
 

 

Concept Verslag agendacommissie van dinsdag 3 november 2020 

om 19.30 uur 

 

Aanwezig: de heer Roest (voorzitter), de heer Harder, de heer Schell, de heer Burger. 

Griffier: mevrouw Witte 

 

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

agenda 

 

De heer Roest opent de vergadering van de Agendacommissie en heet de aanwezigen 

welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen berichten van 

verhindering. 

 

2. Vaststellen van het verslag van 15 september 2020 

 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt het verslag vastgesteld.  

 

3. Terugblik Raadscyclus 7 2020 

 

De voorzitters blikken terug op het verloop van de vergaderingen. In de commissies is de 

begroting behandeld. Voor het eerst zijn spreektijden in de commissies gehanteerd. Alle 

drie de commissies zijn op de avond zelf afgerond, wat de agendacommissie als positief 

ervaart, zonder dat het afbreuk heeft gedaan aan de kwaliteit van de vergaderingen.  

 

De discussie die in de Commissie Grondgebied ontstond over technische tijd, is beantwoord 

en opgelost voor de Commissies Samenleving en Bestuur en Middelen. Afgesproken is om 

de toepassing van spreektijden na een half jaar te evalueren. 

 

4. Raadscyclus 8 2020 

 

Cyclus 8 is de laatste cyclus van het jaar. Het onderwerp huisvesting statushouders komt 

ook in cyclus 8 terug op de agenda’s. Ook zijn er de gebruikelijke agendapunten aan het 
einde van een jaar: de belastingverordeningen, het eindejaarsvoorstel, het vaststellen van 

de fractiebudgetten voor het nieuwe jaar. De Westelijke Randweg 1 staat op de agenda 

van de Commissie Grondgebied, er is een raadsvoorstel over het stedenbouwkundig plan 

en over de coördinatie regeling. 

 

In de loop van cyclus 7 is weer overgegaan op digitaal vergaderen gelet op de corona-

ontwikkelingen. Er kon deze keer snel geschakeld worden, de meeste bijeenkomsten 

konden doorgang vinden, zij het veelal digitaal. De sessie over het hondenlosloopbeleid is 

niet doorgegaan. Dat zal weer worden opgepakt zo gauw het mogelijk is het fysiek op een 

veilige manier te organiseren. 
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Beeldvormende Avond 26 november 2020 

 

De griffie heeft een verzoek binnengekregen om een presentatie te mogen verzorgen over 

‘Groen plan Landje van Riessen’. De agendacommissie kiest ervoor de presentatie digitaal 

laten geven om 20.00 uur, met een maximum van 15 minuten. Afgesproken wordt dat de 

griffie van tevoren om de presentatie vraagt en deze na ontvangst doorstuurt zodat een 

ieder het al van tevoren kan lezen. 

 

Burger aan het woord vindt daarna plaats. De heer Harder zal de presentatie en Burger 

aan het woord voorzitten. Dan volgt om 20.30 uur een digitale themasessie over Toegang 

tot jeugdhulp WMO. De heer Schell zal dit voorzitten.  

 

Bijeenkomst over integriteit 

Eerder is in de agendacommissie aan de orde geweest dat de voorzitter deze bijeenkomst 

aan het einde van het jaar zou willen plannen. De insteek is om ieder jaar een bijeenkomst 

over integriteit te hebben. Afgesproken wordt om het op 9 december te organiseren en dat 

het CAOP aanwezig zal zijn om een toelichting te geven over de handelswijze en criteria bij 

integriteitsmeldingen. Het CAOP is op die datum in de gelegenheid. De burgemeester zal 

de bijeenkomst technisch voorzitten.  

 

Bijeenkomst over combinatie zorg en veiligheid 

Vanuit de organisatie kwam de vraag of de raad nog steeds open staat voor een nieuwe 

themasessie over de combinatie tussen zorg en veiligheid. In de vorige bijeenkomst is er 

een presentatie gegeven door Veilig Thuis (het voormalige meldpunt kindermishandeling 

en huiselijk geweld).  

 

In de nieuwe bijeenkomst kan de manager van het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 

een presentatie geven. Het Zorg & Veiligheidshuis is een netwerkorganisatie waarbij 

organisaties uit het justitieel domein, veiligheidsdomein, zorgdomein en sociaal domein 

samen werken aan een persoonsgerichte aanpak van complexe problematiek. 

