
Concept verslag van de vergadering van 
het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal

 op dinsdag 26 januari 2021

Aanwezig:
Burgemeester Roest (voorzitter), de heer Schell, mevrouw Kuijs, de heer Kruijswijk, mevrouw Zoetmulder, de heer Burger 
(plaatsvervangend voorzitter), de heer Doorn, mevrouw Roos, de heer Slewe, de heer Heukels.
Griffier: mevrouw Witte

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De burgemeester deelt mede dat hij in de vorige vergadering van het presidium over de no reply mailbox preciezer had 
moeten formuleren richting de heer Slewe. Het had preciezer geweest als was gezegd dat er initialen zijn gebruikt die 
herleidbaar zijn tot ambtenaren. Ook hadden de integriteitsmeldingen tegen ambtenaren genoemd kunnen worden. De 
burgemeester geeft aan te hopen de heer Slewe hiermee tegemoet te komen. Het gaat de burgemeester er vooral om aan 
te geven dat allen verantwoordelijkheid dragen voor een veilige werkomgeving van medewerkers.

De heer Slewe deelt mede dat het nu een maand heeft geduurd voor hij hier iets over hoort. De heer Slewe vraagt zich af 
hoe veilig hij is op het gemeentehuis. De uitingen van de burgemeester zijn gedaan in een openbare vergadering. De heer 
Slewe geeft aan dat de gemeentesecretaris heeft kunnen constateren dat er geen namen in zijn boeken staan vermeld. De 
heer Slewe geeft aan dat hij in de afgelopen jaren als raadslid geen ambtenaar rechtstreeks heeft gesproken.

2. Vaststellen van de agenda

Voorgesteld wordt om een agendapunt toe te voegen over het toegestuurde concept raadsvoorstel ´Aanwijzen interim 
commissiegriffier´. Het presidium gaat ermee akkoord om dit toe te voegen als agendapunt 7a.

Er is een ingekomen stuk van een bewoner over een verworpen motie en het preadviseren door het College. Dit kan – als 
het presidium dat wenst - worden toegevoegd aan de agenda. Een aantal leden geeft aan hier in mee te willen gaan, het 
gaat om interne werkafspraken die in het presidium besproken kunnen worden. Het presidium gaat er in meerderheid niet 
mee akkoord omdat het stuk tevens is opgenomen op de Lijst met Ingekomen Stukken en via die weg kan worden 
geagendeerd in de Commissie Bestuur en Middelen.

De agenda wordt met deze toevoegingen vastgesteld.

3. Vaststellen van het verslag van 15 december 2020

De heer Slewe heeft een woordelijk verslag toegestuurd over een passage uit het verslag over no reply. Het voorliggende 
verslag  komt hier volgens de heer Slewe niet mee overeen. De werkwijze ten aanzien van verslagen is dat de griffie ze 
opstelt en voorlegt aan de voorzitter voor eventuele input. Na enige discussie wordt besloten om het woordelijke verslag 
naast het reguliere verslag vast te stellen en vast te leggen.

Mevrouw Roos geeft aan dat zij graag in het verslag toegevoegd ziet dat zij ook heeft aangegeven dat het Reglement van 
Orde juist toegepast dient te worden. Als de vergadering om 23.00 uur nog niet is afgerond, kan de vergadering worden 
verlengd tot 23.30 uur als de verwachting is dat de vergadering wel binnen die tijd kan worden afgerond. Dit zal worden 
toegevoegd aan het verslag.

Met inachtneming van bovenstaande punten wordt het verslag vastgesteld.

4. Korte terugblik raadsvergadering van 17 december 2020 en commissies cyclus 1

Terugblik raad 17 december 2020

De heer Burger deelt mee een handreiking te willen doen aan de fractievoorzitters. Als nestor van de raad zou hij zich 
samen met de vice-nestor de heer Heukels en de burgemeester willen buigen over hoe de omgang met elkaar beter kan. 
Het bericht van mevrouw Roos met een reflectie op de raad van 17 december, valt daar ook onder. De heer Heukels geeft 
aan hier graag aan mee te willen werken.



