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Amendement ten aanzien het vaststellen van het bestemmingsplan "Park

Vogelenzang"

Corsanummer:

Bloemendaal
Van:

Aan:

Onderwerp:

CDA, Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal,

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement bij raadsvoorstel

fìô lìômôôñtôr¡¡d r¡¡n Fllnamon¡i¡:l in rroro¡¡lorino hiioon nn 17 doromhêr 7lì1 q

Constaterende dat:

L De Gemeenteraad in de vergadering van 12 december 2019 een besluit moet nemen over het vaststellen
van het bestemmingsplan Park Vogelenzang.
Dat in artikel 5 van de planregels, dat de bestemming "Maatschappelijk" reguleert, het navolgende

artikellid is opgenomen:

"5.5 Wijzigingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan voor de gronden met de aanduiding'wetgevingzone - wijzigingsgebied' de

bestemming 'Maatschappelijk' wijzigen in de bestemming 'Woongebied', met inachtneming van de

volgende randvoorwaarden :

a. er worden niet meer dan 50 nieuwe wooneenheden toegevoegd aan het aantal zoals opgenomen in

artikel 16.1;
b. het aantal nieuwe woningen moet passen binnen het regionale en gemeentelijke

woningbouwprogramma;
c. de regels van de bestemming 'Woongebied' zijn na wijziging van toepassing;

d. voor de stedenbouwkundig ruimtelijke kenmerken wordt aangesloten bij op 26 januari 2017

vastgestelde Stedenbouwkundig Plan;

e. bij elke woning dient in voldoende mate in de parkeerbehoefte op eigen terrein te worden voorzien,
conform het bepaalde in artikel 14; parkeren voor bezoekers mag worden aangelegd in het openbare
gebied;

f. er dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de wettelijke randvoorwaarden op het gebied

van milieuhygiënische regelgeving, bodemkwaliteit, externe veiligheid, economische uitvoerbaarheid,
natuurwetgeving, wateraspecten, cultuurhistorie en archeologie."

2. Met het bevoegd gezag genoemd in artikellid 5.5 het - bestuursorgaan - college van Burgemeester en

Wethouders (hierna: "het College") wordt bedoeld;

3. Uit de planverbeelding zoals gepubliceerd op Ruimtelijkeplannen.nl blijkt dat de wijzigingsbevoegdheid
zoals verwoord in artikel 5.5 betrekking heeft op drie deelgebieden binnen het plangebied met de

bestemming "Maatschappelij k".

4. Derhalve op basis van artikellid 5.5 het College - en derhalve niet de Gemeenteraad - kan beslissen of over

de drie deelgebiêden in totaal 50 woningen extra mogen worden gebouwd.

Overwesende dat:

1. De keuze om in de toekomst via het bestemmingsplan nog eens 50 extra woningen mogelijk te maken in

de dorpskern Bennebroek, niet anders te kwalificeren is dan een majeure ingreep op het gebied van de

ruimtelijke ordening in de gemeente Bloemendaal;
2. De Gemeenteraad en niet het College derhalve het aangewezen bestuursorgaan is om namens de burgers

van de gemeente Bloemendaal te beslissen over dergelijke majeure ingrepen;
3. Er op dit moment op basis van een goede ruimtelijke ordening ook geen enkele nut en noodzaak is om te

beslissen over een andere bestemming van de drie deelgebieden in het bestemmingsplan. lmmers, de drie

deelgebieden kunnen en worden conform de geldende bestemming gebruikt.
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4. Het op basis van een goede ruimtelijke ordening ook niet de voorkeur verdient om de betreffende
deelgebieden in het bestemmingsplan als wijzigingsgebied aan te wijzen. lmmers, door de gekozen
flexibiliteit in het voorliggende bestemmingsplan (o.a. door het werken met bouwvlekken/ geringere
uitwerking van het bestemmingsplan) en gezien het feit dat het voorliggende bestemmingsplan al een
majeure bouwopgave van 250 woningen kent, is het lastiger in te schatten hoe de reeds te bouwen massa
van 250 woningen zich zal verhouden tot de parkachtige omgeving die planologisch wordt nagestreefd.
Voorts is het moment dat er concreet zicht is op "of "en "wanneer" de maatschappelijke functie uit dat
betreffende deelgebied zal verdwijnen, het beste moment om te bepalen aan welke bestemming er dan
behoefte is in het betreffende deelgebied.

