Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 7 december 2017
Concept-Besluitenlijst
Commissieleden: de heren Boeijink (VVD), Schnackers (CDA), Wehrmeijer (LB), Koster
(PvdA), mevrouw Koningsveld (GrL), mevrouw Van Stralen (D66), mevrouw Roos (HvB),
Afwezig: Van Tol (D66)
College: burgemeester Roest, Wethouder Heijink
Voorzitter: de heer Schell
Griffier: mevrouw Hageman

1. Opening en bericht van verhindering
De voorzitter heet aanwezige welkom in het bijzonder de politiechef eenheid Noord Holland en de
operationeel expert team Kennemer Kust. De heer Van Tol is afwezig ivm een verblijf in het
buitenland.

2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie
De burgemeester deelt mede dat hij de heer Dietz een koninklijke onderscheiding heeft
mogen uitreiken. De heer prof. Dietz is benoemd tot Officier in de Orde van OranjeNassau.
De voorzitter deelt mede dat de burgemeester de introductie zal verzorgen van de
agendapunten 6a de presentatie veiligheid en handhaving strand en 6b de reactie op
de TCM111 en TCM115 door de politiechef. Tevens deelt de voorzitter mede dat de
commandant van de brandweer in de commissie Bestuur en Middelen van januari een
reactie op de toezeggingen TCM118 en TCM121.
4. Vaststellen van de besluitenlijst van 19 oktober
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Lijst van toezeggingen College
Afgedaan: TCM: 116 en 120.
Aangehouden zijn: TCM: 80, 93, 115, 117, 118, 121, 127, 128, 129.
Nieuw: TCM132, 133, 134.
Nummer

Datum

Toezegging

Status

TCM80

13-102016

De voorzitter brengt de toezegging van de griffier in om
te komen met een actielijst (nav RKC-rapport Evaluatie
stelsel integriteitszorg 2016).

Aangehouden

TCM93

10-112016

Wethouder Heijink zegt toe zo snel mogelijk een
schriftelijke reactie te geven over wat te doen met recente
uitspraak van de fiscale rechter dat bij parkeren op straat
BTW moet worden geheven.
15 december 2016: wethouder Heijink wacht de uitkomst
van het hoger beroep af.
12 januari 2017: er is nog geen uitkomst van het hoger

Aangehouden

Corsanummer: 2017021748

-2beroep.
Binnenkort zal een brief aan de raad toegezonden worden
naar aanleiding van het positief advies van de advocaat
generaal. Naar het uit zal gaan zien zal er in de toekomst
BTW geheven gaan worden op parkeergelden.
TCM111

Burgemeester Schneiders zal de Politie vragen om een
verklaring voor de ‘trend’ van de toename van
woninginbraken

Afgedaan

TCM115

11-52017

Burgemeester Schneiders zal de politie uitnodigingen
voor een bijeenkomst om de raadsleden de gelegenheid te
geven vragen te stellen over de rapportage geregistreerde
misdrijven

Afgedaan

TCM116

11-52017

Wethouder Heijink zal de conclusies over Villa Meerzicht
toezenden.
Collegebrief 2017016258

Afgedaan

TCM117

11-52017

Wethouder Heijink zoekt uit wat de bezorg dekking is
voor het Bloemendaals weekblad

Aangehouden

TCM118

11-52017

Burgemeester Schneiders zegt toe dat in de definitieve
rapportage over de duinbrand aan de raad een plan
gevoegd zal worden over de manier waarop omgegaan
wordt met het risico van een duinbrand die bij sterke
westenwind en droogte overslaat naar woningen.
Brandweercommandant zal in de cie van 18 jan 2018 een
toelichting geven.

Aangehouden

TCM119

15-6

Wethouder Heijink zal schriftelijk uitleg geven over de
wijze waarop de arbeidsmobiliteit binnen de gemeentelijke
organisatie wordt bevorderd.

