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Concept-besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 21 mei 2019 

 

Aanwezig: 

Burgemeester Roest (voorzitter), de heer Doorn, de heer Schell, de heer Oude Weernink, de heer 

Slewe, de heer Kruijswijk, de heer Harder (i.p.v. mevrouw Zoetmulder), de heer Burger. 

Afwezig: de heer Heukels. 

Griffie: mevrouw Witte 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

De heer Heukels heeft zich afgemeld. Mevrouw Zoetmulder wordt vervangen door de heer Harder. 

 

De heer Doorn geeft aan dat er op 9 juli vanaf 17.00 uur een raadsbarbecue plaatsvindt bij de 

reddingsbrigade. College en griffie zijn ook van harte welkom. Er geldt een eigen bijdrage van 5 euro. 

Partners zijn ook welkom. 

De burgemeester geeft aan dat de werkgroep bestuurlijke vernieuwing 12 juni heeft gekozen als 

nieuwe datum voor de themasessie met Elzinga. De locatie is bekend: de Zandwaaier. Voorafgaand 

aan de sessie kan vanaf 18.00 uur met elkaar gegeten worden. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

De heer Oude Weernink brengt naar voren graag een agendapunt opgenomen te zien over de 

werkgroep communicatie. Besloten wordt dit onder te brengen bij het agendapunt Rondvraag. 

De heer Doorn brengt naar voren het graag te willen hebben over een evaluatie van de voorzitters 

van de commissies. Ook dit punt wordt aan de orde gesteld bij de Rondvraag. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst 16 april 2019 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

4. Korte terugblik raadsvergaderingen van 18 april en 6 mei 2019 

Naar aanleiding van de raad van 6 mei geeft de burgemeester aan dat hij tijdens de schorsing beter 

had kunnen mededelen hoe lang de schorsing zou gaan duren zodat de aanwezigen daar rekening 

mee hadden kunnen houden. 

 

De heer Slewe blikt terug op de commissie Bestuur en Middelen en geeft aan dat hij de handelswijze 

omtrent de evaluatie van de voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen afkeurt. Bij de heer 

Slewe bestaat het vermoeden dat de werkgroep bestuurlijke vernieuwing hierin een voorbereidende 

rol heeft gespeeld. De heer Slewe wil graag de verslagen van de vergaderingen ontvangen.  

 

De burgemeester geeft aan dat de verslagen niet zijn vastgesteld en dat in de eerstvolgende 

vergadering van de werkgroep aan de orde gesteld wordt of ze kunnen worden vastgesteld en of ze 

kunnen worden verspreid. De heer Oude Weernink en andere leden van het Presidium geven aan de 

burgemeester hierin te steunen. 

 

5. Vooruitblik raadsvergadering van 22 mei 2019 
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In de commissie Bestuur en Middelen is besproken of er algemene beschouwingen gehouden zouden 

moeten worden bij de behandeling van de Kadernota. Daar bleek voor dit jaar nog geen meerderheid 

voor te zijn. 

 

De heer Doorn stelt aan de orde dat het raadsvoorstel over de gemeentevlag een hamerstuk is, maar 

dat het goed zou zijn als hier wat extra aandacht voor is. De burgemeester geeft aan dat vrijdag een 

officieel moment wordt gecreëerd om de nieuwe vlag te hijsen. 

 

De heer Slewe verlaat de vergadering. 

 

6. Stand van zaken uitvoering motie onderzoek Integis 

 

Er zijn vanmiddag twee vertrouwelijke brieven van Integis aan de raadsleden gestuurd. Het presidium 

kan adviserend aan de raad van gedachten wisselen over het proces van behandeling van de brieven.  

 

De heer Burger geeft aan dat wat zijn fractie betreft alle stukken openbaar zijn behalve stukken 

waarbij dat juridisch niet mogelijk is. De heer Burger verzoekt dit op te nemen in de notulen. Na 

enige beraadslaging en afweging van belangen besluit het Presidium om aan de raad te adviseren om 

een extra commissie Bestuur en Middelen te hebben waarin de brieven worden behandeld.  