(De burgemeester is gaandeweg het agendapunt wegens technische redenen afwezig, het voorzitterschap wordt door de 
plaatsvervangend voorzitter de heer Burger overgenomen)

De leden van het presidium geven aan de handreiking van de heer Burger te ondersteunen. De heer Doorn geeft aan er 
tegen te zijn dat de heer Heukels zich hier mede over gaat buigen, hij ziet liever een ander raadslid dat in zijn ogen meer 
geschikt is.

Mevrouw Roos geeft aan het te ondersteunen als het leidt tot een betere werkwijze. Terugblikkend op de afgelopen raad 
geeft zij aan niet te willen afwijken van het Reglement van Orde, dat staat hier los van. Om 23.00 uur kan de vergadering 
met een half uur verlengd worden als de verwachting is dat de vergadering binnen die tijd wel afgemaakt kan worden. 
Alleen als de raad unaniem is om na 23.30 uur door te vergaderen, zou dat mogelijk moeten zijn.

De leden van het presidium geven aan te onderschrijven dat wordt vastgehouden aan het Reglement van Orde voor wat 
betreft de vergadertijd. Als een vergadering te lang duurt, is het niet meer effectief en wordt er geen recht gedaan aan 
mensen die vanwege persoonlijke omstandigheden niet tot zo laat door kunnen vergaderen. Er wordt ook gewezen op 
andere elementen van het Reglement van Orde die gehandhaafd dienen te worden en de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om een vergadering in goede banen te leiden.

Commissies cyclus 1

Mevrouw Roos geeft aan dat het van de agenda halen van het agendapunt over de keerwanden Bijduinhof in de Commissie 
Bestuur en Middelen niet conform de afspraken is. De heer Slewe vult aan dat de brief niet vertrouwelijk is en onterecht 
door de commissie van de agenda is gehaald. De heer Burger geeft aan dat het in de agendacommissie aan de orde is 
geweest. In de aankomende Commissie Bestuur en Middelen zal het worden opgenomen op de agenda.

5. Vooruitblik raadsvergadering van 28 januari 2021

De griffier loopt door een aantal zaken heen voor wat betreft de raadsvergadering. Net als de vorige keer zal ieder uur 
gelegenheid zijn om de benen te strekken en wordt er even geschorst. Ook zal er wederom gestemd worden per fractie, 
waarbij de fracties van groot naar klein worden nagelopen.

Bij het vaststellen van de agenda zal aan de raad worden gevraagd om twee raadsvoorstellen toe te voegen: over het 
aanwijzen van een interim commissiegriffier en het benoemen van de sollicitatiecommissie integriteit.

Het beleidsplan schuldhulpverlening staat genoteerd als hamerpunt onder voorbehoud van mevrouw Roos van een goede 
beantwoording van een art. 36 RvO vraag. Mevrouw Roos laat van tevoren aan de griffie weten of dit inderdaad een 
hamerpunt kan zijn.

De griffier vermeldt nogmaals de afspraak dat voor 11.00 uur op de vergaderdag de ondertekende stukken aan de griffie 
worden gemaild. Dan kunnen ze nog worden meegenomen met het griffiebericht dat vroeg in de middag uitgaat. De moties 
en amendementen zullen van tevoren worden gekenmerkt. Ook is er de afspraak dat een ieder de originele moties en 
amendementen achteraf per post toestuurt. 

6. Evalueren inspreken in de commissies

Dit agendapunt is opgenomen op verzoek van de heer Burger in de vorige vergadering van het presidium. Een jaar geleden 
is afgesproken het inspreken in commissies na een jaar te evalueren.

Mevrouw Kuijs geeft aan dat het wat haar betreft breder getrokken kan worden. Er wordt nu bijvoorbeeld ook gewerkt met 
spreektijden in commissies. Ook kan in breder verband gesproken worden over het BOB-model in het algemeen. In deze 
corona-crisis met beperktere vergadermogelijkheden kan een dergelijke brede evaluatie echter beter worden uitgesteld. 
Meerdere leden geven aan het idee van mevrouw Kuijs te ondersteunen. Dit wordt nog vervolgd.

