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Motie mobiel toilet BATV 

 

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 28 mei 2015, 

 

Kennis genomen hebbend van: 

- Het verzoek van de Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging (BATV) aan het college van 

Bloemendaal een mobiel toilet te plaatsen bij de ingang van het tuincomplex aan de Zandlaan in 

Bennebroek; 

- De College Tour van het college aan de verschillende dorpskernen bij welke gelegenheid het verzoek 

is besproken tussen voormalig wethouder De Rooij en de voorzitter van BATV; 

- Het antwoord van de wethouder T Kokke tijdens de commissievergadering bestuur en middelen dd 

21 mei jl, waarin hij te kennen gaf dat de grond van de vereniging weliswaar eigendom is van de 

gemeente Bloemendaal, maar in de gemeente Hillegom ligt; 

- De wethouder daarom voorstelt dat BATV dan maar aan Hillegom moet vragen om een subsidie te 

geven voor het mobiel toilet; 

 

Overwegende dat: 

 

- BATV jaarlijks EUR 15.000 huur aan de gemeente Bloemendaal betaalt en dat al gedurende bijna 

dertig jaar; 

- Dit veel geld is voor een complex dat niet beschikt over stromend water, elektriciteit en geen 

verenigingsgebouw heeft; 

- In het coalitieakkoord 2014-2018 staat dat de gemeente de burgerparticipatie verder wil uitbreiden; 

- Het tuincomplex een vorm van burgerparticipatie is omdat in verenigingsverband groenten en fruit 

en bloemen worden gekweekt en gedeeld met elkaar en/of andere inwoners van de gemeente; 

- Het onhygiënisch is als leden en/of bezoekers hun behoefte moeten doen op de tuinen of in de sloot; 

- In het coalitieakkoord staat dat de gemeente streeft naar meer duurzaamheid, waaronder een 

duurzaam beheer van groen en duurzaam inzamelen van afval; 

- Het bevorderlijk is voor het verenigingsleven, voor de natuur cq het milieu als er een mobiel toilet 

wordt geplaatst zoals het bestuur van de vereniging heeft gevraagd zodat fecaliën/ontlasting van 

tuinders op een duurzame wijze worden afgevoerd en niet in de sloot of op de tuin belanden;  

- Het redelijk is dat de gemeente als goed verhuurder iets tegenover de huursom stelt door de kosten 

van het mobiel toilet tot EUR 1.100 per jaar te vergoeden; 

 

Verzoekt het college: 

- Met het bestuur van BATV in overleg te treden en alsnog EUR 1.100 per jaar aan te bieden ter 

vergoeding voor de kosten van een mobiel toilet en de huurovereenkomst op dit punt aan te 

passen en alle andere benodigde formaliteiten te regelen zodat aan de voorschriften wordt 

voldaan. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

namens Hart voor Bloemendaal, M Roos 


