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(Concept) Besluitenlijst Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 14 mei 2020 

 

Aanwezig: Raadsleden: De heren: Slewe, Heukels, Doorn, Kruijswijk, Groen, Vd Veldt, 

Brussaard, de dames De Groot, Roos. 

College: wethouder Heijink, Burgemeester Roest 

Voorzitter: de heer Harder 

Griffier: mevrouw Hageman 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

De voorzitter informeert de commissie over de maatregelen die genomen  zijn om 

uitvoering te geven aan de richtlijnen van de RIVM ter voorkoming van de 

verspreiding van het Coronavirus. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter stelt voor de agenda te handhaven zoals deze opgesteld is. De 

commissie gaat hier mee akkoord.  

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van bovenstaande. 

 

3. Inspreken in de commissie 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld  

 

4. Beschikbaar stellen investeringskrediet voorziening buitendienst tbv de 

nieuwbouw Brandweerkazerne Bennebroek 

De commissieleden spreken en stellen vragen, de wethouder reageert en beantwoordt 

vragen.  

 

Burgemeester Roest zegt toe de Raad schriftelijk te antwoorden hoe bedrag gesteld 

in de begroting zich verhoudt met de kaders die meegegeven zijn door de Raad.  

           TCM194 

 

Wethouder  spreekt in de tweede termijn en beantwoordt vragen.  

 

Wethouder Heijink zegt toe (allen) de Raad schriftelijk te informeren  over 

budgetoverschrijding van de bouw brandweerkazerne en de kosten van huisvesting 

gemeentewerf Bennebroek.       TCM193  

 

Advies Commissie: De voorzitter concludeert dat het onderwerp rijp acht voor 

besluitvorming. Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk wordt door alle fracties 

geagendeerd met uitzondering van de fractie VDB voor de raadsvergadering. De 

fractie van D66 kondigt een amendement aan. 

 

5. Vaststellen wijziging enkele artikelen uit de Algemene Plaatselijke 

verordening 2019 

VDB kondigt een amendement aan om een tekstuele aanpassing door te voeren in 

het stuk bij 2.25 artikel lid 1 (evenementen verboden zonder vergunning) dat in 
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tegenspraak zou zijn met lid 3. (geen vergunning nodig voor kleine 

evenementen). 

D66 geeft een reactie over de verplichting van het verwijderen door burgers van 

nesten van de eikenprocessierups. 

GroenLinks kondigt een amendement aan voor artikel 2.6. over het verspreiden 

van gedrukte stukken. 

 

Burgemeester Roest beaamt de omissie en verzoekt de fracties VDB en GrL 

tezamen met het College een technisch amendement op te stellen. 

Advies Commissie: 

De voorzitter concludeert dat de commissie het onderwerp rijp acht voor 

besluitvorming. Het raadsvoorstel wordt op verzoek van de commissie als 

hamerpunt geagendeerd, mits het College de aanpassingen van de artikel 2.25 

artikel 1 en 3 en artikel 2.6. Aangezien er een aanpassing in het stuk moet 

worden doorgevoerd zal het stuk als bespreekpunt naar de raadsvergadering 

van 28 mei gezonden. 

 

6. Verkoop grond onder en naast Willinklaan 8 Bennebroek 

Wethouder Heijink zegt toe (CDA) aan de Raad het NEN 2580 Meetrapport en de 

complete kadastrale kaart toe te zenden.     TCM191 

 

Wethouder Heijink zegt toe (HART) de correspondentie uit 2016, ten tijde van het 

faillissement en de garantiestelling door de gemeente tussen de toenmalige 

wethouder van de Gemeente Bennebroek met de Rabobank, curator en Hoge Duin 

Beheer B.V aan de Raad toe te zenden     TCM192 

 

Advies Commissie: 

De voorzitter concludeert dat de commissie het onderwerp rijp acht  voor 

besluitvorming. Het raadsvoorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de 

raad van 28 mei 2020. 