Aangehouden

TCM120

15-6

Wethouder Heijink zegt toe dat de nieuwe regionale
gezondheidsnota met een notitie toegezonden zal worden
Collegebrief 2017001442

Afgedaan

TCM121

15-6

Burgemeester Schneiders zegt toe dat er in september een
informatieavond komt over bluswerk en de beschikbare
middelen
Brandweercommandant zal in de cie van 18 jan 2018 een
toelichting geven.

Aangehouden

TCM127

14-9

Wethouder Heijink zegt toe in overleg te treden met het
bestuur van het Openluchttheater Caprera over een plan
van aanpak om de parkeer en geluidsoverlast
problematiek te verminderen. De wethouder zal van dit
overleg een schriftelijk verslag aan de commissie en raad
sturen.

Aanhouden

TCM128

14-9

Wethouder Heijink zal een overzicht maken van de
verbouwingsplannen voor het restaurant van
Openluchttheater Caprera medio 2019. De wethouder zal
de commissie en de raad dit toezenden.

Aangehouden

TCM129

14-9

Naar aanleiding van de subsidie archeologisch onderzoek
Aelbertsberg. Wethouder Heijink zal de raad schriftelijk
informeren wat er gaat gebeuren en wat de kosten zijn
wanneer er een archeologische vondst gedaan wordt onder
het kunstgrasveld van de Hockeyclub Bloemendaal.

Aangehouden

TCM132

19-10

Wethouder Van Rijnberk zegt toe schriftelijk een notitie
aan de raad te sturen over de controle op het Sociaal
Domein. De doeltreffende en doelmatigheid van de

Aangehouden

2017024396

-3uitgaven zal in deze notitie opgenomen worden.
TCM133

19-10

Wethouder Heijink zegt toe de sportnota voor het eind van
het jaar aan de raad te zenden zodat deze geagendeerd
kan worden voor de raad van december

Aangehouden

TCM134

19-10

Wethouder Heijink zegt toe dat het plan van aanpak voor
aanpassing van de raadszaal voor het kerstreces aan de
raad gestuurd te hebben.

Aangehouden

De heer Wehrmeijer stelt algemene vragen over de duur van afhandeling en of de
gemeentelijke basisadministratie op orde is.
Wethouder Heijink zal een brief aan de raad sturen of de gemeentelijke basisadministratie
op orde is.
TCM135
De heer Schnackers stelt vragen over de toezeggingen TCM133 sportnota en TCM 134 Plan
van Aanpak aanpassingen raadzaal.
Informatie en oriëntatie
6. a. Presentatie Politiechef over veiligheid en handhaving op het strand
De operationeel expert team Kennemer Kust geeft een presentatie. Naar aanleiding van de
presentatie stellen alle raadsleden technische over dit onderwerp
b. Reactie van de politiechef op de TCM111 en TCM115. Diverse raadsleden stellen vragen.
De voorzitter bedankt de politiechef en de operationeel expert team Kennemer Kust voor hun
aanwezigheid. De burgemeester en de politie verlaten om 21:52 uur de vergadering.

De voorzitter doet na dit agendapunt een orde voorstel. Agendapunt 14 wordt als eerste
agendapunt behandeld in verband met de aanwezigheid van belangstellenden.
Agendapunt 14. Toegankelijkheid Gemeentehuis.
Mevrouw Roos (HvB) geeft bij opening van dit agendapunt aan, dat zij om agendering
heeft verzocht. Alle commissieleden geven aan de zaal gevaarlijk te vinden en niet
makkelijk toegankelijk voor gehandicapten. Diverse vragen worden aan de wethouder
gesteld.
Wethouder Heijink zegt toe met een ontwerp naar de Raad te komen om de raadzaal aan
te passen
TCM136
Wethouder Heijink zegt toe een brief aan de Raad te sturen met de acties die ondernomen
zijn nav het rappport van de werkgroep toegankelijkheid gemeentehuis. De wethouder zal in
deze brief ook een nieuw voorstel presenteren met acties naar aanleiding van het rapport.
TCM137
De voorzitter schorst om 22:30 uur de vergadering.
De overgebleven agendapunten 7 tot en met 18 (met uitzondering van agendapunt 14)
zullen op donderdag 14 december besproken worden.

2017024396

