
 

 

Concept Verslag agendacommissie van dinsdag 26 januari 2021 

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 en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt 

ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen berichten van verhindering. 

 

2. Vaststellen van het verslag van 15 december 2020 

 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt het verslag vastgesteld.  

 

3. Terugblik Raadscyclus 1 

 

De voorzitters blikken terug op het verloop van de commissievergaderingen.  

Er wordt stilgestaan bij het verloop van de Commissie Bestuur en Middelen, ten aanzien 

van de geagendeerde stukken over Bijduinhof.  

Agendapunt 9 had betrekking op een integriteitsmelding, dergelijke agendapunten dienen 

in beslotenheid besproken te worden. Dat kan niet in de huidige digitale setting. Er is 

inmiddels ook een protocol integriteitsmeldingen aangenomen en er wordt een Commissie 

Integriteit geformeerd. Dit onderwerp komt terug in het presidium.  

Agendapunt 8 over de keerwanden werd ook van de agenda gehaald. Dat stuk stond 

achter de knop vanwege privacygevoelige gegevens. In het openbare stuk waren 

persoonsgegevens verwijderd. Over het van de agenda halen, ontstond discussie. Dit 

onderwerp komt terug bij de vooruitblik op de nieuwe vergadercyclus. 

 

4. Raadscyclus 2 

 

Cyclus 2 is de tweede cyclus van het jaar. De drie commissies bevatten allen een aantal 

raadsvoorstellen. In de Commissie Grondgebied en Samenleving staan er ook meerdere 

stukken geagendeerd afkomstig van de Lijst met Ingekomen Stukken van 17 december 

2020. De Commissie Bestuur en Middelen is deze keer relatief rustig. 

 

Vooralsnog wordt het digitale vergaderen gehandhaafd. Zoals het er nu uitziet loopt de 

avondklok tot en met 9 februari. Dat zou betekenen dat de avondvergaderingen van cyclus 

2 hier buiten vallen. Mocht de avondklok worden verlengd, dan zullen er 

werkgeversverklaringen geregeld worden voor degenen die wel ’s avonds op het 
gemeentehuis zijn (voorzitter, griffie, ICT personeel, bode). 
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Beeldvormende Avond 11 februari 2021 

 

Burger aan het woord (20.00) 

 

De heer Schell zal dit onderdeel voorzitten. 

 

Themasessie Transitievisie Warmte (20.30 uur) 

 

In de vorige vergadering van de agendacommissie is dit reeds aangekondigd. De heer 

Burger zal dit onderdeel voorzitten. 

 

Nog openstaande sessies 

 

Zoals bekend staat een themasessie over het Hondenlosloopbeleid nog open. Dat wordt 

opgepakt zo gauw weer fysiek bijeengekomen kan worden. Datzelfde geldt voor de 

themasessie over het Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland. 

 

De commissies: 16 februari 2021 Grondgebied, 17 februari 2021 Samenleving en 

18 februari 2021 Bestuur en Middelen 

 

In Grondgebied deze keer drie raadsvoorstellen: Biodiversiteitsplan, Herbenoeming leden 

en voorzitter commissie Welstand en Monumenten, Herinrichting Bennebroekerlaan. 

 

Het raadsvoorstel over de Bennebroekerlaan betreft de aanwending van een subsidie dus 

zou ook in de Commissie Bestuur en Middelen geagendeerd kunnen worden. Om praktische 

overwegingen is het bij de Commissie Grondgebied opgenomen. De heer Brussaard was 

degene die de vorige keer een ingekomen stuk over de herinrichting Bennebroekerlaan had 

geagendeerd in de Commissie Grondgebied. 

 

Het onderwerp ‘Stand van zaken statushouders’ is wederom opgenomen om ter informatie 
en oriëntatie te bespreken. In zowel de Commissie Grondgebied als de Commissie 

Samenleving zijn ook de leden van de andere commissie welkom. 

 

Ook worden er ter informatie en oriëntatie meerdere stukken geagendeerd afkomstig van 

de Lijst met Ingekomen Stukken van 17 december 2020. Een bericht van de burgemeester 

over de kap van bomen in PWN gebied (A11 LIS 17-12), geagendeerd op verzoek van dhr. 

