
 
 

 

Concept-besluitenlijst agendacommissie van dinsdag 10 maart 2020 

om 19.30 uur 

 

Aanwezig: burgemeester Roest (voorzitter), de heer Harder, de heer Burger, de heer 

Schell. 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening, berichten van verhindering, mededelingen en vaststellen van de 

agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van 28 januari 2020 

 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

 

3. Terugblik Raadscyclus 2 2020 

 

De agendacommissie blikt terug op de vergadercyclus. 

De commissie Grondgebied stond vooral in het teken van rondvragen, er waren geen 

inhoudelijke agendapunten. De commissie Samenleving vond plaats op twee avonden 

omdat de behandeling van het raadsvoorstel Spoedhuisvesting statushouders veel tijd in 

beslag nam. Het is een beladen onderwerp, wat zich uitte in de wijze waarop het aan de 

orde kwam. In de commissie Bestuur en Middelen zijn voor de laatste keer twee brieven 

doorgeschoven naar de volgende vergadercyclus. 

 

4. Raadscyclus 3 2020 

 

Cyclus 3 is wederom een rustige vergadercyclus. Er is in overleg met de ambtelijke 

organisatie geprobeerd om stukken die later gepland stonden naar voren te halen, maar 

dat bleek niet mogelijk. Cyclus 4 zal drukker worden, onder andere de Kadernota/ 

kerntakendiscussie komt dan aan bod. Voor cyclus 5, de laatste voor het reces staan 

aardig wat voorstellen in de planning. De ervaring leert dat meerdere van die stukken zo 

mogelijk over het reces heen getild zullen worden, maar dat het dan nog steeds een 

drukke cyclus zal worden. 

 

Beeldvormende Avond 26 maart 2020 

 

In deze Beeldvormende Avond staat zoals gebruikelijk ´Burger aan het woord´ gepland, 

om 20.00 uur in de raadszaal. Inwoners dienen zich voor 11.00 uur aan te melden om hier 

gebruik van te maken. Is dat niet het geval, dan kan dit gedeelte komen te vervallen.  
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Om 20.30 uur is er een themasessie over de Omgevingswet. Deze sessie duurt anderhalf 

uur en wordt gegeven door de VNG. Zij hebben de sessie eerder naar tevredenheid in 

Heemstede verzorgd. De agendacommissie spreekt de wens uit om de sessie in het 

Werkcafé te hebben vanwege de informelere sfeer. Wellicht kan het iets verder naar 

achteren worden opgesteld zodat er minder last is van het geluid van apparatuur. 

 

De heer Schell zit de avond voor. Dienen zich veel insprekers aan, dan staat de heer 

Burger klaar om ook een onderdeel van de Beeldvormende Avond voor te zitten. 

 

Hondenlosloopbeleid 

Er is op 30 januari een motie aangenomen over het hondenlosloopbeleid. Hierin heeft de 

raad onder andere uitgesproken hier aandacht aan te willen besteden in een extra 

Beeldvormende Avond. De agendacommissie kiest voor 25 maart om 20.00 uur onder 

voorzitterschap van de heer Harder. Wethouder Wijkhuisen is dan in de gelegenheid. De 

ambtelijke organisatie zal zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden zodat het 

georganiseerd kan worden. Ook de bezwaarmakers worden uitgenodigd om aanwezig te 

zijn. De Burgerzaal is de meest geschikte ruimte gelet op de te verwachten grote toeloop. 

Tijdens de sessie kan ook aan de orde komen of er behoefte is om op de twee locaties te 

gaan kijken. Dat kan daarna desgewenst worden georganiseerd. 

 

Uitnodiging Welzijn Bloemendaal 

Welzijn Bloemendaal nodigt de Commissie Samenleving en de raad uit voor een 

werkbezoek. Zij hebben zelf twee data voorgesteld die niet goed uitkomen. De griffie zal 

met ze in contact treden voor andere mogelijke data, het liefst in de avonduren. In de 

komende commissie Samenleving zal dit worden gecommuniceerd. 

 

De commissies: 31 maart 2020 Grondgebied, 1 april 2020 Samenleving en 2 april 

2020 Bestuur en Middelen 

 

Er is op 11 februari in de raad een amendement aangenomen waarin de raad heeft 

uitgesproken om de agendapunten ´Mededelingen´, ´Besluitenlijst´, Toezeggingenlijst´, 

´Ingekomen stukken´, ´Rondvraag´ naar achteren te brengen op de agenda. In de 

afgelopen raad is dat gedaan. De vraag is of het amendement dusdanig geïnterpreteerd 

moet worden dat het ook geldt voor de commissies. Het artikel dat is gewijzigd in het 

Reglement van Orde, gaat over de raadsvergaderingen. Er staat in de artikelen over de 

commissies niet met zoveel woorden hoe de volgorde van de agendapunten moet zijn, dus 

de ruimte om het ook in de commissies te wijzigen, is er. De agendacommissie 

interpreteert het amendement dusdanig dat het ook van toepassing is op de 

commissievergaderingen. 

 

De agendacommissie spreekt af – gelet op de relatief beperkte agenda´s - dat brieven die 

in de raad van 12 maart worden geagendeerd, nog zullen worden meegenomen op de 

agenda´s. 

 

Voor Grondgebied zijn vooralsnog geen inhoudelijke agendapunten. Eerder heeft de 

agendacommissie aangegeven dan toch de vergadering te willen laten doorgaan. 

