Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal
28 mei 2015
AGENDA
1.

Opening en welkom

2.

Berichten van verhindering
Dhr Boeijink is afwezig

3.

Vaststellen van de agenda

4.

Mededelingen

5.

Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad

6.

Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 28 mei 2015
Mw Hendricks kondigt aan dat zij de gemeenteraad gaat verlaten per juni 2015 en geeft een
toelichting op de brief die naar de voorzitter van de raad heeft gezonden.

7.

Vragenhalfuur
CDA – over het ligplaatsen beleid en de planning.
HAMERPUNTEN

8.

Vaststellen Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Bloemendaal 2015
De raad stemt in met de verordening loonkostensubsidie Participatiewet Bloemendaal 2015.

9.

Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Botter
De raad stemt in met de ontheffing voor het vereiste ingezetenschap wethouder Botter.

10.

Verordening Leerlingenvervoer
De raad stemt in met de verordening leerlingenvervoer
BESPREEKPUNTEN

11.

Jaarverslag en Jaarrekening 2014
De jaarrekening en het jaarverslag 2014 wordt vastgesteld met inachtneming van
amendement A.

Amendement A
Van:
Raadsvergadering:
Raadsvoorstel:
Corsanummer Raadsvoorstel:

Liberaal Bloemendaal
28 mei 2015
Controleprotocol accountant 2014 en 2015
2015040068

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 28 mei 2015:

2015049868

-2Kennis genomen hebbende van:
De rapporteringtolerantie op pagina 3 van de protocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2014 en
2015 van de gemeente Bloemendaal (2014060359).
Constaterende:
Dat volgens de auditcommissie de rapporteringtolerantie voor de accountantscontrole van jaarrekening 2014 en
2015 te hoog is vastgesteld.
Overwegende dat:

De auditcommissie heeft geadviseerd het te hanteren rapporteringtolerantie te verlagen;

In de internationale accountancy standaarden wordt overigens voorgeschreven dat alle geconstateerde
relevante fouten moeten worden gerapporteerd. De accountantskantoren hanteren daarvoor hun eigen
normen;

De duidelijkheid ten goede komt als meer overeenstemming is tussen de door gemeenteraad vastgestelde
rapporteringtolerantie en de gehanteerde normen van de accountant.

Wijzigt de rapporteringtolerantie voor jaarrekening 2014 en 2015 als volgt:
Voor de rapporteringtolerantie stelt de raad als maatstaf dat de accountant elke fout ≥ € 50.000 of onzekerheid ≥
€ 125.000 rapporteert.
Besluit: Aanvaard
Stemmen voor: 18 (alle fracties)
Stemmen tegen: 0
Afwezig: 1 (VVD)

12.

Voorjaarsnota 2015
De raad stemt in met de voorjaarsnota met 14 stemmen voor en 4 stemmen tegen (Liberaal
Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal). Stemverklaringen van PvdA en Hart voor
Bloemendaal.

13.

Aanpassing bestemmingsplan Overveen 2013 Ter Hoffsteedeweg 1b n.a.v.
uitspraak Raad van State
De raad stemt in met de voordracht met inachtneming van amendement B.
AMENDEMENT
Onderwerp
Betreft
Van
Datum
Datum raad

:
:
:
:
:

Bestemmingsplan Reparatieplan Bestemmingsplan Overveen 2013
aanpassing besluitregel
PvdA
26 mei 2015
28 mei 2015

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 28 mei 2015,
Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel van 14 april 2015 tot vaststelling van het Reparatie
plan Overveen 2013,
Constaterende dat de eerste besluitregel duidelijker verwoord kan worden door een plaatsaanduiding toe
te voegen aan het besluit,
Amendeert het besluit als volgt:
het bestemmingsplan Overveen 2013 (NL.IMRO.0377.OV2012-vg03) opnieuw vast te stellen
conform de uitspraak van de Raad van State om een functionele verbinding op de planverbeelding tot
stand te brengen tussen de woonbestemming buiten het bouwvlak en het hoofdgebouw op perceel Ter
Hoffsteedeweg 1b te Overveen
het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen.
Besluit: Aanvaard
Stemmen voor: 16

-3Stemmen tegen : 0
Afwezig: 3 (HvB/1, VVD/1, D66/1)

14.

Motie Hart voor Bloemendaal mobiel toilet BATV
TR - De motie wordt ingetrokken onder toezegging van wethouder Kokke dat hij nogmaals in
gesprek gaat met de tuindersvereniging.

15.

Motie PvdA budgetrecht raad.
Motie 2 Budgetrecht raad wordt in stemming gebracht.
Resultaat 9 stemmen voor, 9 stemmen tegen. De motie wordt in de juni raad opnieuw in
stemming gebracht.
MOTIE 2
Van
Datum
Datum raad
Onderwerp
Betreft
comptabiliteit
Corsanummer

:
:
:
:
:

PvdA/CDA/GroenLinks/Liberaal Bloemendaal
27 mei 2015
28 mei 2015
Budgetrecht raad
Aanscherping interpretatie College van budgetrecht raad cf nota

: 2015041008

Kennis genomen hebbende van:
De beantwoording door het college van de vragen PvdA ex artikel 40 RvO inzake
budgetrecht van de raad,
Overwegende dat:
Het College in haar antwoord aangeeft niet te willen tornen aan het budgetrecht van
de raad;
Het College aangeeft dat alleen bij de begroting of de voor- en najaarsnota budget
aangevraagd kan worden;
Zij conform de nota comptabiliteit uitsluitend hiervan zal afwijken voor zaken die
onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn en alleen bij spoedeisende zaken, met een
incidenteel financieel gevolg, reeds tot uitvoering zal overgaan;
Er in de afgelopen periode door het College zonder instemming van de raad meerdere
besluiten zijn genomen voor aanwending van budget en om reeds tot uitvoering over te gaan
waarbij de motivatie voor bovengenoemde uitzonderingssituaties op z’n minst twijfelachtig
is;
De betreffende besluiten vervolgens ter goedkeuring aan de raad worden aangeboden
bij Voorjaarsnota 2015;
Er daarmee een flink beslag wordt gelegd op de financiele ruimte voor 2015 en
omdat reeds met de uitvoering is gestart en geen weg meer terug is;
Daarmee het budgetrecht van de raad in ernstige mate is aangetast;
Tevens overwegende dat:
Deze manier van werken een negatieve uitwerking heeft op een cultuur gericht op
betere samenwerking tussen College en raad;
Het van groot belang is gezien de financiële positie van de gemeente Bloemendaal
dat de raad scherp stuurt op de uitgaven van het College;
Verzoekt het College:

-4Vanaf heden de afspraken uit de nota comptabiliteit inzake het budgetrecht van de
raad volledig en onverkort te respecteren en alleen bij calamiteiten hierop een uitzondering
te maken.
In andere, onvoorziene gevallen die geen uitstel kunnen hebben, tussentijds een
financieel voorstel aan de raad voor te leggen, waarbij de verwerking ervan wordt
geeffectueerd bij de eerstvolgende begroting (of voor/najaarsnota)
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie PvdA
Fractie CDA
Fractie GroenLinks

Fractie Liberaal Bloemendaal

Besluit: Stemmen staken, besluitvorming in de juni raad.
Stemmen voor: 9 (Grl/3, CDA/2, PvdA/1, Liberaal Bloemendaal/3)
Stemmen tegen: 9 (VVD/4, Hart voor Bloemendaal/1, D66/4)
Afwezig: 1 (VVD)

16.

Sluiting

Overveen, 8 juni 2015
De burgemeester van Bloemendaal,
Burgemeester A. Emmens-Knol

