Concept verslag van de vergadering van
het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal
op dinsdag 15 september 2020

Aanwezig:
Burgemeester Roest (voorzitter), de heer Schell, mevrouw Kuijs, de heer Harder, de heer Burger, de
heer Slewe, de heer Van de Bunt, de heer Doorn, mevrouw Roos.
Afwezig: de heer Heukels, mevrouw Zoetmulder, de heer Kruijswijk
Gasten: de heer Hendriksen, de heer Van der Aar, mevrouw Meyer (bij agendapunt 3)
Griffier: mevrouw Witte
1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in deze vergadering. Mevrouw
Zoetmulder is afwezig, zij wordt vervangen door de heer Harder. De heer Heukels is afwezig, hij
wordt vervangen door de heer Van de Bunt. De heer Kruijswijk is afwezig.
De gasten die zijn uitgenodigd voor agendapunt 3 worden welkom geheten: de heer Hendriksen, de
heer Van der Aar en mevrouw Meyer. Het presidium stemt na discussie in met hun deelname aan dat
agendapunt. De heer Van de Bunt, mevrouw Roos en de heer Slewe zijn het daar niet mee eens, zij
geven aan dat het presidium in hun ogen niet het juiste orgaan is voor dergelijke besprekingen. Zij
verlaten de vergadering en vragen om weer naar binnen geroepen te worden zo gauw agendapunt 3
achter de rug is.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Laatste stand van zaken en voortgang governance Zuid-Kennemerland
De voorzitter biedt excuses aan de gasten aan voor de toonzetting van de discussie en geeft een
inleiding op het agendapunt. Burgemeesters in de regio hebben met de portefeuillehoudende
wethouders en ambtenaren een richting uitgewerkt ten aanzien van het proces. De lijn is: eerst
bespreking in het presidium, dan de digitale regionale raadsledenbijeenkomst op 23 september. Op
24 november zal het concept convenant aan de orde komen in een regionale radenbijeenkomst. En
dan gaat het de raadscyslus in, eerst de commissie en dan de raad.
De heer Hendriksen is programmamanager bij de gemeente Haarlem en is gedetacheerd bij de
Metropool Regio Amsterdam. Hij is vooral bezig met de samenwerking in Zuid-Kennemerland. De
heer Van der Aar is namens de gemeente Heemstede bezig met de samenwerking in ZuidKennemerland.
Vorig jaar is de Zuid-Kennemer Agenda vastgesteld. Het gaat nu over de uitvoering. Vervolgens is met
afgevaardigden vanuit de diverse gemeenten gesproken over de vormgeving. Mevrouw Meyer is
namens de Bloemendaalse gemeenteraad afgevaardigd om hierover mee te praten. Het is de intentie
om meer commitment aan de regionale samenwerking te geven. Het voorstel is om die
samenwerking vorm te gaan geven met een convenant. Uitgangspunt is dat de bevoegdheden en
posities van de raden blijven zoals het is. Ook de bevoegdheden van het College wijzigen niet. Het is
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de bedoeling dat de gemeenteraden beter in positie worden gebracht. Ook is het een manier om de
samenwerking met de regio IJmond te versterken. Die gemeenteraden zijn ook uitgenodigd voor de
regionale bijeenkomst op 23 september.
Met de fractievoorzitters van Haarlem, Zandvoort en Heemstede is reeds gesproken. Nu is het de
beurt aan Bloemendaal. Mevrouw Meyer vult aan hoe de werkgroep governance te werk is gegaan
en hoe zij de belangen van Bloemendaal in dat gremium behartigt.
De leden van het presidium reageren op de bijgevoegde memo en het verhaal van de heer
Hendriksen. In antwoord op de burgemeester, geven de aanwezige leden van het presidium aan dat
het tot dusver voor hun helder is. In antwoord op een vraag van de heer Doorn wordt aangegeven
dat Velsen, Heemskerk en Beverwijk vallen onder de regio IJmond. Het idee om een regionale
agendacommissie in het leven te roepen vindt de heer Doorn een interessante, hij is daarin
eventueel geïnteresseerd. De heer Hendriksen geeft in antwoord op de heer Burger aan dat het niet
de bedoeling is om te tornen aan de democratische legitimatie. Er worden geen bevoegdheden
overgedragen aan een nieuw orgaan. In reactie op de heer Harder geeft de burgemeester aan dat het
een model is van geven en nemen, een consensus model. Er zijn veel zaken waar men het zelfde over
denkt. De heer Schell juicht samenwerking in de regio toe maar geeft aan dat er concrete doelen
geformuleerd moeten zijn om succesvol te kunnen zijn.
In antwoord op de heer Van der Aar geven de aanwezige leden van het presidium mee het toe te
juichen dat ook de versterking van de samenwerking met de IJmond gemeenten wordt onderzocht.
