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Verslag van de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen van donderdag 3 december 2020 om 20:00 uur (Concept) 

 

Aanwezig: 

Voorzitter:   R. Harder 

Commissiegriffier/Verslag: C. Hageman 

 

Raadsleden/Duo-commissieleden:       

VVD:    A. Zoetmulder, W. Brussaard  Hart voor Bloemendaal:  M. Roos 

CDA:    B. van der Veldt    Liberaal Bloemendaal:  L. Heukels, M. 

van de Bunt 

D66:    L. Oude Weernink   PvdA:    A. de Groot 

GroenLinks:   R. Kruijswijk    VDB:    M. Doorn 

Zelfstandig Bloemendaal: C. Faas 

 

College: 

Wethouders: N. Heijink (VVD) 

Ambtelijke ondersteuning 

 

nr. Onderwerp 

  

01. Opening en bericht van verhindering 

 De voorzitter opent de vergadering precies om 20:00 uur. 

 De heer Van de Bunt (LB) laat zich vervangen door de heer Heukels maar zal wel in de vergadering aanwezig zijn. 

 Burgemeester Roest is verhinderd door een medische ingreep en zal vervangen worden door wethouder Heijink. 

 Een speciaal welkom aan de interim gemeentesecretaris de heer Kradolfer. 

 

02. Vaststellen van de agenda 

 De voorzitter concludeert dat de ordevoorstellen worden aangenomen. 

1. Op verzoek van de voorzitter van de Auditcommissie wordt agendapunt 15. (Mededelingen uit de Auditcommissie) 

omhoog verplaatst naar behandeling voor agendapunt 5 Eindejaar voorstel.  

De voorzitter van de Auditcommissie heeft op verzoek van de voorzitter Bestuur en Middelen dit verzoek toegelicht. 

2. Aan de agenda wordt toegevoegd het agendapunt 4a Aanpassen APV Carbidschieten. 

 Het College verzoekt het stuk te agenderen en te bespreken zodat het doorgeleid kan worden naar de  

Raadsvergadering van 17 december, 

Het agendapunt Raadsvoorstellen Vaststellen Belastingverordeningen wordt agendapunt 4b. 

De agenda wordt voor het overige conform vastgesteld. 

 

03. Inspreken in de commissie 

 Eén belanghebbende maakt gebruikt van het spreekrecht inzake de parkeertarieven aan het strand. 

 

Meningsvorming 

 

04A Raadsvoorstel Aanpassen APV Gemeente Bloemendaal 2019 toevoegen artikelen carbidschieten 

De commissie adviseert dit voorstel als hamerpunt op te nemen in de agenda van de komende raadsvergadering van 17 

december 2020. 

 

 

04B  Vaststellen Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2021 en wijziging verordening precariobelasting 2020 

 De commissie adviseert dit voorstel als bespreekpunt op te nemen in de agenda van de komende raadsvergadering van 

17 december 2020. 
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GroenLinks  

Wethouder Heijink zegt toe de vergroening op te nemen in het tarieferingsstelsel. 

        Wethouder Heijink 

TCM202 

 

CDA 

Wethouder Heijink zegt toe de Raad schriftelijk te informeren voor de raadsvergadering van 

17 december 

Onderwerp: Betaalde leges Bestemmingsplannen 

Onderzocht zal worden wat de oorzaak is van de toename in het aantal vragen bij het 

indienen van Bestemmingsplannen 

Tevens zullen de twee vragen beantwoord worden. 

1. Ligt de toename aan vragen aan de kwaliteit van de informatie die vanuit de gemeente 

gegeven wordt? 

2. Is er geen verband tussen de kwaliteit van de informatie maar is het een autonome 

ontwikkeling?       Wethouder Heijink 

TCM203 

 

05 Raadsvoorstel Vaststellen Eindejaar voorstel 

 De commissie adviseert dit voorstel als bespreekpunt op te nemen in de agenda van de komende raadsvergadering van 

17 december 2020. 

 

Hart voor Bloemendaal  

Wethouder Heijink zegt toe, de Raad schriftelijk te informeren voor de raadsvergadering 

van 17 december 

Een nadere specificatie van de volgende posten uit het Eindejaar voorstel 10 (Coronacrisis) 

zal in deze brief opgenomen worden. 

1. Huurcontracten/concessies: coulance € 38.000,00 

2. Pacht/Huurcontracten/concessies: coulance  € 254.000,00 

3. Kwijtschelding huur/canon € 66.000,00  
Tevens zal in deze specificatie opgenomen worden: 

1. De instellingen, organisaties en ondernemingen die onder dit voorstel vallen met de 

reden waarom zij zijn opgenomen (faillissement of anderszins). 

2. Tevens zal een antwoord gegeven worden op de vraag of de of dit zich beperkt tot 2020 

of ook effect heeft voor 2021. 

          

       Wethouder Heijink

 TCM201 

 

06 Raadsvoorstel Vaststellen Privacy beleid  

De commissie adviseert dit voorstel als hamerpunt op te nemen in de agenda van de komende raadsvergadering. 