5. De vaststelling van het bestemmingsplan minder kans loopt vernietigd te worden door een uitspraak van
;ã 
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wijzigingsbevoegdheid - en dus het vervallen van de potentiële kans op 50 woningen extra - komt er ook
minder druk te liggen op de nu al problematische verkeersontsluiting van het plangebied.

6. Door het laten vervallen van de wijzigingsbevoegdheid er ook geen verwachtingen worden gewekt bij
(toekomstige) eigenaren van het plangebied. Verwachtingen die de bestuursorganen van de gemeente
Bloemendaal in de toekomst mogelijk ook niet waar willen of kunnen maken.

7. Het laten vervallen van de wijzigingsbevoegdheid ook deels tegemoet komt aan hetgeen gevraagd is door
burgers die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het onderhavige bestemmingsplan.

BESTUIT:

De Gemeenteraad besluit de wijzigingsbevoegdheid in artikel 5.5 planregels van het bestemmingsplan Park

Vogelenzang te laten vervallen en de planverbeelding hierop aan te passen.

lngediend door: CDA, Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal
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Van

Raadsvergaderi ng :

Raadsvoorstel:
Corsanum mer Raadsvoorstel

WD, CDA, VDB, LB

12 december 2079
Spoedhuisvesting Statushouders
2019007884

De raad van de qemeente Bloemendaa!, in verqaderinq biieen oo 12 december

Kennisgenomen hebbende van het voorstel van burgemeesters en wethouders van 21 november 2Ot9

Overwegende dat:
-_Het huidige besluit te eng gedefinieerd is;
- Het college uitstel tot eind 2020 heeft gekregen om de huisvesting te realiseren;
- We de oplossing voor huisvesting van statushouders moeten zoeken in een mix van oplossingen dus
streven naar een integrale oplossing.

Besluit

Het besluit te vervangen door een nieuw besluit

Het college de opdracht te geven een plan van aanpak te maken om in de gemeente Bloemendaal
spoed huisvesting voor statushouders en andere woningzoekenden te realiseren. Daarbij gelden de
onderstaande kaders:

1. Uitgaande van het feit dat Bloemendaal voor december 2020 68 statushouders, te weten 21
gezinnen, moet huisvesten;

2. Het plan van aanpak een integrale oplossing voor voornpemde statushouders d¡ent te
behelzen; ,^økQlt U\ Vrw¿*€ll

3. De optossing voor huisvesting ," #ff0#."T'Jffiagbouw via de woningcorporaties,
realisering van tijdelijke huisvesting in geschikte leegstaande gebouwen, samenwerking met
andere gemeenten e/hçt realiseren van tijdelijke huisvesting door het bouwen van
Flexwoningen; hç

4. Ter overweging kan worden genomen om bij Flexwoningen ook andere doelgroepen te
huisvesten, zodat een gedifferentieerde mix ontstaat en gemengd wonen de integratie ten
goede komt;

5. De huisvesting, voor zover deze ontwikkeld moet worden, zal worden ontwikkeld met
(corporaties en/of ontwikkelaars) ;6. In deze collegeperiode een plan van aanpak op te leveren voor de definitieve huisvesting voor
de doelgroep, om daarmee niet alleen de achterstand weg te werken, maar ook voor te
sorteren op de toekomst;

7. In het plan van aanpak een financiële paragraaf in te voegen, waaruit de verwachte kosten,
opbrengsten en dekking wordt weergegeven.

8. Het plan van aanpak uiterlijk 1 februari 2020 aan de raad aan te bieden.

Stemmen voor

Stemmen tegen

VVD
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Amendement Uitgangspunten project huisvesting
statushouders 2O2O

Van: GroenLinks
Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: Spoedhuisvesting van statushouders en andere woningzoekenden in
Bloemendaal

\¿v L:,tJ!J t (J(J-r l

De gemeenteraad van Bloemendaal in vergadering bijeen op 12 december 2079,

Overweqende dat:

1. In het verslag van het bestuurlijk overleg met de Provincie en COA d.d. 5

december 2019 is aangegeven dat "de gemeente vóór 31 december 2020 voldaan
moet hebben aan de taakstelling", waarbij rekening gehouden moet worden met
de verhoogde instroom van statushouders in 2O2O;

