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Beknopt verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 

op 8 november 2011 om 15.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen. 
 

BEGROTINGSRAAD  
 

AGENDA 
 
 
1. Opening en welkom 

De burgemeester het iedereen van harte welkom. 
 

2. Berichten van verhindering 
Geen 
 

3. Vaststellen van de agenda 
De raad besluit het initiatiefvoorstel van de PvdA over EWH te behandelen na vaststelling van 
de begroting 2013. 
 

4. Mededelingen 
Geen 
 

5. Behandeling Begroting gemeente Bloemendaal 2013 
1e termijn - Algemene beschouwingen fracties  
VVD 
Onder het motto “vertrouwen” richt de VVD de aandacht op samenwerking met partners op 
inhoud; behoud van Bloemendaal en het groen; voorzichtig met bebouwing en alert zijn op 
ombuigingen.  
CDA 
Vraagt de aandacht voor de parel van Kennemerland een samenwerking tussen Bloemendaal, 
Zandvoort en Heemstede, met behoud van eigen bestuur/gemeenteraad; Achter de Zuilen; 
bepleit multifunctioneel gebruik van het gemeentehuis en kostenbeheersing; bepleit een 
brede toegankelijkheid van de bibliotheek in Vogelenzang (motie en amendement); is geen 
voorstander van de noordelijke variant van de Duinpolderweg en wil graag groencontracten 
(amendement) 
D66 
Vraagt aandacht voor de transitie van de jeugdzorg; vindt samenwerking beter dan fusie; is 
voorstander van goede moderne huisvesting en goede faciliteiten voor personeel; vraagt 
aandacht voor het startersbeleid en ontwikkelingen; en voor de landgoederennota en het 
gymnastieklokaal Hartenlust; en wil via een amendement de activiteiten van de raad 
opnemen in de begroting 2013; 
PvdA 
Wijst het college op uitbreiding taken gemeente op het terrein van jeugdzorg en awbz, is het 
college zich bewust van de importantie; kan de gemeente de aansturing van de diversiteit 
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aan instellingen en beleidsvelden wel aan; mist visie op de toekomst; vindt Bloemendaal te 
klein om zelfstandig al die huidige en toekomstige taken op zich te nemen; greenport, 
intergemeentelijke structuurvisie; ontsluiting noordelijk gebied; samenwerking brengt op 
hoger niveau; vraagt college om toekomstvisie in de loop van 2013; is bezorgd over 
uitvoering dorpskernenbeleid en vraagt nieuwe notitie gericht op de toekomst; vraagt 
daadkracht in Haringbuys; Marinehospitaal; heeft grote zorg over dossier Elswoutshoek en 
uitvoering van aanbevelingen raadsbesluit naar aanleiding van onderzoek; vraagt aandacht 
voor groen in de wijken van Bloemendaal; heeft vraagtekens bij ramingen onder meer voor 
OZB niet woningen; bouwleges en parkeergelden; vindt dat beleidsontwikkeling stilstaat 
zonder ook voor wat op de gemeente afkomt. 
Liberaal Bloemendaal 
Spreekt zorg uit over instemming van fracties met de begroting; vraagt zich af wat de raad 
hier vanavond doet; waar is de kritische beschouwing; kijkt terug naar begrotingsraad vorig 
jaar waarin LB reflecteerde op democratisch gehalte gemeenteraad; aandacht voor inwoners 
onder meer bij gemeentelijke huisvesting en weg bezuiden Bennebroek; verhuur van 
gemeentegebouwen; het nieuwe werken; gymnastieklokaal Hartenlust en bibliotheek;zorg 
over grondposities Bloemendaal. 
GroenLinks 
Kritisch beschouwen van de begroting is nodig maar er gaat ook veel goed; 
burgerparticipatie kan nog verbeterd; digitale dienstverlening is de toekomst; kijk naar de 
kansen die samenwerking biedt samenwerking in de regio;  zorg over ontspoorde dossiers 
zoals Elswoutshoek, landje van Riessen en Marinehospitaalterrein, Oude kern Bennebroek,  
daagt college uit met voorstellen en oplossingen te komen; vraagt informatie over 
Brouwerskolkterrein tav verkoop en ontwikkelingsmogelijkheden; vindt begroting niet 
duidelijk in raming opbrengsten, grondwaarden, investeringenen wijst op voorbereiden op 
economische neergang. 
 
