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Aanwezig: 

Commissieleden: 

De heren Doorn (VDB), Slewe (HvB) Kruijswijk (GrL), Brussaard (VVD), Oude Weernink en 

Groen (D66), Beusen (CDA), de heer Schell (PvdA).mevrouw Zoetmulder (VVD) 

College: Burgemeester Roest, wethouder Heijink 

Afwezig: mevrouw de Groot (PvdA), de heer Heukels (LB) 

Voorzitter: de heer Harder 

Commissiegriffier: mevrouw Hageman 

 

1. Heropening van de geschorste vergadering van 16 januari 

De voorzitter heropend de vergadering van 16 januari en heet de aanwezige welkom. 

Mevrouw De Groot en de heer Heukels hebben een bericht van verhindering gestuurd De 

heer Schell vervangt mevrouw De Groot. De heer Groen zal bij Agendapunt 15. 

Communicatiebeleidsplan vervangen worden door de heer Oude Weernink. 

 

Meningsvorming 

 

13. Verkoop aandelen Eneco Groep N.V. 

De fractie D66 stelt vragen over de transitiekosten van deze verkoop en het genomen 

principe besluit. De fracties van het CDA, VVD, HVB stellen vragen van gelijke strekking en 

wat de bestemming van de opbrengst zal zijn. Wethouder Heijink beantwoord de vragen. 

De fracties, met uitzondering van de fractie Hart voor Bloemendaal, adviseren positief over 

de verkoop. Het stuk kan als hamerstuk naar de vergadering van 30 januari 2020. 

 

14. Overheveling budgetten van boekjaar 2019 naar 2020 

De fracties bespreken het stuk meningsvormend. De fractie van GroenLinks geeft aan dat 

het bedrag van € 33.000,00 onderzoek Integris niet overgeheveld kan worden. Er loopt nu 
een mediation traject en het onderzoek Integris zou voortgezet moeten worden in een 

andere vorm en vraagt daarom een nieuwe aanvraag en een nieuw budget. De wethouder 

zou het opnieuw aanvragen van het budget voor onderzoek niet adviseren, het vloeit voort 

uit een eerder vastgelegde verplichting. GroenLinks zal na fractieoverleg besluiten of het 

stuk een hamerstuk kan worden. De voorzitter concludeert dat het stuk zal op verzoek van 

de fractie van GroenLinks als bespreekpunt naar de raad geleid worden. 

 

15. Vaststellen Communicatiebeleidsplan 2020-2022 

De fracties bespreken het stuk meningsvormend. Burgemeester Roest adviseert het 

incidenteel bedrag voor 2020 beschikbaar te stellen. Voor 2021 na de kerntakendiscussie 

zal de burgemeester een uitvoeringsplan aan de raad te sturen. De werkzaamheden kunnen 

aan de hand van dit plan opnieuw beoordeelt worden. De voorzitter concludeert dat het 

raadsvoorstel als bespreekpunt naar de raad van 30 januari doorgeleid kan worden.  

 

16. Implementatie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

D66 stelt een vraag aan de wethouder; De VNG heeft besloten om niet-gemeenten 

(gemeenschappelijke regelingen/omgevingsdienst) niet meer bij de VNG aan te laten 

sluiten. Is de gemeente Bloemendaal aangesloten bij een Gemeenschappelijke Regeling en 

die met deze wijziging te maken heeft. 

Zo ja, worden deze wijzigingen aan de raad voorgelegd?  
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Wethouder Heijink zegt toe hier schriftelijk een antwoord op te geven. TCM190 

Na het fractieoverleg van D66, zal de fractie aangeven of het stuk alsnog een hamerpunt 

mag worden. De voorzitter concludeert dat het stuk op verzoek van de fractie van D66 als 

bespreekpunt naar de Raad gaat.  

 

17. Aanwijzingsbesluit griffie 

De commissie wenst het stuk niet te bespreken en adviseert het stuk als hamerpunt naar 

de raad van 30 januari te brengen. 

 

Informatie & Oriëntatie 

 

18. Collegebrief mbt ondertekenen stuk (geagendeerd op verzoek van LB) 

Lijst van ingekomen stukken van 26 september referentie C4. 

In verband met de afwezigheid van de heer Heukels wordt deze brief doorgeschoven naar 

de vergadering van 27 februari 2020. 

 

19. Brief Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten (A3 op de LIS van 31 

oktober 2019, op verzoek van LB) 

In verband met de afwezigheid van de heer Heukels wordt deze brief doorgeschoven naar 

de vergadering van 27 februari 2020. 

 

20. Brief verkoop voormalige gymzaal (C28 op de LIS van 31 oktober 2019, op 

verzoek van HvB) 

De heer Slewe, ook namens de heer Heukels,  geeft een toelichting op de agendering. 

De fracties bespreken de brief van de notaris en het rapport, geschreven door inwoners van 

de gemeente Bloemendaal. De fractie van de PvdA geeft beknopt historisch perspectief uit 

de tijd van de toen nog zelfstandige gemeente Bennebroek. 

De wethouder en de ambtelijke ondersteuning geven antwoord op de gestelde vragen. 

 

20a. Vaststellen procedure ter inzage leggen stukken op aanvraag van de Raad 

De fracties bespreken het stuk meningsvormend. De fracties van D66 en CDA willen 

overleggen met de fractie. De voorzitter concludeert dat het stuk als bespreekpunt naar de 

raad doorgeleid zal worden.  

 

20b. Benoemen Leden van de Bezwaarschriftencommissie 

De voorzitter concludeert dat het stuk als hamerpunt kan naar de raadsvergadering van 

30 januari 

 

21. Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/overschrijdingen. 

Geen nieuwe informatie. 

 

22. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

Geen nieuwe informatie. 

 

23. Mededelingen uit de Auditcommissie 

De auditcommissie komt begin februari bijeen om de inschrijvingen van de aanbesteding 

accountant te beoordelen. 

 

24. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 
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25.  


