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Amendement evenwichtige Kadernota 2021
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Corsanummer:

Van: CDA, D66, GrL, PvdA,WD

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Kadernota 2021 (raadsvoorstel 2020001609)

Bloemendaal

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 2 juli 2020, 
kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 2021, d.d. 22 april 2020;

Overwegende dat:

» De inwoners van de gemeente Bloemendaal het voorzieningenniveau Essentieel vinden voor hun 
woongenot en dorpsgevoel;

» Een aantal inwoners sterk afhankelijk zijn van het gemeentelijke dienstverlening;
» Er daarom geen kaalslag mag plaatsvinden in deze voorzieningen/dienstverlening;
» De geldelijke inkomsten vanuit het Rijk naar verwachting onvoldoende zullen zijn voor een adequaat 

voorzieningen- en dienstverleningsniveau binnen de gemeente;
» Veel voorstellen in de kadernota 2021 dermate grote maatschappelijke gevolgen hebben dat de raad 

zich daarover niet wenst uit te spreken vóórdat de raad kennis heeft van een gedegen analyse van 
gevolgen en alternatieven, waarbij

» Voorstellen met grote maatschappelijke gevolgen ook door politieke raadsfracties op een zorgvuldige 
wijze besproken moeten kunnen worden met inwoners en andere belanghebbenden;

» De raad een kaderstellende taak heeft en deze taak bij de behandeling van de kadernota ook invulling 
dient te geven, waarbij

» De (financiële) kaders voor de begroting 2021 en de MeerJarenRaming in deze bijzondere en 
financieel onzekere tijden (zowel ten positieve als ten negatieve) niet "in beton gegoten" zijn;

Besluit:

1. De financiële kaders opgenomen in de onderdelen Ie, 2 en 3 te schappen;

2. De beleidsmatige kaders nader financieel uit te laten werken door het college in samenwerking met 
inwoners en andere belanghebbenden. Deze uitwerking resulteert in een voorstel voor een sluitende 
begroting;

3. Bij de onder punt tweede genoemde financiële uitwerking de volgende kaders in acht te nemen:

A. Te behouden voorzieningen/dienstverlening:

(4.3a) "vakonderwijs gymnastiek overdragen aan scholen" zo in te vullen dat wordt uitgegaan van een 
bijdragebedrag per leerling voor vakonderwijs/gymnastiekonderwijs van C 35 per leerling (2021);

(5.7a) geen versobering/ opheffen speelvoorzieningen;

(5.7f) gazons worden niet omgevormd naar ruwe bermen;
(5.7g) heesterplantsoen wordt niet omgevormd naar gazon;
(5.7n) beheer bosplantsoenen blijft op het huidige niveau gehandhaafd;

(5.7k) niet stoppen met openbare drinkfonteinen;

(6.3b) extra minima-ondersteuning wordt niet versoberd;
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(7.3a) de milieustraat Heemstede blijft beschikbaar voor inwoners vanuit Bennebroek en Vogelenzang;

(7.3c) het ophalen Klein Chemisch Afval (KCA) bij Vogelenzang en detailhandel blijft op het huidige 
serviceniveau;

B. Verder te onderzoeken maar in essentie te behouden voorzieningen/dienstverlening:

(0.2) behoud Servicepunt Bennebroek, maar wel onderzoeken of de dienstverlening verrijkt kan worden; 

(4.3b) inzake logopedie wordt onderzocht:
a. behoort deze taak ondergebracht te worden onder het taakveld 'preventief jeugdbeleid?,
b. zo ja, wat voor invloed kan dat hebben op de financiering van deze taak?;

(5.3a) inzake de muziekschool wordt onderzocht:
a. de haalbaarheid van financieel duurzame verzelfstandiging uitgaande van goed overleg met de 
muziekschool,
b. de mogelijkheid van verhoging van de lesgelden zo spoedig mogelijk, zonder dat de (kinderen van 
ouders met) lage inkomens daardoor worden getroffen;

(5.1) verlagen subsidies sportverenigingen;

(5.3b) minder culturele activiteiten;

(5.5a) voor monumenten te onderzoeken of een meer specifiekere en stimulerende subsidiering mogelijk 
is;

(5.7m) afschaffen vaste bijdrage Caprera;

(6.1a) beperken taken Welzijn Bloemendaal;

C. Ombuigingsvoorstellen (vanaf 2021):

( 0.1) nieuwjaarsreceptie versoberen;

(5.6) bibliotheek: gemeentelijke bijdrage geleidelijk verminderen tot het niveau dat door de organisatie 
zelf reeds is voorgesteld;

(5.7h) de Hertenkamp Bloemendaalse bos: gemeentelijke bijdrage verminderen tot het niveau dat door de 
organisatie zelf reeds is voorgesteld;

(5.2) focus op gezondheid in plaats van voortzetting van de huidige duurzaamheidssubidies 
sportaccomodaties;

(5.3c) stoppen met het Lentefestival;

(5.7b) verwijderen hondenpoepzakjesautomaten;

(5.7d) verwijderen slagboom strand Bloemendaal;

(6.1b) stoppen met 'Bloemendaal Samen';
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Inkomsten:

(0.61) uitgaande van een sluitende begroting wordt de mogelijkheid opengelaten om de overige 
belastingtarieven bij te stellen;

(l.e) de parkeertarieven Bloemendaal aan Zee in 2021 te laten stijgen met 4 inclusief de inflatie van 
1,8 Vo en derhalve de koppeling met Zandvoort los te laten;

(2.2) het kostendekkend maken van alle parkeervergunningen geleidelijk (in fases) te laten verlopen;

(3.4) de toeristenbelasting wordt in het jaar 2021 volgens voorstel college verhoogd. Voor de járen daarna 
wordt er zo mogelijk een gedifferentieerde toeristenbelasting ingevoerd, waarbij de belasting voor gasten 
die verblijven in een hotel hoger zijn dan voor gasten die verblijven op een camping;

Ingediend door: CDA D66 GrL PvdA WD
'eldt S. Kuijs R.W^Kruijsŵŗijk H. SchellB. van
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