Afgesproken wordt de themasessie in het eerste kwartaal van 2021 te organiseren. 

 

Beeldvormende Avond over Lokale publieke omroep 

In de Commissie Bestuur en Middelen is door een aantal aanwezigen uitgesproken dat een 

Beeldvormende Avond gewenst is. Later in het debat werd geopperd dat een notitie ook 

goed zou zijn en is er niet op teruggekomen. De agendacommissie geeft aan dat op basis 

van het debat in de commissie geen themasessie georganiseerd wordt. Het onderwerp 

komt terug in de begroting (subsidie) en in de raad van 12 november. 

 

Raadsleden spreken niet in  

Bij de Commissie Bestuur en Middelen had een raadslid zich aangemeld om in te spreken. 

Dat is afgewezen. De agendacommissie geeft aan dat het niet de bedoeling is dat 

raadsleden inspreken in commissies of bij Burger aan het woord. Als raadslid hebben zij 

een andere rol en andere verantwoordelijkheden. 
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De commissies: 1 december 2020 Grondgebied, 2 december 2020 Samenleving en 

3 december 2020 Bestuur en Middelen 

 

Voor Grondgebied zijn er meerdere raadsvoorstellen. Het laatste nieuws is dat medio 

november het raadsvoorstel krediet sanering Blekersveld in B&W komt. Het voorstel komt 

na vaststelling richting de raadsleden en duocommissieleden. Omdat dit voorstel vooral 

Ruimtelijke Ordening betreft, staat het opgenomen op de agenda van de Commissie 

Grondgebied.  

 

Ook het onderwerp ‘stand van zaken statushouders’ is opgenomen. Op verzoek van de 

commissies staat dit zowel bij Grondgebied als bij Samenleving. In de commissies kunnen 

andere elementen belicht worden, die thuishoren in de commissie. Voor beide commissies 

zijn ook de leden van de andere commissie welkom. 

 

Dan twee raadsvoorstellen over de Westelijke Randweg 1, het stedenbouwkundig plan en 

de coördinatie regeling. Op advies van de organisatie zijn ze in deze volgorde 

geagendeerd. Dan een raadsvoorstel over Paraplu bestemmingsplan parkeren en een 

raadsvoorstel over Beheerplan bruggen 2021-2024. 

 

Het raadsvoorstel omgevingsplan Bloemendaal aan Zee is naar achteren geschoven en 

komt terug in het nieuwe jaar. 

 

In Samenleving staat het raadsvoorstel sanering Blekersveld dus niet geagendeerd. Op 

verzoek van de commissie wel nog steeds het onderwerp ‘stand van zaken huisvesting 
statushouders’. Er is een raadsvoorstel opgenomen over Verordening kinderopvang op 

sociaal-medische indicatie. 

 

In Bestuur en Middelen staan weer aardig wat raadsvoorstellen op de agenda, hoewel het 

niet allemaal een uitgebreide behandeling behoeft. De raadsvoorstellen over de 

belastingverordeningen en het eindejaarsvoorstel komen op 12 november richting de 

griffie en daarna richting de raad. De organisatie geeft aan het niet eerder te kunnen 

aanleveren. 

 

Dan een raadsvoorstel over het privacybeleid. Dan over de bezwaarschriftencommissie: 

het vaststellen van een wijziging in de verordening en het herbenoemen van een lid. Dan 

het herbenoemen van een lid van de rekenkamercommissie, de voorzitter. Een commissie 

bestaande uit mevrouw Zoetmulder en mijnheer Kruijswijk, geadviseerd door de griffier, 

heeft zich hierover gebogen. In het presidium van 3 november staat dit concept 

raadsvoorstel geagendeerd en wordt het toegelicht. Dan staat ook een raadsvoorstel over 

het vaststellen van het fractiebudget 2021 geagendeerd. Daarna gaan beide 

raadsvoorstellen de cyclus in. 

 

Tot slot een Beslissing op bezwaar tegen het raadbesluit huisvesting statushouders. Het 

advies van de bezwaarschriftencommissie is het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te 

verklaren. Geadviseerd wordt om een raadsbesluit te nemen al in de eerstvolgende 

raadsvergadering. Dit zal aan de fractievoorzitters worden voorgelegd. Anders komt het 

terug in de reguliere raadscyclus en de raad van 17 december. 
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Het raadsvoorstel zienswijze samenwerking informatisering en automatisering 

Bloemendaal en Heemstede komt terug in januari. 