De burgemeester wijst op de energietransitie als belangrijk onderwerp voor samenwerking in
regioverband. Het is de bedoeling dat de raden worden ontlast door deze samenwerking. Er zijn veel
onderwerpen die tegelijkertijd aan de orde zijn in de gemeenten. Door versterkte samenwerking in
de regio wordt de positie sterker.
De gasten worden bedankt voor hun aanwezigheid en verlaten de vergadering.
Na afloop van het agendapunt worden de heer Van de Bunt, mevrouw Roos en de heer Slewe
gezocht om weer aan te schuiven. Zij zijn echter niet meer aanwezig.
4. Vaststellen van het verslag van 30 juni 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Korte terugblik raadsvergaderingen van 30 juni en 2 juli 2020
Het waren de laatste raadsvergaderingen voor het reces. Op 30 juni de laatste reguliere raad, met
uitloop naar 2 juli. En op 2 juli de raadsvergadering over de Kadernota. De burgemeester deelt een
aantal criteria die in de agendacommissie naar voren zijn gekomen waar mededelingen aan zouden
moeten voldoen: het moet gaan om iets van huishoudelijke aard, gericht op informatieoverdracht en
neutraal, dus niet politiek gekleurd. De voorzitters zullen hiernaar handelen ten behoeve van de orde
van de vergadering. Steun vanuit de vergadering is daarbij zeer gewenst.
Ook is gesproken over negatieve uitlatingen in een vergadering over ambtelijke afdelingen. De
wethouder is verantwoordelijk en zou moeten worden aangesproken als raadsleden de opvatting
hebben dat een ambtelijke afdeling niet naar behoren functioneert. Een andere formulering maakt
verschil voor de betrokken ambtenaren die zich niet kunnen verdedigen tegen dergelijke uitlatingen.
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6. Vooruitblik raadsvergaderingen van 17 september 2020
De griffier noemt een aantal punten wat betreft de orde van de vergadering. Bij het vaststellen van
de agenda zal aan de raad worden voorgesteld het raadsvoorstel benoeming lid Auditcommissie toe
te voegen aan de agenda. Er heeft zich een persoon gekandideerd: de heer Oude Weernink. Er is ook
een initiatiefvoorstel binnengekomen vanuit mevrouw Roos over inspreken in commissies. In de
agendacommissie is besproken dat dit conform de afspraken in de volgende vergadercyclus terug zal
komen. Mevrouw Roos kan aan de raad vragen om het al in de raadsvergadering van 17 september
aan de agenda toe te voegen. Voor besluitvorming in de raad moet het College in de gelegenheid
gesteld zijn om een reactie te geven.
Verder kent de vergadering veel bespreekpunten. Alleen het raadsvoorstel over Kenter betreft een
hamerstuk, er is wel een stemverklaring aangekondigd. De agendapunten 8 t/m 11 betreffen de
portefeuille van de burgemeester en zullen worden voorgezeten door de plaatsvervangend
voorzitter van de raad, de heer Burger.
Er wordt een vertrouwelijk verslag van een besloten gedeelte van de raad van 30 juni vastgesteld,
dat verslag ligt voor raadsleden ter inzage bij de griffie. Nog eens wordt de wens geuit om te
agenderen stukken van de Lijst met Ingekomen Stukken voor 11.00 uur op de vergaderdag met
motivering aan de griffie te sturen, dan kan het worden meegenomen met het griffiebericht.
7. Raadsvoorstel benoeming lid Auditcommissie
Het presidium kan zich vinden in het raadsvoorstel. Donderdag zal bij het vaststellen van de agenda
aan de raad worden gevraagd om het toe te voegen aan de agenda. Het voorstel zal zijn het toe te
voegen als agendapunt 3a.
8. Rondvraag
De heer Doorn geeft aan zich te hebben gestoord aan een niet al te positief krantenartikel over
Raadslid in de klas. Het betreft in de ogen van de heer Doorn een mooi breed gewaardeerd project
waar meerdere raadsleden heel veel energie in stoppen. De overige leden van het presidium zijn het
daarmee eens.
De burgemeester legt voor dat de regioburgemeester van de Veiligheids Regio Kennemerland,
mevrouw Schuurmans, bereid is om het coronabeleid te verantwoorden in de gemeenteraden. Er zijn
in de eerste fase meerdere beslissingen genomen waarover zij desgewenst verantwoording wil
afleggen. De aanwezige leden van het presidium geven aan daar op dit moment geen behoefte aan
te hebben. Mocht er in de toekomst wel behoefte aan zijn, dan kan dat georganiseerd worden. Zo
gauw er echt ingrijpende beslissingen genomen worden, zou een verantwoording in de raad op zijn
plaats zijn. De burgemeester geeft aan dat met de komst van de Covid-wet een nieuwe situatie
ontstaat waarbij de rol van de individuele raden groter wordt.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.
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