De volledige algemene beschouwingen van de fracties zijn te vinden op de website van de 
gemeenteraad www.gemeenteraad.bloemendaal.nl  
 
Reactie College van B&W op algemene beschouwingen en toezeggingen 

 
TR 46 Visiedocument 
De burgemeester maakt een visiedocument met aandacht voor samenwerking en 
zelfstandigheid, bestuurskracht en risicofactoren en relatie met regio zoals MRA. 
 
TR47  
De vragen van het CDA over de huisvesting worden schriftelijk beantwoord door wethouder 
Kokke. 
 
TR48 
De stand van zaken inzake de nota Landgoederen i.o. wordt door wethouder Kokke gemeld in 
de commissie grondgebied van 15 november 2012-11-09 
 
TR49 
Wethouder Schep komt in de commissie Samenleving van december met een notitie over 
startersleningen en recente ontwikkelingen. 
 
TR50 
De burgemeester maakt bij de jaarrekening 2012 een notitie over werkdruk in de organisatie. 
Deze worden in mei 2013 behandeld. 
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TR51 
Wethouder Bruggeman zal erop toezien dat de bibliotheek in Vogelenzang breder gebruikt 
wordt dan alleen door de schoolkinderen van de Paradijsvogel en informeert de raad over het 
resultaat van de gesprekken. 
 
TR52 
Wethouder Bruggeman zorgt ervoor dat in het vroege voorjaar van 2013 alle subsidies 
(ingediend, afgewezen en toegekend) op de website van de gemeente komen te staan in een 
overzicht genoemd “De staat van de subsidies”. 
 
 
Opnemen in Bestuurlijke Termijn Agenda (BTA) 

• Wethouder Schep brengt een notitie in de commissie samenleving december 2012 
over de vormgeving van groen/vergrassing inclusief budgettair kader. 

• Voorstellen voor ombuigingen worden gepresenteerd bij de Voorjaarsnota in mei 
2013. 

 
 
Stemming over amendementen  
 
Amendement B begroting programma bestuur - raad  
 
Van: D66  
 
Aan:   De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Onderwerp: Begroting 2013 
 
De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 8 november 2012, 

 
overweegt dat 

• Programma bestuur alle activiteiten van bestuur en dienstverlening van de gemeente dient te 
beschrijven en te begroten; 

 
constateert dat 

• De budgetten voor de gemeenteraad wel meegenomen zijn in de meerjarenbegroting; 
• De activiteiten en communicatiedoelstellingen van de gemeenteraad niet beschreven zijn in de 

concept begroting 2013; 
 
Wijzigt de begroting 2013 als volgt: 

• Pagina 11 
Extra tak aan doelenboom: 
D. Transparante besluitvorming gemeenteraad 
Een toegankelijk raadsinformatiesysteem en transparante communicatie met burgers. 

• Pagina 12 
Toevoeging aan tweede alinea: 
Digitaal geldt ook voor de gemeenteraad, sinds eind 2012 werken de raadsleden volledig 
digitaal. De vergaderingen zijn live te volgen via www.gemeenteraad.bloemendaal.nl en in het 
raadsinformatiesysteem (RIS) dat ook voor burgers toegankelijk is, is alle informatie over de 
besluitvorming van de gemeenteraad beschikbaar. 

• Pagina 12 
Toevoeging aan derde alinea: 
De gemeenteraad heeft daarnaast ook nog een eigen communicatieplan dat is gericht op alle 
inwoners van Bloemendaal en wordt uitgewerkt in projecten en activiteiten per dorpskern. 

• Pagina 12 
Toevoeging in vierde alinea na “een geoptimaliseerde P&C-cyclus”: 
in nauwe samenwerking ontwikkeld met de auditcommissie 

• Pagina 13 
Toevoeging van speerpunt: 
D. Interne en externe informatievoorziening 
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Actuele, volledige en direct toegankelijke digitale informatie over de besluitvorming in de 
gemeenteraad voor raadsleden en burgers in raadsinformatiesysteem (RIS).  

• Pagina 15 
Toevoegen van “Wat doen we ervoor” punten: 

o Uitvoeren raadscommunicatieplan met projecten Raadslid in de Klas, 
Jongerengemeenteraad, dorpskernbezoeken, persberichten en website (RIS) 

 Jaarverslag raad/griffie 2013 
o Completeren van overheveling digitale informatie van oude BIC naar nieuwe RIS 

 griffiebericht 
o Live webcasten van alle openbare commissie- en raadsvergaderingen 

 Percentage succesvolle live webcasts in jaarverslag raad/griffie 2013 
• Pagina 15 

Toevoegen bij “Relevante wetten en beleidsnota’s” 
Raadscommunicatieplan/werkplan griffie 2013 
Verordening Rekenkamer(commissie) Bloemendaal 
Reglement Auditcommissie Bloemendaal 
Raadsinformatiesysteem  
 