Slewe en mevr. Roos. En twee brieven van inwoners over Stal de Naaldenhof (A15, B1 LIS 

17-12), in samenhang met elkaar geagendeerd op verzoek van mevr. Roos. Bij de 

geagendeerde ingekomen stukken wordt ook de aangeleverde motivering op het Raads 

Informtie Systeem geplaatst. 

 

Naar achteren geschoven 

 

Het herinrichtingsplan Bloemendaal aan Zee wordt naar achteren geschoven, naar het 

vierde kwartaal. Het fietsknelpunt Bekslaan wordt ook naar achteren geschoven. 
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In Samenleving deze keer twee raadsvoorstellen: Verwervingsstrategie jeugdhulp, 

Gemeenschappelijke Regeling samenwerking Sociale Zaken. 

 

Ten aanzien van de verwervingsstrategie was reeds bekend dat de aanlevertermijnen 

moeilijk gehaald zouden kunnen worden door de organisatie. Maar dat het wel belangrijk is 

om in de pas met de regio te lopen. Het raadsvoorstel komt op 2 februari 2021 in het 

College van B&W (later bleek 9 februari). Het zal vervolgens naar de agendacommissie 

gestuurd worden en worden toegevoegd op het Raads Informatie Systeem. 

 

Op verzoek van de Commissie is ook hier nog steeds het onderwerp ‘Stand van zaken 
statushouders’ opgenomen op de agenda. 
 

Ook worden er ter informatie en oriëntatie meerdere stukken geagendeerd afkomstig van 

de Lijst met Ingekomen Stukken van 17 december 2020. Ingekomen stukken Jeugdzorg, 

sociaal domein derde kwartaal uitkomst en bespreken inkoop zorg in januari 2021 en hoe 

meer grip te krijgen op uitgaven jeugdzorg (A28, C14, C19 LIS 17-12), in samenhang 

geagendeerd op verzoek van mevr. Roos. En Prestatie afspraken Pre Wonen en Brederode 

Wonen, gehuisveste statushouders (C20, C22 LIS 17-12), geagendeerd op verzoek van 

dhr. Slewe en mevr. Roos. 

 

Bij de geagendeerde ingekomen stukken wordt ook hier de aangeleverde motivering op het 

Raads Informtie Systeem geplaatst. 

 

In Bestuur en Middelen staan deze keer relatief weinig punten op de agenda. Er zijn twee 

raadsvoorstellen: Aanpassing verordening bezwaarschriftencommissie, Aanwijzing lokale 

publieke omroep. 

 

Het raadsvoorstel over de bezwaarschriftencommissie is zoals afgesproken aangepast aan 

de hand van input van professor Konijnenbelt. In de afgelopen Commissie Bestuur en 

Middelen heeft men aangegeven het in de volgende commissie te willen agenderen 

vanwege de late aanlevering. Het raadsvoorstel over de lokale publieke omroep is dezelfde 

als die op 12 november 2020 van de raadsagenda is afgehaald. Inmiddels heeft de 

Beeldvormende Avond met Haarlem105 plaatsgevonden. 

 

Het is van belang dat in deze raadscyslus een besluit genomen wordt over de lokale 

publieke omroep. Zo is dat ook gecommuniceerd richting het Commissariaat van de Media. 

 

Ingekomen stukken Bijduinhof 

 

Er zijn voor Bestuur en Middelen geen ingekomen stukken afkomstig van de raad van 17 

december 2020 om ter informatie en oriëntatie te agenderen. De vraag is wel wat te doen 

met de twee agendapunten over Bijduinhof die in de afgelopen Commissie Bestuur en 

Middelen van de agenda zijn gehaald. 

 

Ten aanzien van het stuk van een bewoner over de keerwanden Bijduinhof (A12) wordt 

afgesproken dat deze aan de agenda wordt toegevoegd. De originele brief was om privacy 

redenen achter de knop geplaatst. Aan de brievenschrijver zal expliciet toestemming 
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gevraagd worden om de (openbare, geanonimiseerde) brief op de agenda te plaatsen. 

