
 

 

Corsanummer: 2017019189 

Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op woensdag 27 september 2017 

 

Aanwezig: 

Leden: de heer Bolkestein, mevrouw Van Stralen, de heer Burger, mevrouw Wierda, de heer Schell 

Voorzitter: burgemeester Roest 

Griffie: de heer Hoek 

Met bericht afwezig: de heer Heukels 

Verder aanwezig: de heer Heijink (bij punt 3) 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De burgemeester opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Heukels heeft zich 

afgemeld. Mevrouw Roos is afwezig. De burgemeester deelt mee dat zich een verheugend aantal 

kandidaten heeft gemeld voor het lidmaatschap van de rekenkamer van de gemeente. 

 

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat het onderwerp Mededeling 

wethouder Vastgoed over de ambtswoning als derde punt op de agenda zal worden behandeld. 

 

3. Mededeling wethouder Vastgoed over de ambtswoning 

De burgemeester verlaat de vergadering. De heer Burger zit voor. De heer Heijink 

(portefeuillehouder Vastgoed) schuift aan. Hij zet uiteen dat het achterstallig onderhoud aan de 

ambtswoning is geïnventariseerd en begroot op circa €55.000. Het gaat daar ij o  o der eer het 

nemen van een aantal veiligheidsmaatregelen en herstel van de vloer en de balkons. Het college is 

voornemens deze kosten ten laste te brengen van het onderhoudsbudget. Een en ander behoort tot 

de bevoegdheden van het college. Het college wil de raad hierover informeren met een brief. 

Daaraan voorafgaand wil het college bij het presidium sonderen hoe het hier in staat. 

De leden van het presidium geven te kennen het standpunt van het college, zoals door de wethouder 

ter vergadering uiteengezet, redelijk te vinden, van mening te zijn dat de woning woonklaar zou 

moeten worden opgeleverd en voor het overige de brief van het college af te wachten. 

 

Na behandeling van dit punt verlaat de heer Heijink de vergadering, voegt de burgemeester zich 

weer bij de vergadering en neemt het voorzitterschap van de heer Burger over. 

 

4. Vaststellen van de besluitenlijst van het presidium van 30 augustus 2017 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Terugblik raadsvergadering 6 september 2017 

Het presidium blikt kort terug op de bijzondere raadsvergadering van 6 september jl, 

complimenteert de burgemeester met zijn speech, betreurt dat geluid en beeld voor de gasten in de 

burgerzaal niet waren zoals gewenst en complimenteert griffie en organisatie voor het overige voor 

de organisatie.  

 

6. Vooruitblik raadsvergadering 28 september 2017 

De burgemeester staat stil bij de wijze waarop hij de vergadering graag zou leiden. Hij geeft aan 

ordevoorstellen gelijk in stemming te zullen brengen en geen interrupties toe te staan in de eerste 

termijn. Voorts wijst hij op de door de griffie aangedragen regeling voor het indienen van 

amendementen en moties: staande de vergadering indienen en deze maken pas deel uit van de 
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beraadslagingen na te zijn voorgelezen. Daarna zullen de amendementen en moties worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld. Amendementen en moties die voor 14 uur door de griffie zijn 

ontvangen zullen via een extra griffiebericht alvast worden aangeboden aan de leden van de raad. 

Het presidium kan zich hierin vinden. 

 

7. Memo omgang met privacygevoelige gegevens van burgers in raadsdocumenten 

Het presidium kan zich vinden in de memo van de griffie en maant tot tempo bij de uitvoering. 

Het presidium geeft aan dat bijdragen van insprekers die op hun verzoek van de website van de 

gemeenteraad worden verwijderd, wel beschikbaar moeten blijven voor raadsleden. Daarnaast 

vraagt het presidium in dit verband aandacht voor het overzicht van moties en amendementen en 

het ake  a  doorzoek are pdf’s. 

Op verzoek van de burgemeester zal de griffie een bericht richting mevrouw Klompmaker, journaliste 

van het Haarlems Dagblad, verzorgen, inzake deze materie. 

 

8. Rondvraag 

Naar aanleiding van de mailwisseling tussen inwoners, raadsleden en anderen inzake de lichtmasten 

tbv HC Bloemendaal roept mevrouw Wierda haar ollega’s op i  dit soort ail isseli g 
terughoudendheid te betrachten. 

De heer Bolkestein geeft aan dat meerdere leden van zijn fractie als gevolg van de aanpassing van 

het vergaderschema niet in de gelegenheid zullen zijn de begrotingsraad bij te wonen. Hierop zet de 

burgemeester uitee  elke s e ario’s het CVO terzake heeft o er oge  e  aaro  het CVO 
uiteindelijk heeft gemeend te moeten vasthouden aan de keuze voor 8 en 9 november as. 

De heer Schell geeft aan uit te zien naar zijn nadere kennismaking met de burgemeester.  

De heer Burger verzoekt inzichtelijk te maken wat de consequenties van de invoering van de 

Beeldvormende Avonden zijn voor de vergoeding van de duocommissieleden. De griffie zal dit doen. 

De burgemeester informeert het presidium over de huisregel die het CVO graag wil hanteren voor de 

rondvraag van de commissievergaderingen: vragen die voor 11 uur op de dag van de 

commissievergadering zijn ingediend, worden in beginsel beantwoord, vragen die later zijn ingediend 

of ter vergadering worden gesteld, worden in beginsel niet beantwoord maar kunnen (uiteraard) als 

art 40-vragen worden ingediend. 

De griffier vraagt of het presidium een opvatting heeft over de vraag bij welke vergaderingen 

versnaperingen verstrekt worden aan deelnemers aan vergaderingen en gasten en naar welke 

versnaperingen de voorkeur uitgaat. Het presidium geeft aan graag bij formele bijeenkomsten van 

de gemeenteraad (raadsvergadering, commissievergadering, beeldvormende avond) speculaas (of 

ieder ander goedkoper alternatief dan het huidige roomboterassorti) en snoeptomaatjes aan te 

bieden. De griffier zal eea verder uitwerken en er zo nodig op terug komen. 

 

9. Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering om 22.09 uur. 

 