Afhankelijk van de raadsbehandeling van de ´Spoedhuisvesting statushouders´ komt daar 
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nog een vervolg op. Als het raadsvoorstel wordt aangenomen (al dan niet geamendeerd) 

zal de uitvoering wellicht (ook) thuishoren in de Commissie Grondgebied. Dat zal dan 

waarschijnlijk niet eerder dan mei aan de orde zijn. Er is nog nader contact over met de 

griffie. 

 

Voor Samenleving staat zoals afgesproken standaard op de agenda ´Voortgang 

noodhuisvesting statushouders´. Verder zijn twee brieven naar deze commissie 

doorgeschoven omdat de commissie er op 5 maart niet aan toe is gekomen. 

 

Bestuur en Middelen bevat meerdere raadsvoorstellen: nieuwbouw brandweerpost 

Bennebroek, wijziging Algemene Plaatselijke Verordening, Protocol Accountantscontrole en 

Verantwoording fractiebudgetten 2019. Dat laatste voorstel is tot stand gekomen in 

samenspraak met de kascommissie. 

In de commissie Bestuur en Middelen van 27 februari was de heer Heukels afwezig. De 

twee brieven die geagendeerd stonden op verzoek van de heer Heukels zijn voor de laatste 

keer doorgeschoven naar de volgende commissie. 

 

Werkgroep bestuurlijke vernieuwing 

In eerste instantie zou het Protocol Integriteitsmeldingen ook meegenomen worden in 

vergadercyclus 3. Er is echter voor gekozen om op 23 maart nog eens bijeen te komen als 

werkgroep bestuurlijke vernieuwing om het er nog eens goed over te hebben. 

 

In de werkgroep is het er ook over gegaan dat het goed zou zijn als er een sessie 

georganiseerd zou worden over belangenverstrengeling. De burgemeester en de griffier 

pakken dit op. Er zal een plan worden geformuleerd dat eerst richting de werkgroep 

bestuurlijke vernieuwing komt. 

 

Het idee is ook om het - in samenspraak met College en MT - te hebben over het 

vroegtijdig betrekken van de raad bij onderwerpen. De agendacommissie geeft aan de 

sessie toe te juichen, het gaat er vooral om met elkaar van gedachten te wisselen.  

 

Raad 16 april 2020 

 

De raadsvoorstellen uit de Commissie Bestuur en Middelen staan op de raadsagenda. De 

voorzitter licht toe dat er een voorstel aankomt om integriteitsmeldingen af te handelen. 

De bedoeling is dat dit direct in de raad van 16 april wordt behandeld. Net als de vorige 

keer, in een besloten gedeelte en stukken die ter inzage worden gelegd. In het presidium 

wordt dit straks aan de orde gesteld. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2020 

 

Wethouder Wijkhuisen heeft nieuwe data geprikt voor de bewonersavonden Formule 1: 16 

maart in Aerdenhout en 24 maart op het gemeentehuis. Er zijn dan geen andere zaken 

gepland voor de raad. De heer Harder geeft mee dat vanmiddag op het circuit is 

aangegeven dat deze week de website live gaat waarop op straatniveau te zien is wat de 

gevolgen zullen zijn. 
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Op 9 april krijgt de griffie de Kadernota aangeleverd, op tijd om te worden meegenomen in 

de volgende agendacommissie van 14 april. Het stuk over de kerntakendiscussie maakt er 

onderdeel vanuit. Het is de bedoeling dat dit in samenhang met elkaar wordt meegenomen 

in de volgende vergadercyclus. Op 23 april staat de Beeldvormende Avond over de 

Kadernota/ Kerntakendiscussie gepland. Op die avond zal ook het maatschappelijke 

middenveld worden uitgenodigd om aanwezig te zijn. Een externe gesprekeider zal de 

avond leiden.  

Het idee is om de dinsdag daarvoor, op 21 april een technische avond te hebben over de 

Kadernota/ Kerntakendiscussie. Dat is ook in de voorbereidingsgroep aan de orde geweest. 

In overleg met de organisatie zal gepoogd worden behalve dit onderwerp geen of zo min 

mogelijk andere onderwerpen geagendeerd te hebben. Stukken die naar achteren kunnen, 

graag naar achteren. Dat geldt ook voor cyclus 5, wat over het reces heen getild kan 

worden graag naar achteren. 

De gedachte is om in alle drie de commissies het stuk te agenderen, de onderdelen die 

horen bij de commissie komen dan aan bod. De heer Harder wil de wijze van behandelen 

graag in de aankomende commissie Bestuur en Middelen aan de orde stellen en vraagt aan 

de griffie om dit alvast op te nemen op de geannoteerde agenda. Het komt terug in de 

volgende vergadering van de agendacommissie. 

 

Op 15 april vindt er een regionale radenbijeenkomst plaats samen met IJmond. 

Belangrijkste onderwerp zal zijn de Regionale Energie Strategie, waarna een raadsvoorstel 

richting commissie en raad komt (cyclus 5). 

 

Er wordt een themasessie voorbereid over ´Toegang sociaal domein (specifiek CJG en 

Wmo loket)´. Het is de insteek om deze in het najaar te organiseren. Het zal de 

Beeldvormende Avond worden van 1 oktober of 26 november. 

 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.27 uur. 