 

De commissievergadering is in beslotenheid. Dat komt tegemoet aan de wens van Integis. Integis zal 

worden uitgenodigd om aanwezig te zijn. De commissie zou moeten bestaan uit twee delen: het 

eerste deel is een gesprek met Integis, het tweede deel is een duiding van de stukken en advies aan 

de raad over het vervolg. 

 

Het nu openbaren van de stukken kan volgens Integis goed vervolgonderzoek in de weg staan. Het 

Presidium adviseert aan de raad om de stukken geheim te verklaren. De raadsbehandeling die volgt 

op de behandeling in de commissie zou wel in openbaarheid moeten plaatsvinden.  

 

Morgen zal de geheimhouding in de raad aan de orde gesteld worden via een raadsbesluit en zal de 

voorzitter er op terugkomen om een extra – besloten - commissie Bestuur en Middelen te hebben. 

 

De heer Slewe schuift weer aan in de vergadering. 

 

7. Notitie m.b.t. verbetering RIS 

De heer Kruijswijk licht het stuk toe. Het Presidium geeft aan dat dit stuk in de vergadercyclus 

meegenomen zou moeten worden, dus eerst in de commissie Bestuur en Middelen, vervolgens in de 

raad. Om geen vertraging op te lopen, zou het al aankomende cyclus mee moeten worden genomen. 

De heer Kruijswijk vormt het stuk om in een initiatiefvoorstel en biedt het aan voor agendering in de 

aankomende vergadercyclus.  

 

De agendacommissie wordt op de hoogte gebracht van de beraadslaging in het Presidium. Morgen in 

de raad zal de voorzitter het ook aan de orde stellen. 

 

8. Verlening ontheffing ingezetenschap wethouders 

De heer Doorn geeft aan dat hij hierover waarschijnlijk een aantal zaken naar voren wil brengen in de 

raad van morgen. Er zullen stembriefjes worden gemaakt voor het geval dat nodig is. Wat ook kan, is 

dat de heer Doorn een stemverklaring geeft en het voorstel bij acclamatie akkoord wordt bevonden. 
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9. Verzoek HvB om moties 169 Gemeentewet te laten toetsen 

De heer Slewe geeft een toelichting op het verzoek van Hart voor Bloemendaal om de aangenomen 

moties te laten toetsen door een externe deskundige. Hart voor Bloemendaal heeft bedenkingen bij 

het beperken van de eigen bevoegdheden van de raad. 

 

De overige leden van het Presidium geven aan er geen behoefte aan te hebben de moties extern te 

laten toetsen. Een aantal leden wijst er op dat als een fractie een dergelijk onderzoek wil laten 

verrichten, daar fractiebudget voor beschikbaar is. De burgemeester geeft mee dat het ook aan de 

rechter kan worden voorgelegd. 

 

10. Rondvraag 

De heer Oude Weernink stelt een te vormen werkgroep communicatie aan de orde. De werkgroep 

heeft het over de doelstellingen op het gebied van communicatie. De portefeuillehouder, een aantal 

raadsleden (praten mee op hoofdlijnen), de griffie (voor wat betreft raadscommunicatie) en 

ambtelijke deskundigen zijn hierin vertegenwoordigd. Na de voorbereiding in de werkgroep volgt de 

politieke behandeling in commissie en raad. 

 

De heer Doorn stelt de evaluatie van de voorzitters van de commissies aan de orde. De heer Harder 

en Burger geven aan dat hierover ook in de agendacommissie gesproken is en geven een weergave 

van wat daar aan de orde is gekomen. Uitgangspunt is dat een dergelijke evaluatie veilig en 

respectvol dient te gebeuren. Over de vorm waarop dit georganiseerd zou moeten worden is het 

Presidium het vooralsnog niet eens. De burgemeester geeft aan dat een dergelijke evaluatie via de 

raad zou moeten worden aangevlogen. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. 

 


