
 

 

Corsanummer: 2017020633 

Concept-besluitenlijst van de extra vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op donderdag 19 oktober 2017 

 

Aanwezig: 

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

heer Bolkestein 

Voorzitter: burgemeester Roest 

Griffie: de heer Hoek 

Met bericht afwezig: - 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De burgemeester opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Roos is afwezig. 

De burgemeester deelt mee dat hij een extra presidium bijeen heeft geroepen om terug te kijken op 

de raadsvergadering van 28 september jl, maar vooral om vooruit te kijken naar de volgende en 

daaropvolgende raadsvergaderingen. Daarmee is wat hem betreft de agenda van deze bijeenkomst 

gegeven. Hij stelt voor dat hij aan de hand van zijn eigen waarnemingen en op basis van een gesprek 

dat hij had met mevrouw Roos een aantal punten zal inbrengen ten aanzien van de wijze van 

vergaderen van de raad en de omgangsvormen tussen raadsleden, collegeleden en ambtelijke 

organisatie binnen en buiten de vergaderingen, alsmede een aantal andere punten. Hij zal daaraan 

voorstellen verbinden waarvan hij hoopt dat het presidium zich er in kan vinden. Het presidium gaat 

akkoord met de voorgestelde werkwijze. 

 

2. Voorstellen wijze van vergaderen van de raad en de omgangsvormen tussen raadsleden, 

collegeleden en ambtelijke organisatie binnen en buiten de vergaderingen, alsmede een 

aantal andere voorstellen 

 

Een groot aantal punten wordt ingebracht en besproken. Deze worden hieronder als conclusies 

opgesomd. 

 

 De verlichting van de raadszaal zal worden verbeterd.  

 De tafels hikki g a hter de ollegetafel  zal orde  aa gepast, zodat de urge eester i  
het midden zit, met de griffier aan zijn rechterzijde.  

 Amendementen en moties maken pas deel uit van de beraadslagingen, nadat ze staande de 

vergadering en voorzien van de handtekening(en) van de indiener(s). 

 Amendementen en moties die voor 14 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffie 

zijn toegezonden, zullen door de griffie worden geprint, vermenigvuldigd en gebundeld voor 

de leden van de raad op hun plaatsen worden klaargelegd. 

 Raadsleden lezen zelf hun motie/amendement voor, tenzij zij de burgemeester verzoeken 

dat te doen. In dat geval zal de burgemeester na een korte inleiding waarin hij het 

onderwerp van motie/amendement uiteen zet, alleen het dictum van motie/amendement 

voorlezen. 

 Bij een stemming bij handopsteken zal de burgemeester constateren hoeveel leden voor en 

hoeveel leden tegen hebben gestemd. Indien leden zich expliciet of impliciet van stemming 

onthouden, zal hij daarvan melding maken. 

 De spreektijdenregeling zal strak worden gehanteerd. Een fractie die geen spreektijd meer 

heeft, krijgt op verzoek slechts gelegenheid voor een korte stemverklaring. Voorstellen om 

staande vergadering extra spreektijd ter beschikking te stellen, zullen niet worden 

gehonoreerd. 
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 De afspraak dat raadsleden en duo commissieleden vragen voor de rondvraag in beginsel 

voor 11 uur op de dag van de commissievergadering via de griffie kenbaar maken, is in die zin 

ederkerig, dat lede  a  het ollege die rage  ’s a o ds i  egi sel ook ea t oorde . 
 Het presidium bevestigt het standpunt dat inspraak onderdeel zal uitmaken van de 

Beeldvormende Avonden en niet zal worden vastgelegd op beeld. 

 Het griffiebericht zal voortaan aan vertegenwoordigers van lokale media ter beschikking 

worden gesteld. De griffier zal dit in overleg met de afdeling communicatie verder uitwerken. 

 

Daarnaast komen de volgende punten aan de orde. 

 

Gedragscode 

Het is de burgemeester opgevallen dat door raadsleden op social media gesproken wordt over de 

griffier en andere ambtenaren. Hij vindt dat ongepast: de griffier en andere ambtenaren kunnen zich 

niet publiekelijk verdedigen. Hij verwijst daarbij naar de principiële opmerking die hij daarover 

maakte bij zijn installatierede. Hij geeft de raadsleden in overweging eens na te denken over het 

opstellen van een gedragscode. Afgesproken wordt dat de griffier een korte inventarisatie zal maken 

van gedragscodes in den lande en van de manier waarop deze tot stand zijn gebracht. 

 

MER Duinpolderweg 

Raadsleden zouden graag kennis nemen van de MER Duinpolderweg. De burgemeester zegt toe te 

zullen onderzoeken of en hoe dat kan worden georganiseerd. Naar aanleiding hiervan wordt de vraag 

gesteld in welke hoedanigheid wethouder Kruijswijk lid is van de betreffende stuurgroep. De 

burgemeester zal hierop terugkomen. 

 

Communicatie over lopende participatietrajecten 

Het wil voorkomen dat wanneer onder de verantwoordelijkheid van het college een 

participatietraject wordt doorlopen, burgers die daarover ontevreden zijn zich richten tot de raad. 

Namens het college verzoekt de burgemeester met dergelijke berichten prudent om te gaan en deze 

in beginsel weer bij het college neer te leggen, als verantwoordelijke voor het participatieproces.  

Naar aanleiding van het verzoek van de burgemeester deelt de heer Bolkestein zijn zorgen over de 

organisatie van participatieprocessen door de initiatiefnemer van projecten. 

 

Extra commissie Bijduinhof 

De burgemeester stelt aan de orde het dilemma dat is ontstaan met het besluit van de commissie 

Grondgebied om een extra commissievergadering te wijden aan het besluit van het college van 17 

oktober jl inzake Bijduinhof. Een extra commissievergadering is wat de commissie wil, maar maakt 

het onmogelijk betrokken burgers de gelegenheid te beiden iets te zeggen. Er mag namelijk niet 

worden ingesproken over onderwerpen waartegen bezwaar of beroep open staat. Een 

Beeldvormende Avond is niet wat de commissie wil, maar biedt burgers wel de gelegenheid een 

inbreng te leveren. Na enige beraadslagingen kiest een meerderheid van het presidium voor het 

beleggen van een Beeldvormende Avond. 

 

De heer Heukels verzoekt de griffier er in de besluitenlijst melding van te maken dat hij niet aan de 

beraadslagingen van het presidium op dit punt heeft deelgenomen. 

 

3. Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering om 18.55 uur. 
 

 