Omdat er wellicht onduidelijkheid ontstaat vanwege het anonimiseren van stukken, lijkt 

het handig als voortaan bij het agenderen van een ingekomen stuk alleen het 

geanonimiseerde openbare stuk wordt geplaatst. 

 

Het andere stuk heeft betrekking op een integriteitsmelding Bijduinhof (B1). De 

burgemeester geeft aan dat deze naar de in te stellen Commissie Integriteit zou kunnen. 

Het komt terug in het presidium.  

 

Verzoek inwoner om zijn stukken te agenderen 

 

Een inwoner heeft meerdere mails aan de raad en griffie toegestuurd waarin hij zijn visie 

geeft over hoe de raad heeft gehandeld bij het verwerpen van een motie. En over het 

geven van preadvies door het College. De inwoner vraagt om de mails (onder andere) te 

agenderen in de Commissie Bestuur en Middelen.  

 

In overleg met de burgemeester is het stuk als ingekomen stuk opgenomen bij het 

presidium. Het presidium kan het stuk desgewenst agenderen en bespreken. Ook is het als 

ingekomen stuk opgenomen op de Lijst met Ingekomen Stukken. De raad kan zoals 

gebruikelijk het stuk agenderen voor de volgende vergadercyclus. Bovenstaande betekent, 

in overeenstemming met de geldende afspraken, dat het stuk niet via de agendacommissie 

wordt geagendeerd in de Commissie Bestuur en Middelen. 

 

Evaluatie voorzitter 

 

In cyclus 7 van 2020 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 

fysiek vergaderen weer mogelijk is, wordt dit opgepakt. 

 

Raad 11 maart 2021 

 

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

commissies aan de orde zijn geweest.  

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

raadsvoorstel mediation en het raadsvoorstel Integis.  

 

5. Planning Raad & Griffie 2021 

 

Reflectie burgemeester op effecten coronacrisis op gemeentebestuur 

 

In het griffiebericht van 22 januari jl. heeft de burgemeester een reflectie geschreven op 

de coronacrisis op het gemeentebestuur. Met daarbij een oproep voor begrip en 

compassie. De agendacommissie onderschrijft de uitgangspunten, er zal worden gepoogd 

in deze bijzondere omstandigheden meer te temporiseren en meer te bezien of het 

noodzakelijk is om nu zaken op te pakken. 

 

Presentatie over diverse rapporten 
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In de werkgroep bestuurlijke vernieuwing van een tijdje geleden opperden aanwezige 

raadsleden dat het wellicht goed zou zijn een presentatie over diverse oude rapporten 

raadsbreed te organiseren. De burgemeester heeft in de raad van 17 december 2020 

aangegeven dat deze presentatie georganiseerd gaat worden. 

De agendacommissie houdt deze afspraak nog even aan, ook gelet op de reflectie van de 

burgemeester. Er is geen noodzaak dit nu te organiseren. Het komt wellicht terug als de 

nieuwe gemeentesecretaris er is. Er zal voorlopig ook geen nieuwe vergadering van de 

werkgroep bestuurlijke vernieuwing plaatsvinden. 

 

Lange Termijn Omgevingswet 

 

In de Commissie Grondgebied is de Roadmap Omgevingswet aan de orde geweest. In de 

Roadmap staat aangegeven dat de politieke keuzes vooral in het derde en vierde kwartaal 

2021 gemaakt zullen worden. Vanuit de Commissie kwamen signalen om meer 

concretisering en verduidelijking te krijgen en meer meegenomen te worden in het traject. 

De wethouder heeft aangegeven dit op te zullen pakken.  

 

Jaarlijkse evaluatiemoment burgemeester 

 

Conform de verordening zal ook in 2021 een evaluatie georganiseerd worden van de 

fractievoorzitters met de burgemeester. Op dergelijke gesprekken rust geheimhouding, 

waardoor ook dit pas kan worden georganiseerd zo gauw weer fysiek vergaderd kan 

worden. 

 

6. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

 

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