 

PvdA 

Onderwerp: Authorisatiematrix 

Wethouder Heijink zegt toe de schriftelijk informeren voor raadsvergadering van 17 december. 

Hoe heeft de ambtelijke organisatie geregeld dat alleen de juist medewerkers toegang hebben tot de gegevens die horen 

bij het voeren van hun taak.           

   Wethouder Heijink TCM204 
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07 Raadsvoorstel Aanpassen verordening Bezwaarschriftencommissie 

 De commissie adviseert dit voorstel als bespreekpunt op te nemen in de agenda van de raadsvergadering van 17 

november. 

 

08 Raadvoorstel Herbenoemen lid bezwaarschriftencommissie 

De commissie adviseert dit voorstel als bespreekpunt op te nemen in de agenda van de raadsvergadering van 17 

november. 

Besluitvorming door de Raad bij acclamatie acht de commissie voldoende. 

 

09 Raadsvoorstel Herbenoemen lid/voorzitter rekenkamercommissie 

 De commissie adviseert dit voorstel als bespreekpunt op te nemen in de agenda van de raadsvergadering van 17 

november. 

Besluitvorming door de Raad bij acclamatie acht de commissie voldoende. 

 

10 Raadsvoorstel Vaststellen fractiebudgetten 2021. 

 De commissie adviseert dit voorstel als bespreekpunt op te nemen in de agenda van de raadsvergadering van 17 

november. 

 

11 Initiatiefvoorstel Zelfstandig Bloemendaal gedragscode integriteit 

 Het initiatiefvoorstel zal geagendeerd worden inde raad van 17 december 

 

12 Bestuurlijke Termijnagenda Commissie Bestuur en Middelen 

Geen mededelingen 

 

13 Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/overschrijdingen 

 Dit agendapunt is aan de orde geweest bij het Raadsvoorstel Eindejaar voorstel 2020. 

 Wethouder Heijink heeft geen verdere aanvullingen. 

 

14. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 Geen mededelingen vanuit de voorzitter en/of de commissie 

 

15. Mededelingen vanuit de Auditcommissie 

 De voorzitter van de Auditcommissie doet een aantal mededelingen over de post meerwerk 

 accountant, de jaarplanning iom de accountant. 

 

16. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

 De heer Oude Weernink doet een mededeling over het bericht van het Commissariaat voor de Media. 

 

17. Mededelingen College 

 Geen mededelingen 

 

18.  Vaststellen van het verslag van 22 oktober 2020 

Geen opmerkingen vanuit de commissie. 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

19. Lijst van toezeggingen door het College 

De beantwoording van TCM198 is aan mevrouw Roos toegezonden. 

Mevrouw Roos geeft aan de beantwoording niet voldoende te vinden. 

De voorzitter concludeert dat het College een antwoord gestuurd heeft. De commissie 
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gaat akkoord met het afvoeren van deze toezegging van de lijst toezeggingen door het College. 

De toezeggingen TCM199 en TCM200 blijven staan. 

 

Alle fracties 

Burgemeester Roest zegt toe een 

onderhandelingstraject met Haarlem105 op te 

starten, waarin de onderwerpen, participatie, het 

bedienen van dorpskernen, welke tijd (bevolking, 

niet het bestuur van de gemeente )op weekbasis 

aan de gemeente  Bloemendaal zal worden besteed. 

Het voorstel voor een beeldvormende avond zal 

ingebracht worden in de eerstkomende agenda 

commissie. De gekozen route zal door Burgemeester 

Roest gecommuniceerd worden met het 

commissariaat voor de media.    

   Burgemeester Roest

 TCM199 

 

 

Fractie VVD: 

Het onderwerp van de vraag is: Ligplaatsenbeleid Bloemendaal. 

VVD en CDA Wethouder Heijink zegt toe te onderzoek of de 

regeling van Bloemendaal aan te passen aan de regeling van 

Heemstede. 

In de beantwoording van deze toezegging zullen de eerder 

gestelde vragen van het CDA en GrL worden opgenomen.  

  Wethouder Heijink  TCM200  

 

 

20. Rondvraag 

 De fracties HART, GroenLinks, D66, LB, PvdA, ZB, CDA, stellen vragen. 

 

19. Sluiting 

 De voorzitter dank de aanwezigen en sluit de vergadering om 23:23 uur. 

 

nr. Onderwerpen Bespreekpunt 

Hamerpunt 

4a Raadsvoorstel Aanpassen APV Bloemendaal 2019 artikelen Carbidschieten  

4b Vaststelling belastingverordeningen 2021 

en wijziging verordening precariobelasting 2020 

 5.  

1.Eindejaarsvoorstel 2020, 

2. Vaststellen van de nieuwe voorstellen 1 t/m 10, 

3. Het wijzigen van de programmabegroting 2020. 

 6. Het algemeen privacy beleid vast te stellen y   

 7. Aanpassen verordening bezwaarschriften commissie 

 8. Herbenoemen lid bezwaarschriften cie  

 9. Herbenoemen lid voorzitter rekenkamer 

 10. Vaststellen fractiebudgetten 2021 
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 11. Initiatiefvoorstel gaat naar de raad 

 


