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Onderwero
Benoemen twee leden regionale agendacommissie

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal op 3 juni 2O2t in vergadering bijeen;
Gehoord de beraadslaging in het presidium op 1 juni 2021;

besluit:

Mevrouw Meyer en de heer Oude Weernink te benoemen als afgevaardigden namens de
Bloemendaalse gemeenteraad in de regionale agendacommissie.

De raad voornoemd, d.d. 3 juni 2021,

Op 8 juni 2027is om 14.30 uurde stemcommissie bijeengekomen in aanwezigheid van de griftier.
De stemcommissie (bestaande uit dhr. Doorn, dhr. Kruijswijk en mevr. Zoetmulder) heeft ten
aanzien van het raadsvoorstel 'Benoemen twee leden regionale agendacommissie' (raad 3 juni,
2021001854) het volgende vastgesteld:

Er zijn 19 stemmen uitgebracht.

Beslispunt: Voorgesteld wordt om mevrouw Meyer en de heer Oude Weernink te benoemen als
afgevaardigden namens de Bloemendaalse gemeenteraad in de regionale agendacommissie.

-mevrouw Meyer: 16 voor, 3 tegen

-de heer Oude Weernink: 16 voor, 3 tegen
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Voorgesteld besluit

Mevrouw Meyer en de heer Oude Weernink te benoemen als afgevaardigden namens de
Bloemendaalse gemeenteraad in de regionale agendacommissie

Aanleiding en beoogd effect

In maart en april zijn de concept stukken van het bestuursconvenant en de governance Zuid-
Kennemerland voor het geven van een zienswijze aan de vier gemeenteraden van de Zuid-
Kennemer gemeenten gelijktijdig voorgelegd. Op 15 april heeft de Bloemendaalse raad ingestemd
met het concept convenant en dit als zienswijze meegegeven.

Onderdeel daarvan is dat de gemeenteraden van Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en Haarlem
via de regionale agendacommissie de agenda's van de gezamenlijke radenbijeenkomsten en proces

zaken daar omheen bepalen. Vanuit ieder van de vier gemeenteraden worden twee raadsleden
benoemd om zitting te nemen in de regionale agendacommissie.

Kandidaten

In het presidium van 13 april jl. en de raad van 15 april jl. heeft burgemeester Roest dit onder de
aandacht gebracht en gevraagd of kandidaten zich uiterlijk 20 mei jl. bij hem wilden aanmelden.
Vanuit Bloemendaal begeleidde mevrouw Meyer al het proces rond de governance, zij kandideerde
zich vervolgens ook voor de regionale agendacommissie. De heer Oude Weernink heeft zich
vervolgens ook bij de burgemeester en de griftie aangemeld.

In het presidium van 1 juni jl. heeft burgemeester Roest vermeld dat deze twee kandidaten zich bij
hem aangemeld hebben. In het presidium van 1 juni bleken er geen andere kandidaten te zijn.
Afgesproken werd dat er een raadsvoorstel geschreven zou worden dat via het agendapunt
'Vaststellen van de agenda'zou kunnen worden toegevoegd aan de raadsagenda van 3 juni.


