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-=0-=090-Verslag van de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen van donderdag 14 januari 2021om 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, R. Slewe 

 

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. 

 Er zijn geen berichten van verhindering 

 

02. Vaststellen van de agenda 

 De voorzitter stelt voor de agendapunten 8 en 9 te verdagen naar het moment dat het bespreken van de bij dit 

agendapunt  

 gevoegde vertrouwelijke stukken in een fysieke besloten vergadering kan plaatsvinden. 

 Conclusie: De voorzitter zal de agendering van agendapunt 9 meenemen naar de agendacommissie zodat de route naar 

bespreking 

 in de integriteitscommissie kan worden geborgd. Agendapunt 8 zal besproken worden in de eerst mogelijk fysiek te 

organiseren 

 commissievergadering. 

 

 

03. Inspreken in de commissie 

 Eén belanghebbende maakt gebruikt van het spreekrecht inzake de Vrijwillige Reddingsbrigade Bloemendaal. 

 

Meningsvorming 

 

04 Raadsvoorstel Vaststellen participatiebeleid van de gemeente Bloemendaal 

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

28 januari 2021. 

 

05 Vaststellen Raadsvoorstel Overheveling Budgetten van boekjaar 2020 naar 2021 

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

28 januari 2021. 
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Wethouder Heijink zegt toe aan de fractie van GroenLinks wanneer de BBV het toelaat voor de Raadsvergadering van 28 

januari de rubricering 

aangepast zal worden. Het budget Biodiversiteit zal dan bij de rubriek Milieu en het budget Kerkenvisie bij de rubriek 

Ruimtelijk Domein 

ondergebracht worden.            

    TCM205 

 

Wethouder Heijink zegt toe aan de fractie HART en ZB voor de raadsvergadering een schriftelijke onderbouwing te 

sturen over het over te hevelen bedrag genoemd 

in Programma 8 (Volkshuisvesting, RO en Stedelijke vernieuwing van € 200.000,00 (implementatiekosten omgevingswet 

Plankosten project 

terrein Blekersveld) en het ontbreken van het bedrag van 450.000, 00 saneringskosten Blekersveld, (raadsbesluit 17 

december 2020).  TCM206 

 

Wethouder Heijink zegt toe aan de fractie HART voor de raadvergadering van 28 januari een schriftelijk onderbouwing 

te verstrekken  

over het overhevelen van het bedrag van € 90.000,00 uit programma 7 (Volksgezondheid en Milieu) en een toelichting 

te sturen 

op het Rioolmodel Bloemendaal en Overveen        

    TCM207 

 

06 Initiatiefvoorstel Hart voor Bloemendaal inspreken in de 

commissievergaderingen 

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

28 januari 2021. 

 

07 Motie vreemd aan de orde van de dag Financiële ondersteuning reddingsbrigade  

De commissie bespreekt het exploitatie tekort veroorzaakt door de Coronacrisis en de afhankelijkheid van 

derdengelden die de continuïteit 

 van de dienstverlening van de Reddingsbrigade in gevaar brengen.  

Het College zegt de commissie toe in gesprek te gaan met het bestuur van de Vrijwillige Reddingsbrigade om alle 

financiële tekorten te inventariseren. 

Na het gesprek met de Reddingsbrigade zal het College aan de raad een rapport met conclusies presenteren, tezamen 

met een voorstel voor 

de tegemoetkoming in de ontstane tekorten.         

    TCM208 

De fractie van Liberaal Bloemendaal behoudt haar motie en kondigt aan deze opnieuw in te zullen dienen op het 

moment dat men van mening is dat het gesprek met Reddingsbrigade niet tot het gewenste resultaat geleid heeft. 

Conclusie: 

De voorzitter zal het verzoek van agendering van het Onderzoeksrapport Reddingsbrigade Bloemendaal uit maart 2019 

inbrengen in de agendacommissie van februari 2021. 

 

 

08 A12 Brief inwoner inzake vergunning keerwanden rond Bijduinhof (LIS van 12 november 2020) geanonimiseerd 

 Van de agenda gehaald. 

09 Brief inwoner inzake Bijduinhof (B1 Lis 12 november 2020) geanonimiseerd 

Van de agenda gehaald. 

 

10 Bestuurlijke Termijnagenda Commissie Bestuur en Middelen 

Geen mededelingen 
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11 Eventuele substantiële nieuwe uitgaven/overschrijdingen 

 Wethouder Heijink heeft geen aanvullingen. 

 

12 Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden 

 Burgemeester Roest zal zodra beschikbaar het advies van dhr. Verwaayen over 

de doorontwikkeling van de MRA aan de Raad toe te sturen. 

 

13. Mededelingen vanuit de Auditcommissie 

 De voorzitter van de Auditcommissie heeft mededelingen vanuit de Auditcommissie. 

 

14 Mededelingen voorzitter of leden van de commissie 

 Geen mededelingen. 

 

15. Mededelingen College 

 Geen mededelingen 

 

16  Vaststellen van het verslag van 22 oktober 2020 

Geen opmerkingen vanuit de commissie. 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

17 Lijst van toezeggingen door het College 

 TCM200 blijft staan. De overige toezeggingen kunnen van de lijst af. 

 

18. Rondvraag 

 De fracties HART, LB en ZB hebben vragen ingediend. Het College zal de ingediende vragen schriftelijk beantwoorden 

omdat het College door de spreektijd heen was. 

 

19. Sluiting 

 De voorzitter concludeert dat er geen extra spreektijd toegevoegd wordt en sluit de vergadering om 22:49 uur. 

 

nr. Onderwerpen Bespreekpunt 

Hamerpunt 

4 Vaststellen participatiebeleid van de gemeente Bloemendaal  

5 Vaststelling Overheveling budgetten van boekjaar 2020 naar 2021 

6 Initiatiefvoorstel Hart voor Bloemendaal inspreken in de commissievergaderingen 

7  Motie vreemd aan de orde van de dag Financiële ondersteuning reddingsbrigade  

 