Besluit raad: Aangenomen 
Stemmen voor: 19 (unaniem) 
Stemmen tegen: 0 
 

 
Amendement terugdraaien subsidiekorting Bibliotheek Duinrand   
Corsanummer:       
 
Van: CDA 
Aan:   De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Onderwerp:  Begroting 2013 
 

 
De gemeenteraad van Bloemendaal, in vergadering bijeen op 8 november 2012,  
 
constaterende dat 
 

• de gemeenteraad pas na 11 juli 2012 op de hoogte is geraakt van informatie van bestuur en 
directie van Stichting Bibliotheek Duinrand over toekomstvisie en -scenario's die al ruim voor 11 
juli zijn opgesteld; 

• deze informatie inzicht verschaft in de verschillende toekomstscenario's, waarvan een of meer 
zeer wel realiseerbaar lijken, wanneer de op 11 juli door een meerderheid van de raad besloten 
subsidiekorting van in totaal 33.962 euro ongedaan wordt gemaakt.  

• de besloten subsidiekorting Stichting Bibliotheek Duinrand er uiteindelijk toe heeft doen 
besluiten om samen met basisschool De Paradijsvogel enkel een Brede Schoolbibliotheek voor 
de leerlingen van De Paradijsvogel te realiseren; 

• deze Brede Schoolbibliotheek, anders dan de huidige vestiging van Stichting Bibliotheek 
Duinrand in Vogelenzang, dus niet meer openbaar is, omdat zij slechts bestemd is voor en 
gebruikt kan worden door een beperkte doelgroep, namelijk de leerlingen; 

• minder mobiele mensen, m.n. ouderen, en kinderen en jongeren die niet in Vogelenzang naar 
school gaan, dus geen gebruik zullen kunnen maken van de Brede Schoolbibliotheek, 

 
overwegende dat 
 

• het toch wel gewenst is dat alle in Vogelenzang woonachtige kinderen en jongeren en minder 
mobiele mensen toegang hebben tot een laagdrempelige bibliotheekvoorziening in eigen dorp;  

• op dit moment nog onduidelijk is of er na sluiting van de vestiging Vogelenzang van Bibliotheek 
Duinrand nog een adequate leenvoorziening voor m.n. de oudere en minder mobiele inwoners 
van Vogelenzang is;  

• met beschikbaarstelling van het gekorte subsidiebedrag een bescheiden bibliotheekvoorziening 
voor zowel kinderen, jongeren, als ouderen te realiseren moet zijn; 

• de subsidiekorting niet nodig was en is om de ombuigingsdoelstelling op het gebied van 
subsidies te halen,  
 

besluit:  
 

• de op 11 juli besloten korting op de subsidie voor Stichting Bibliotheek Duinrand van in totaal 
33.962 euro onder voorwaarde ongedaan te maken, in de verwachting dat door 
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beschikbaarstelling van dit bedrag een bescheiden bibliotheekvoorziening voor zowel kinderen 
en jongeren, als ouderen, in Vogelenzang alsnog gerealiseerd kan worden 

 Voor de begroting 2013 betekent dit het schrappen van een subsidiekorting ten bedrage van       
 17.500 euro. Voor de begroting 2014 het schrappen van het resterende bedrag: 16.462 

• Als voorwaarde te stellen dat het in punt 1 genoemde bedrag enkel gebruikt wordt voor de 
realisatie van de gewenste bibliotheekvoorziening voor kinderen, jongeren en ouderen/minder 
mobiele mensen; 

• Wanneer tot aan het eind van het jaar blijkt dat met de beschikbaarstelling van dit bedrag – 
33.962 euro – toch niet de gewenste bescheiden bibliotheekvoorziening  voor zowel kinderen en 
jongeren, als ouderen kan worden gerealiseerd de besloten subsidiekorting alsnog wordt 
gehandhaafd. 

