
 
 

Corsanummer: 2018015792 

 

(Concept) Besluitenlijst Commissie Bestuur en Middelen van 18 en 29 oktober 2018 

 

Aanwezig: 

Commissieleden: de heren Van de Bunt, Heukels, Slewe, Kruijswijk, Harder, Groen en Beusen, 

mevrouw De Groot. Bij agendapunt 7 en 8: de heer Doorn en mw Faas 

College: burgemeester Roest, wethouder de Roy van Zuidewijn, gemeentesecretaris Atsma 

Voorzitter: mevrouw Roos-Andriesse 

Griffier: de heer Zwertbroek 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Een bericht van verhindering is ontvangen van 

wethouder Heijink door ziekte. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

Voorgesteld en besloten wordt om de agendapunten 7 en 8 in omgekeerde volgorde te 

behandelen. 

 

3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

Er zijn geen mededelingen 

 

4. Vaststellen van het verslag van 21 juni 2018 

De heer Groen meldt dat in het verslag de term “inspreekrecht” staat vermeld. Naar zijn 
mening zou daar “gelegenheid tot inspreken” moeten staan. 

Ook stond in het verslag dat de beeldvormende avonden in de volgende commissie 

geagendeerd zou worden. Dat is niet gebeurd. Wellicht dat de nieuwe commissie Bestuurlijke 

vernieuwing dit oppakt. 

De voorzitter meldt dat dit niet in de agendacommissie aan de orde is geweest. Zij zal dit in 

de komende agendacommissie bespreken. 

 

Mevrouw de Groot vraagt of de antwoorden op de rondvraag ook in het verslag kunnen 

worden opgenomen. Desgevraagd door de voorzitter geeft een meerderheid aan, dat een 

antwoord in de video-opname voldoende is. 

 

5. Lijst van toezeggingen College (2018011264)      

 

Commissie Bestuur en Middelen 

Nummer Toezegging Status  

TCM136 

7-12-

2017 

Brief met Ontwerp raadzaal  Afgeda

an 

 2018012707 

TCM141 

18-1-

2018 

Verslag onderzoek in alle gemeentelijke gebouwen brand- 

en koolmonoxide melders aan te brengen 

Afgeda

an 

 2018012724  

TCM143 

18-1-

2018 

Wethouder Heijink zegt toe een interne 

werkinstructie archief van alle vormen van digitale 

archivering/bewaren van documenten in de meest 

brede zin van het woord aan de raad toe te zenden 

(nieuwe formulering) 

Aangeh

ouden 

 

TCM148 

17-5-

2018 

Wethouder Heijink stuurt de beantwoording van de 

technische vragen verkoop Gymzaal Kerklaan 8 te 

Bennebroek gesteld door de fractie D66 aan de raad voor 

de raad van 31 mei.(allen) 

Afgeda

an 

griffiebericht 2 

juni 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C19-Beantwoording-TCM136-en-TCM137-inzake-aanpassingen-raadzaal-2018012707.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C21-Beantwoording-Toezegging-rookmelders-2018012724.pdf
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TCM150 

21-6-

2018 

De wethouder stuurt informatie over de uitwerking van de 

vuurwerk enquête in september (GrL) 

Afgeda

an 

raadsvoorstel 

28-9-2018.  

TCM151 

21-6-

2018 

De heer Slewe zal de wethouder een voorbeeld van een 

persbericht  sturen. 

De wethouder zegt toe na ontvangst van het persbericht 

de aangelegenheid te onderzoeken. (HVB) 

Aangeh

ouden 

 

TCM152 

21-6-

2018 

Wethouder Heijink zegt toe, de vragen waarom zijn de 

kosten van de externe inhuur zo hoog zijn en waarom er 

niet voor een stagiair gekozen is van de fractie D66, 

schriftelijk te beantwoorden. (D66) Nieuwe tekst: Tijdens 

de commissie van 21 juni is de vraag gesteld waarom de 

externe inhuur € 100.000,00 moet kosten en waarom dit 
niet goedkoper kan (bijvoorbeeld door het gebruik van een 

stagiair) 

Aangeh

ouden 

 

TCM153 

21-6-

2018 

Toegezegd wordt een overzicht te sturen van de netto baten en 

lasten in Bloemendaal in het Mobiliteitsfonds MRA (HvB) 

Aangeh

ouden 

2018013948 

TCM154 

21-6-

2018 

Wethouder Heijink zegt toe te onderzoeken of de parkeerkosten 

strand gespecificeerd kunnen worden tussen dag- en 

avondopbrengsten (HVB) 

afgeda

an 

2018013868 

TCM155 

21-6-

2018 

De wethouder zegt toe de brief van 7 maart 2018 te controleren of 

daarmee de vragen in deze brief al beantwoord zijn. De brief zal 

opgestuurd worden en nog openstaande vragen zullen in de 

beantwoording worden opgenomen 

Afgeda

an 

 

TCM157 

21-6-

2018 

De meicirculaire zal voor de raadsvergadering van 5 juli aan de raad 

toegezonden worden 

Afgeda

an 

 

TCM158 

13-9-

2018 

Wethouder Heijink zegt toe aan de fractie HvB het technisch rapport 

over de gebroken 

fundering van de gymzaal Kerklaan 8 t Bennebroek toe te sturen. 

afgeda

an 

griffiebericht  

26 september. 

