
 

 

 

Verslag van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 9 maart 2021 

 

 

Aanwezig: 

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

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

Griffier: mevrouw Witte 

 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van het verslag van 26 januari 2021 

 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

4. Korte terugblik raadsvergadering van 28 januari 2021 en commissies cyclus 2 

 

De leden van het presidium blikken terug. In algemene zin zijn de leden tevreden met de gang van 

zaken en ook met de spreektijdenregeling in de commissies. Er worden wel meerdere opmerkingen 

gemaakt over het achteraf schriftelijk beantwoorden van vragen die vanwege gebrek aan spreektijd 

(van het College) niet meer aan bod komen in de vergadering. 

 

Men waardeert de inzet om vragen dan schriftelijk te beantwoorden, maar geeft wel aan dat het ten 

koste gaat van het debat en de actualiteit. Op meerdere fronten is wellicht winst te boeken om 

vergaderingen efficiënter te maken zodat er wel voldoende tijd is om  actuele vragen in de 

vergadering aan bod te laten komen. Zowel de raad als het College kan op momenten beknopter zijn 

in de bijdrage. Ook wordt genoemd dat wellicht winst behaald kan worden door minder vaak 

stemverklaringen te hebben. 

 

Nog eens wordt besproken dat er een evaluatie over het BOB-model als geheel gehouden dient te 

worden zo gauw er niet meer digitaal maar weer fysiek vergaderd wordt. Als men de 

spreektijdenregeling voor commissies wil wijzigen, dient dit te gebeuren via een wijziging van het 

Reglement van Orde.  

 

De griffie zal uitzoeken wanneer de raad heeft besloten om de spreektijdenregeling voor commissies 

te gaan hanteren. De raad heeft op 17 september 2020 een artikel 48a toegevoegd aan het 

Reglement van Orde om een spreektijdenregeling toe te passen in de commissies (kenmerk 

2020003115). Het is gepubliceerd en opgenomen bij Overheid.nl (zie HIER). 

 

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/01-Raadsvoorstel-Spreektijden-in-de-commissievergaderingen-2020003115.pdf
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bloemendaal/644310/CVDR644310_1.html


 

 

 

5. Vooruitblik raadsvergadering van 11 maart 2021 

 

De burgemeester loopt door een aantal zaken heen voor wat betreft de raadsvergadering. Er is een 

aangepast raadsvoorstel vanuit het College gekomen over het biodiversiteitsplan, het Kerkepad is 

eruit gehaald. Bij het vaststellen van de agenda zal dit worden benoemd. 

 

Er is een nieuw raadsvoorstel door het College ingebracht over de benoeming leden welstand en 

monumenten. Het vorige was in de commissie teruggetrokken wegens juridische complicaties. Bij het 

vaststellen van de agenda zal aan de raad gevraagd worden om het nieuwe raadsvoorstel te 

behandelen. Enkele leden memoreren dat dit niet conform afspraak is, het nieuwe raadsvoorstel is 

niet besproken in de commissie. Enkele andere leden geven aan dat het dictum vrij eenvoudig is en 

uitstel niet gewenst is omdat een niet wenselijke situatie dan langer voortduurt. 

 

Ten aanzien van het raadsvoorstel bezwaarschriftencommissie, heeft er een ambtshalve wijziging 

plaatsgevonden. Er is ook een amendement in voorbereiding over de benoemingsbevoegdheid.  

De heer Van der Valk zal in de raad benoemd worden als lid van de rekenkamercommissie en zal de 

belofte afleggen. 

 

Er zijn drie initiatiefvoorstellen (ambtelijke bijstand, niet van het gas af, raadsenquête Bijduinhof). 

Ten aanzien van alle drie is een zienswijze gevraagd aan het College. Die is nog voor de raad te 

verwachten. De burgemeester geeft aan dat het kan zijn dat het College aan zal geven af te zien van 

een inhoudelijke zienswijze. De griffier verzoekt het College om hierbij ook de wettelijke 

vormvereisten mee te nemen die gelden bij het behandelen en besluiten over een raadsenquête. 

 

Ten aanzien van het initiatiefvoorstel Bijduinhof had de raadsnestor de heer Burger al in de 

agendacommissie verwezen naar de verordening die hierover is vastgesteld in 2003. De 

burgemeester wijst er op dat bij een dergelijk ingrijpend voorstel goed in kaart gebracht zou moeten 

worden wat er precies beoogd wordt en hoe een en ander op touw gezet zou moeten worden. De 

griffie zal de verordening, regelgeving en op verzoek van de heer Burger een eerdere motie (2 

november 2017, 2017020812) voor een raadsenquête rondsturen.  

 

Het presidium spreekt af dat ten aanzien van de initiatiefvoorstellen niet van het gas af en 

raadsenquête Bijduinhof een eerste termijn wordt gehouden en vervolgens een ordevoorstel komt 

vanuit de indieners om het over te hevelen naar de commissie en raad in de volgende 

vergadercyclus. 

 

6. Concept raadsvoorstel wisseling leden rekenkamercommissie 

 

De griffier licht toe dat de rekenkamercommissie als onafhankelijke commissie op zorgvuldige wijze 

zelf de sollicitatieprocedure heeft gevoerd, daarbij gefaciliteerd door de griffie. Zoals gebruikelijk is er 

vervolgens een klikgesprek gevoerd tussen de kandidaat en de voorzitter van de auditcommissie en 

de griffie.  

 

De heer Van der Valk zal digitaal aanwezig zijn in de raad van donderdag en na benoeming de belofte 

afleggen. Het agendapunt zal vroeg in de raad aan de orde komen. 

 

7. (Eventuele) terugkoppeling uit werkgroepen 

 

Er zijn geen terugkoppelingen. 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Motie-1-Verworpen-motie-Raadsonderzoek-projecten-Ruimteiljke-Ordening-2017020812.pdf


 

 

 

 

8. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

9. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur. 

 


