netjes zou zijn om elkaar tijdens de 

algemene beschouwingen te interrumperen. 

 

Raad 17 november 

De griffier staat tevens stil bij de orde van de raad van 17 november. Er is een 

raadsvoorstel bijgekomen over een wissel van de PvdA in de Commissie 

Grondgebied.  

 

De heer Faber geeft aan dat de fractie van GroenLinks de indeling in de commissies 

iets anders wil gaan organiseren. Het is zijn bedoeling om tijdens de vergadering te 

wisselen van woordvoerder. Dat is niet verboden, dat neemt niet weg dat er maar 1 

vast benoemd lid is namens de fractie en er 1 woordvoerder tegelijk is voor de 

fractie. Qua techniek kan het wel een uitdaging zijn. De heer Faber komt er nog op 

terug, hij gaat eerst na hoe dit praktisch te organiseren is. 

 

Er komt ook nog iets aan met betrekking tot de accountant. Dat heeft te maken met 

het wel of niet beëindigen van de werkzaamheden van de accountant en het zonodig 

opstarten van een aanbestedingsprocedure. Dat is ook in de auditcommissie 

besproken. Er zijn amendementen in de maak over de MRA begroting en over het 

protocol integriteitsmeldingen. Er is ook een initiatiefvoorstel in de maak over 

spreektijden. 

 

6. Raadsvoorstel wissel Commissie Grondgebied 

 

Dit punt zal als hamerstuk worden opgenomen in de raad van 17 november. 

 

7. Rondvraag 

 

De heer Van der Veldt wil graag als voorzitter van de Commissie Grondgebied twee 

keer experimenteren met het niet hanteren van spreektijden en het niet hanteren 



van een eindtijd. Het presidium bespreekt de voor- en nadelen, net zoals in de 

agendacommissie is gebeurd. Geconcludeerd wordt dat de voorzitter eerst afwacht 

of het initiatiefvoorstel van Zelfstandig Bloemendaal het haalt in de raad van 17 

november. Is dat niet het geval dan zal aan de commissie zelf worden voorgelegd hoe 

ze hier tegenaan kijken. 

 

De griffier brengt twee aankomende bijeenkomsten extra onder de aandacht. 

Volgende week woensdagavond 16 november is in Heemskerk de regionale 

raadsledenbijeenkomst. Op dinsdag 22 november vindt een op maat gemaakte 

debattraining plaats voor de raad door het Nederlands Debat Instituut. 

 

8. Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 

 

 