TCM159 

13-9-

2018 

Burgemeester Roest zegt aan de fractie HvB toe dat  

inzage door het College wordt verstrekt in de Hoffman backup 

Nieuwe 

toezegg

ing 

 

TCM160 

13-9-

2018 

Burgemeester Roest zegt aan de fractie HvB toe dat inzage door het 

College wordt verstrekt over de  

over het verslag van 7 maart 2018. 

Afgeda

an 

2018013948 

 

 

 

D66 mist de toezeggingen over de extra inhuur van personeel i.v.m. digitalisering van het 

bouwarchief. Wethouder Wijkhuisen zal dit z.s.m. oppakken. 

Toezegging 159 is volgens de heer Slewe niet volledig afgedaan. De burgemeester kan daar 

op dit moment niet op reageren. De toezegging blijft niet afgedaan. 

    

 

6. Rondvraag 

De heer Slewe stelt een vraag over gegevens uit de Hofman backup, die volgens hem 

onvolledig aan hem geleverd werden. De burgemeester zal hier schriftelijk op beantwoorden. 

 

De heer Slewe ervaart dat veel corsanummers niet toegankelijk zijn. Wie bepaalt uiteindelijk 

de vertrouwelijkheid van stukken. Ook staat er geen corsanummer meer op de 

besluitenlijsten. Dat is lastig bij het nazoeken van de adviezen. Raadsleden zouden in alle 

stukken inzage moeten hebben 
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Burgemeester Roest stelt voor dit te bespreken in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. 

 

De heer Slewe heeft een integriteitsmelding gedaan, die is doorgestuurd naar de Provincie. 

Die deed niets met de melding. Die is uiteindelijk naar een steunpunt voor 

integriteitsonderzoek politieke ambtsdragers. Hij is daar niet tevreden over. 

Burgemeester Roest beantwoordt de vragen en stelt onder meer dat het steunpunt wel 

degelijk een vooraanstaand instituut is. Tot slot meldt jij dat integriteitsmeldingen over een 

burgemeester door de raad afgehandeld worden. Hij stuurt de meldingen naar het 

seniorenconvent. 

 

De heer Heukels heeft een vraag gesteld over de Haringbuysproblematiek en nog geen 

antwoord ontvangen. Wethouder Wijkhuisen zal dit z.s.m. met wethouder Heijink 

overleggen. 

 

De heer v.d. Bunt stelt het gebruik van de officiële gemeentevlag van Bloemendaal aan de 

orde. Op dit moment wordt een vlag met het logo van Bloemendaal gebruikt. Deze is niet 

officieel vastgesteld. Burgemeester Roest zal hierover de stemming peilen bij de fracties.  

 

 

Informatie & Oriëntatie 

 

  

8. Collegeprogramma 

Alle fracties gebruiken de mogelijkheid om hun visie te geven op het programma en vragen 

hierover te stellen. Aan de hand daarvan reageert het college. 

Het betreft een agendering ter informatie & oriëntatie, zodat een vervolgbehandeling niet 

aan de orde is. 

 

 

Meningsvorming 

 

 

7. Begroting 2019 

Alle fracties geven hun mening over de begroting en stellen vragen aan het college. 

 

Om 23:10 uur doet de voorzitter, vanwege de te verwachten uitloop van de behandeling, een 

voorstel van orde. 

Zij legt de commissie de volgende keus voor: 

 

1. de behandelingsbegroting afronden, dus vervolgen met beantwoording door college, 

tweede termijn van de commissie en opnieuw beantwoording door het college. 

of 

2. De commissie en de behandeling en na de eerste termijn van de commissie schorsen en 

op een latere datum de begrotingsbehandeling afronden. 

 

Het voorstel wordt in stemming gebracht: 

 

Met stemmen tegen van D66 en VVD voor optie 2 is er een meerderheid voor het schorsen 

van de vergadering en op een ander moment voort te zetten. 

 

De vergadering zal worden voortgezet op maandag 29 oktober om 18:00 uur,  

Dan zal worden begonnen met de beantwoording van de vragen door het college. 

 

De commissie rondt vervolgens haar eerste termijn af en de voorzitter schorst de 

vergadering rond 23:30 uur. 
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Maandag 29 oktober 18:00 uur 

 

De voorzitter heropent de vergadering. 

Aan de orde is de beantwoording van de door de commissie gestelde vragen m.b.t. de 

Begroting 2019 in eerste termijn. 

 

Burgemeester Roest en wethouder Wijkhuisen beantwoorden vragen vanuit de commissie. 

De vragen waar een toezegging of actie uit volgt worden hieronder vermeld. 

Voor de beantwoording van alle vragen wordt u verwezen naar het video- en audio-verslag. 

 

 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat het college t.z.t. met een raadsvoorstel zal komen, 

waarbij een advies aan de raad wordt gegeven over om wel of niet de aandelen ENECO te 

verkopen. (TCM 161) 

 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe dat er met betrekking tot de afvalinzameling het college nog 

een voorstel voor de raad zal maken over de besteding van de gereserveerde € 1.000.000. 
(TCM 162) 

 

Wethouder Wijkhuisen zegt toe de specifieke en technische vragen over de invoering van 

Mozard Schriftelijk te beantwoorden. (TCM 163) 

 

Burgemeester Roest geeft aan dat het college in januari volgend jaar gewerkt gaat worden 

aan een nota communicatiebeleid. Hij zal overwegen daarin ook de lokale pers in mee te 

nemen. (TCM 164) 

 

Wethouder Wijkhuisen zal een brief aan de raad sturen waarin het proces m.b.t. de aankoop 

van grond en vervanging van de beschoeiing van de Ringvaart Oosteinderpolder extra zal 

worden uitgelegd. (TCM 165) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