 
 
Besluit raad: afgewezen 
Stemmen voor: 7 (CDA, LB, PvdA) 
Stemmen tegen: 12 (VVD, D66, GRL) 
 

 
 

 

Vaststellen van de voordracht over de begroting 2013 met inachtneming van de  
aangenomen amendementen. 
De raad stelt de voordracht vast met inachtneming van amendement B (en motie 2accent en 
motie 4) 

 
 

Stemming over moties 
 

Motie 4 Flower(-dale) Power                                                                           
  
Corsanummer:    
 
Van:                       fractie GroenLinks Bloemendaal 
Aan:              de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
 
Onderwerp:        Aandacht voor vlinders en bijen in het groenbeleid 
 
De raad van de gemeente Bloemendaal, bijeen op 8 november 2012, 
 
Overwegende dat:  

1. De vlinder- en bijenstand in ons land flink onder druk staat, vooral door voedselgebrek en 
bestrijdingmiddelen; 

2. Goede leefomstandigheden voor deze soorten van wezenlijk belang zijn voor het in stand 
houden van een diversiteit aan planten, bloemen, bomen, en vogels; 

3. Duurzaamheid een speerpunt is van het College; 
4. Een gevarieerd bestand aan dracht-bloemen en -planten, goed is voor fauna, in het bijzonder 

insecten, vlinders, bijen en zangvogels. (Voorbeelden van dit soort planten: Monnikskap, 
Stokroos, Ridderspoor, Papaver, Vuilboom, Krentenboompje, Berberis, Brem, Klimop. En kennis 
hierover aanwezig is; 

5. Bloemen overal passen; in het stedelijk gebied en zeker ook in Bloemendaal als oase in de 
MRA. 

 
Verzoekt het college van B&W om bij het groenbeleid (en de uitvoering daarvan) expliciet rekening te 
houden met een voldoende en voldoende gevarieerd bestand aan dracht-bloemen en -planten ten 
behoeve van behoud van (een goede stand van) verbetering voor vlinders en bijen en jaarlijks te 
rapporteren over de inspanningen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.       
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________________________________________________________________________________ 
Besluit raad: Aangenomen 
Stemmen voor: 16 (CDA, GrL, PvdA, LB, D66, VVD-5) 
Stemmen tegen: 3 (VVD Brussaard, vd Berg, Wiedeman) 
 
 
Motie 2 accent bibliotheekvoorziening inwoners Vogelenzang      
 
Corsanummer: 
 
Van: CDA-fractie 
 
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Onderwerp: bibliotheekvoorziening(en) Vogelenzang   
 
De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 8 november 2012: 
 
overwegende dat, 
 

• de raad kennis heeft kunnen nemen van de consequenties van de korting op de subsidie voor 
Stichting Bibliotheek Duinrand van in totaal 33.962 euro; 

• de raad kennis heeft kunnen nemen van het voornemen van Stichting Bibliotheek Duinrand om 
samen met basisschool De Paradijsvogel in Vogelenzang in de school een niet-openbare Brede 
Schoolbibliotheek te realiseren;  

• de raad vragen heeft over deze ontwikkeling; 
• de raad ook vragen heeft over de realisatie van een adequate leenvoorziening voor minder 

mobiele  
inwoners van Vogelenzang, met name ouderen,  

 
van mening zijnde dat,  
 

• de raad nader geïnformeerd moet worden over bovengenoemde ontwikkelingen en gelegenheid 
 moet krijgen om met het college/de wethouder over deze ontwikkelingen van 
gedachten te wisselen. 

 
verzoekt het college 
 

• de raad binnen 1 maand schriftelijk over deze ontwikkelingen en laatste stand van zaken te 
informeren, zodat eventueel, naar aanleiding van deze informatie, zo spoedig mogelijk een 
gedachtewisseling over deze ontwikkelingen en over eventuele/mogelijke alternatieven (incl. 
kostenplaatjes) kan plaatsvinden.  

  
Besluit raad: Aangenomen 
Stemmen voor: 14 (CDA, D66, GrL, PvdA, LB, VVD/3) 
Stemmen tegen: 5  (VVD/ Brussaard, Zoetmulder, vd Bunt, vd Berg, Wiedeman) 
 

 
 

 
6. Initiatiefvoorstel Elswoutshoek (PvdA) 

PvdA geeft een toelichting op het initiatiefvoorstel en is van mening dat het college het 
eerder door de raad genomen besluit om het revitaliseringsplan Elswoutshoek aan de ARO 
commissie voor te leggen niet op de juiste wijze heeft uitgevoerd door uitsluitend een vraag 
te stellen over de tweede woning. Met het raadsvoorstel wil de PvdA het door de raad 
genomen besluit om het totale revitaliseringsplan aan de ARO voor te leggen opnieuw in 
uitvoering brengen. 
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Nadat duidelijk wordt dat een aantal fracties het initiatiefvoorstel niet steunen omdat zij het 
rapport van de externe projectleider EWH willen afwachten, besluit de PvdA dat het niet 
zinvol is het raadsvoorstel nu in de besluitvorming te brengen en stelt voor dit in de 
commissie grondgebied te bespreken. De raad stemt hiermee in. 
 

7. Sluiting 
 
 
KvdP 
09112012 


