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Verslag AB van 9 december 2019 (concept)

Aanwezig:
Dhr. E.J. Roest (Bloemendaal) 
Dhr. J. Wienen (Haarlem) 
Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (Haarlemmermeer), voorzitter
Mevr. A.E.H. Baltus (Heemskerk)
Mevr. A. Nienhuis (Heemstede)
Dhr. G. Goedhart (Uitgeest)
Dhr. F.C. Dales (Velsen)
Dhr. D. Moolenburgh (Zandvoort) 

Mede aanwezig:
Dhr. A.F.M. Schippers (directeur VRK, secretaris)
Mw. M. Poelman (provincie Noord-Holland)
Mw. M.F. Kreuk (bestuurlijk adviseur, verslag)
Dhr. R. van der Sande (Rijnland)

Afwezig: 
Dhr. M. Smit (Beverwijk)

1 Opening en mededelingen
Mevrouw Schuurmans opent de vergadering.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Verslag van 9 december 2019

Besluit:
 Het verslag van 9 december 2019 vast te stellen.

4 Vaststelling Klachtenregeling 2019
De heer Schippers meldt dat de bestuurscommissie PG&MZ positief heeft geadviseerd over 
vaststelling van de klachtenregeling. Hetzelfde geldt voor agendapunt 5, het mandaatbesluit 
VRK. De voorzitter constateert dat de BCOV ook positief heeft geadviseerd over beide 
punten. 

Besluit
 de Klachtenregeling VRK 2019 vast te stellen
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5. Vaststelling Mandaatbesluit 2020

Besluit
 het Algemeen mandaatbesluit VRK 2020 vast te stellen;
 het Algemeen mandaatbesluit VRK 2014 in te trekken.

6. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Schuurmans feliciteert mevrouw Verkleij met haar benoeming als burgemeester 
van Noordwijk. Ze constateert dat dit daarmee de laatste vergadering van mevrouw Verkleij 
is geweest in VRK-verband. Ze bedankt mevrouw Verkleij voor haar bijdrage aan het bestuur 
van de VRK. Mevrouw Verkleij bedankt alle aanwezigen voor de samenwerking. 

Mevrouw Poelman maakt graag van de gelegenheid gebruik om de burgemeesters te 
verzoeken de enquête in te vullen die namens de Commissaris van de Koning is toegestuurd 
over aangiftes tegen lokale bestuurders.
De heer Roest geeft hierop in reactie mee dat hem is gebleken dat Justitie niet alle aangiften 
tegen lokale bestuurders ook bij de gemeente meldt; in een gesprek met de HOvJ werd dat 
ook bevestigd. Hij is bijvoorbeeld wel eens geconfronteerd met een uitnodiging voor een 
getuigenverhoor over een aangifte waarover bij de gemeente niets bekend was.
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