 

Evaluatie voorzitter 

In cyclus 7 is de evaluatie van de voorzitter van de Commissie Bestuur en Middelen niet 

doorgegaan omdat men het niet juist vond dit digitaal te doen. Zo gauw weer fysiek kan 

worden vergaderd, komt dit terug. 

 

Uitnodigen Kennemer Kust 

Vanuit de ambtelijke organisatie is een verzoek gekomen om de politieleiding van het 

Bloemendaalse team Kennemer Kust uit te nodigen in de Commissie Bestuur en Middelen 

om het onderwerp ‘aanpak geluidsoverlast door motorvoertuigen/gedrag door bestuurders 
van motorvoertuigen’ te bespreken. De burgemeester geeft aan in maart de politie in de 

commissie te willen uitnodigen om in zijn algemeenheid een terugblik te geven op het 

thema openbare orde en veiligheid in 2020 en daarbij ook het thema geluidsoverlast 

motorvoertuigen aan de orde te laten komen.  

Raad 17 december 2020 

 

In deze raad staan in ieder geval de raadsvoorstellen geagendeerd die in de commissies 

aan de orde zijn geweest. Op de agenda zal ook de eindejaarstoespraak van de 

raadsnestor de heer Burger worden opgenomen. 

 

In de pijplijn zitten nog: het afhandelen van integriteitsmeldingen en het raadsvoorstel 

Integis. Beide komen later terug. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2020/ 2021 

 

Werkgroepen 

 

De referentiegroep Mozard is gisteren weer bijeen geweest. Gesproken is over de 

voortgang. Het heeft prioriteit om de bestuurlijke processen in kaart te brengen. Eerst voor 

het secretariaat, daarna voor de griffie/ de raad. Een en ander moet ook gebouwd worden 

en getest. Wordt vervolgd, het is een traject dat tijd in beslag neemt. 

 

De werkgroep bestuurlijke vernieuwing komt op 16 november weer bijeen. Vanuit een 

aantal leden van de werkgroep kwam de wens om meerdere rapporten uit het verleden te 

analyseren en te kijken wat er met de aanbevelingen is gebeurd. De gemeentesecretaris 

wil dat graag toelichten vanuit de organisatie. 

 

Extra avonden Omgevingswet 

 

Vanuit de heer Kruijswijk is een opzet gemaakt van extra avonden Grondgebied over de 

Omgevingswet. In de Commissie Grondgebied is dit al aan de orde geweest. Globaal 

vonden de commissieleden het een waardevol document, maar vonden ze het voorbarig 

om alvast extra data in te plannen als nog niet duidelijk is of het nodig is. De 

agendacommissie sluit zich daarbij aan. 
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Aanleverschema 2021 

 

Het Aanleverschema 2021 is gereed. De aanleverafspraken zoals gebruikelijk in 2020 zijn 

gehandhaafd. Opvallend is dat bij alle zwaardere financiële documenten de organisatie al 

aangeeft de termijnen niet te kunnen halen. Ze geven aan dat ze langer de tijd nodig 

hebben om de kwaliteit te kunnen waarborgen. De agendacommissie heeft afgelopen jaar 

ook kunnen constateren dat de termijnen niet gehaald werden. 

 

De agendacommissie houdt derhalve vast aan de afgesproken termijnen en verwacht dat 

de documenten – zeker omdat de deadlines nu al bekend zijn - op tijd gereed moeten 

kunnen zijn. Mocht het gaandeweg voor de organisatie toch niet mogelijk blijken om 

termijnen te halen, dan verwacht de agendacommissie dat daar te zijner tijd over wordt 

gecommuniceerd met redenen waarom niet. 

 

Dit komt ook terug in de Auditcommissie, waarin gesproken wordt over de concept 

Planning en Control cyclus. 

 

Regionale raadsledenbijeenkomst 

 

Op 24 november is er een regionale bijeenkomst voor de raden van Zuid-Kennemerland. 

Die avond zal onder andere gaan over Governance, een concept convenant om samen te 

werken. 

 

6. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur en dankt de aanwezigen. 