Meerdere leden wijzen er op dat in alle drie de commissies al is gesproken over inspreken in commissies en het 
vergadersysteem in bredere zin. Mevrouw Roos licht toe dat het initiatiefvoorstel van Hart voor Bloemendaal gaat over het 
mogelijk maken van het stellen van vragen vanuit de commissie aan insprekers. Meerdere leden geven aan dat er niet eerst 
een brede evaluatie hoeft plaats te vinden voordat een mening gevormd kan worden over het initiatiefvoorstel.



Mevrouw Roos wijst er op dat in het Reglement van Orde staat dat in een commissievergadering een half uur is 
gereserveerd voor inspraak. Als dat goed gehandhaafd wordt, is inspraak geen reden waarom een vergadering zou moeten 
uitlopen.

7. Concept raadsvoorstel sollicitatiecommissie Commissie Integriteit

In de vorige vergadering van het presidium heeft de burgemeester gemeld welke raadsleden zich hadden gemeld voor de 
sollicitatiecommissie. De gedachte is nu om de vier leden formeel te benoemen via een raadsvoorstel. Donderdag zal bij het 
vaststellen van de agenda worden gevraagd om dit raadsvoorstel toe te voegen aan de agenda.

7a. Concept raadsvoorstel aanwijzen interim commissiegriffier

De griffier en de heer Doorn (als lid van de werkgeverscommissie) lichten toe hoe zij na het vertrek van de commissiegriffier 
een interim commissiegriffier hebben geworven. Er wordt gesproken door werkgeverscommissie en griffier over de uit te 
zetten vacature. Mevrouw Veen kan al op 2 februari starten, wel is dan van belang dat zij al in de raad van donderdag wordt 
aangewezen door de raad. Donderdag zal bij het vaststellen van de agenda worden gevraagd om dit raadsvoorstel toe te 
voegen aan de agenda.

8. Bespreken proces raadsvoorstel integriteitsmeldingen en raadsvoorstel mediation

(De heer Slewe onttrekt zich aan de vergadering)

In de vorige vergadering van het presidium is dit ook aan de orde geweest. Deze raadsvoorstellen vergen behandeling in 
beslotenheid. Met het digitale vergaderen is het niet toegestaan om in beslotenheid raadsbesluiten te nemen. Er zal 
gewacht worden op het moment dat fysiek vergaderen weer verantwoord wordt geacht. De raadsvoorstellen zijn op dit 
moment nog niet bekend.

(De burgemeester voegt zich weer bij de vergadering)

De burgemeester meldt dat de brief over Bijduinhof die in de afgelopen Commissie Bestuur en Middelen van de agenda is 
gehaald (B1) ook wordt gezien als integriteitsmelding. Alle integriteitsmeldingen die de burgemeester nog heeft, zou hij 
graag doorschuiven richting de commissie Integriteit. Ten aanzien van de meldingen die de burgemeester reeds heeft 
afgedaan, ontvangt de burgemeester graag een second opinion.

In reactie op een vraag van de heer Doorn geeft de burgemeester aan dat het met het budgetrecht van de raad te maken 
heeft dat er ten aanzien van mediation een voorstel wordt voorgelegd aan de raad. Mevrouw Roos voegt toe dat er wellicht 
ook andere zaken zijn die in het kader van de mediation van belang zijn voor het openbaar bestuur.

Mevrouw Roos schetst de mogelijkheid om niet als hele raad bijeen te komen. Als het quorum niet gehaald wordt, kan 
daarna een vergadering uitgeschreven worden waarbij geen quorum vereist is om rechtsgeldig besluiten te nemen. Alle 
raadsleden kunnen daarbij wel de gelegenheid krijgen om de achterliggende stukken in te zien. Op die manier is het 
mogelijk al snel een raadsbesluit te nemen en hoeft er niet gewacht te worden op het moment waarop fysiek vergaderen 
weer verantwoord wordt geacht. De overige aanwezige leden geven aan het van belang te vinden dat de voltallige raad 
over beide raadsvoorstellen spreekt en besluit.