 

7. Verordening rechtsposititie raads- en commissieleden. 

De fracties D66 en het CDA stellen een vraag over het budget dat in het 

raadsvoorstel genoemd wordt voor scholing per raadslid/duo-commissielid. 

De wethouder zal de vraag schriftelijk beantwoorden  TCM195 

 

Advies Commissie: 

De voorzitter concludeert dat de commissie het onderwerp rijp acht voor 

besluitvorming. In afwachting van de beantwoording door de wethouder zal het 

stuk als bespreekpunt geagendeerd worden voor de raad van 28 mei 2020. 
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8. Benoemen nieuwe accountant (vanuit de Auditcommissie) 

De heer Groen licht in zijn rol als voorzitter van de Auditcommissie het proces van 

de totstandkoming van de keuze toe. 

Advies Commissie: 

De voorzitter concludeert dat de commissie het onderwerp rijp acht voor 

besluitvorming. Het wordt als hamerpunt geagendeerd voor de raad van 28 mei 

2020, waar de benoeming bij acclamatie zal plaatsvinden. 

9. Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouders 

Advies Commissie: 

De voorzitter concludeert dat de commissie het onderwerp rijp acht voor 

besluitvorming. Het wordt als hamerpunt geagendeerd voor de raad van 28 mei 

2020, waar de benoeming bij acclamatie zal plaatsvinden. 

 

10.  Brief mbt ondertekenen stuk (C4, afkomstig van de LIS van 26 september  

2019) 

De fractie van LB licht de agendering toe en stelt burgemeester Roest een aantal 

vragen. Burgemeester geeft zijn reactie. De commissie heeft geen verdere 

behoefte deze brief te bespreken. 

11.  Brief Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten  

(A3 op de LIS van 31 oktober 2019) 

De fractie van LB licht de agendering toe en stelt burgemeester Roest een aantal 

vragen. Burgemeester geeft zijn reactie. De commissie heeft geen verdere 

behoefte deze brief te bespreken. 

12.  Bestuurlijke Termijnagenda Commissie Bestuur en Middelen 

Er zijn opmerkingen vanuit commissie. 

13.  Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/overschrijdingen 

De wethouder heeft geen nieuwe uitgaven/overschrijdingen  

14.  Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Geen mededelingen 

15.  Mededelingen vanuit de Auditcommissie 

De voorzitter informeert de commissie over de het project aanbesteding nieuwe 

accountant. 

16.  Mededelingen van de voorzitter of leden van de Commissie 

Mededeling mevrouw Roos over inzage momenten voor stukken die niet 

vertrouwelijk zijn. 

17.  Mededeling College 

Geen mededelingen vanuit het College.  

 

18.  Vaststellen van het verslag van 27 februari 2020 

Er zijn geen opmerkingen over het verslag vanuit de commissie. Het verslag wordt 

vastgesteld. 
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19.  Lijst van toezegging van het College aan de Raad 

De voorzitter loopt de nog openstaande toezeggingen langs: 

TCM172 Informatieavond zorg en veiligheid bijeenkomst. De toezegging is afgedaan. 

TCM184 Bibob zaken. De toezegging blijft staan totdat er meer bekend is. De toezegging 

blijft staan. 

TCM185 Nota afvalinzameling, is afgedaan. 

TCM187, TCM188 en TCM189 zijn afgedaan met de brief  

TCM190, is afgedaan met een e-mail aan de raad 

De toezeggingenlijst zal worden bijgewerkt. 

 

20.  Rondvraag 

Mevrouw Roos stelt een vragen over vacature juriste kan schriftelijk vraag 2 

geheimhouding, vraag 3. Bijduinhof (de heer Heukels heeft bij deze vraag de zaal 

verlaten i.v.m. privéaangelegenheid) Vraag 4 slaat mevrouw Roos over.  Vraag 5. 

Boek over verzet in Bloemendaal 

De heer Slewe stelt vragen over 

De heer Kruijswijk stelt vragen over . 

Wethouder Heijink en Burgemeester Roest reageren en beantwoorden de vragen. 

 

21.  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 24:00 uur. 

 