Wethouder Heijink deelt op verzoek van het presidium mee te verwachten het proces met betrekking tot mediation binnen 
1 a 2 weken te kunnen afronden. De wethouder geeft mee dat de raad gaat over de eigen vergaderorde, wanneer de raad 
het raadsvoorstel wenst te behandelen is aan de raad zelf.

9. (Eventuele) terugkoppeling uit werkgroepen

(De heer Slewe voegt zich weer bij de vergadering)

De burgemeester wijst op de reflectie die hij heeft geschreven op de impact van de corona-crisis op de gemeente. De 
werkgroep bestuurlijke vernieuwing komt voorlopig niet bijeen. Overige niet noodzakelijke bijeenkomsten worden ook 
opgeschort totdat de situatie zich normaliseert en er ruimte komt voor dergelijke zaken.

De griffier geeft een terugkoppeling vanuit de auditcommissie. Er lag een notitie voor vanuit de ambtelijke organisatie over 
het opdrachtgeverschap van de accountant. Een van de opgenomen punten was om de griffie een regierol te geven. De 



griffier geeft aan dat er een gedachtewisseling heeft plaatsgevonden, waarin zij heeft aangegeven dat dat in haar ogen niet 
de juiste positionering is van de griffie en dat een mandaat vanuit het College aan de griffie niet kan. 

Wethouder Heijink licht toe dat het gesprek met name is gegaan over de taken en rollen bij meerwerk. Het zou bij 
meerwerk kunnen gebeuren dat de ambtelijke organisatie akkoord moet gaan met een onderzoek naar het eigen 
functioneren, wat een lastige positie is. Geconcludeerd is dat de auditcommissie nog bijeen komt om een standpunt in te 
nemen waarbij alle wensen, ook van de griffie, in acht worden genomen.

De leden van het presidium reageren. Zij geven aan wijziging van de positionering van de griffie niet te steunen. Het 
standpunt van de auditcommissie wordt afgewacht. Graag horen zij hierover in de Commissie Bestuur en Middelen en 
zonodig in de raad. 

10. Rondvraag

De burgemeester geeft – na toestemming van mevrouw Roos en de heer Slewe - een terugkoppeling namens de 
gemeentesecretaris over zijn gesprekken met mevrouw Roos en de heer Slewe, wat in het vorige presidium is toegezegd. 
Beide gesprekken heeft de gemeentesecretaris ervaren als constructief, openhartig en direct. Beide gaven ook aan wat ze in 
de weg zit en wat ze beweegt. Dat heeft de gemeentesecretaris gewaardeerd. Juist ook omdat hij de gelegenheid kreeg om 
toe te lichten hoe hij kijkt, wat soms anders is dan de opvattingen van mevrouw Roos en de heer Slewe. Er zijn niet 
onmiddellijk oplossingen gevonden, wel sterkt de bijdragen de gemeentesecretaris om de ambtelijke organisatie verder te 
verbeteren. De gemeentesecretaris wil graag ook de andere fractievoorzitters uitnodigen voor een gesprek – indien 
gewenst – om hun ervaringen te delen.

De burgemeester doet een mededeling over de brief over de keerwanden Bijduinhof. Deze brief is in de vorige Commissie 
Bestuur en Middelen van de agenda gehaald. Het was niet helder of de brievenschrijver akkoord was met de agendering. De 
brievenschrijver is als toehoorder aanwezig bij de vergadering en geeft ter plekke zijn toestemming. In de volgende 
Commissie Bestuur en Middelen zal de brief worden geagendeerd.

De griffier geeft aan dat tijdens de corona-crisis fracties zijn aangewezen op digitaal vergaderen. Voorheen werd 
vergaderruimte gefaciliteerd voor de fractievergaderingen. Als fracties digitale vergadersystemen aanschaffen voor hun 
fractievergaderingen, dan kan dat van het fractiebudget.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.