2. De provincie heeft geadviseerd om naast de tijdelijke huisvesting die in de
bestuursopdracht wordt voorgesteld, te zoeken naar andere opties voor het
huisvesten van de statushouders;

3. Hoewel het zeer wenselijk is om statushouders en 'andere doelgroepen' samen te
huisvesten, kan het - gelet op de tijdsdruk en de eisen die aan de'andere
doelgroepen'worden gesteld - misschien te knellend zijn om (zoals in besluitpunt
2) een dergelijke mix als harde voorwaarde te stellen;

4. De uitgangspunten die zijn genoemd in bijlage 2 (waarnaar in de punten 5 en 6
van het voorgestelde besluit wordt verwezen), worden gezien als
randvoorwaarden; maar enkele zijn mogelijk te knellend zijn om tijdig de
huisvesting te realiseren;

5. Voor hoe lang de tijdelijke woonruimte voor statushouders nodig is
a. staat niet los van in hoeverre definitieve huisvesting voor urgente

woningzoekenden kan worden gerealiseerd;
b. is van invloed op de duur van de benodigde ruimtelijke procedure;

Besluit:

Het voorgestelde besluit (raadsvoorstel 2019007884) als volgt te wijzigen:

1. Besluit 1: "Voor eind 2020 realiseren van voldoende (tijdelijke) huisvesting voor
statushouders, voor minimaal vijf jaar";

2. Besluit 2: "Naast statushouders bij voorkeur ook andere doelgroepen te
huisvesten, zodat een gedifferentieerde mix ontstaat en gemengd wonen de
integratie ten goede komt";

3. Bijlage 2 op de volgende punten aan te passen

*
Bloemendaal
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I. Uitgangspunten voor de locatie

a. Realisatie z.s.m. maar in elk geval voor eind 2020;

b. Aansluitend op dorpenzone of buiten of in de dorpenzone;

c. Zo goed mogelijke bereikbaarheid van het dorpscentrum;

d. Zo goed mogelijke bereikbaarheid/ontsluiting;

e" MaXinnalg bOUWh.^nfa an rn=wim:=l rrn!¡rrno n:ccand hii rla lar:Èie

II. Uitgangspunten voor de haalbaarheid

a. Financiële consequenties (investering[sbijdragen], exploitatieIbijdragen], risico's)
worden in het Plan van Aanpak en in realisatieplan(nen) aangegeven;

c, Realisatie z.s.m. maar in elk geval voor eind 2O2O;

d. Plan van Aanpak z.s.m. en uiterlijk begin april2O2O;

III. Uitgangspunten voor de woning

a. Zo goed mogelijke architectonisch kwaliteit;

e. Circulaire bouw (indien niet voor tijdelijke verbouw wordt gekozen);

IV. Uitgangspunten voor de doelgroep

b. Goed beheer en bij voorkeur met inwonende huismeester;

V. Uitgangspunten voor samenwerking en participatie

c, Betrekken van stakeholders zoals corporaties, het COA, vluchtelingenwerk,
zorgpartijen en bij voorkeur ook (ex-)statushouders.

Ingediend door:

GroenLinks,

R,W. Kruijswijk

S. van Vliet

22019008396
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Motie Hart voor Bloemendaal Sociale huurwoningen 2019006171 en 2019007884

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 12 december 2019

Overwegende dat:
¡ Er grote behoefte is aan sociale huurwoningen;
o De gemeente dient te voorzien in voldoende sociale huurwoningen;
¡ De gemeente staat voor een vanuit het Rijk opgelegde taakstelling voor het huisvesting van

statushouders;
¡ De provincie die toezicht houdt op de uitvoering van de taakstelling, achterstand heeft

opgemerkt en Bloemendaal heeft gevraagd om per direct over te gaan tot acties om de
opgelegde taakstelling te realiseren;

¡ De gemeente sociale huurwoningen in eigendom heeft die op grond van een besluit dat op 19

december L996 is genomen door de raad, worden verkocht bij vrij komen van deze woningen;
r Dit besluit in de huidige omstandigheden maatschappelijk niet meer is te verantwoorden;
. Andere gemeenten Bloemendaal zijn voorgegaan en hebben besloten de eigen sociale

huurwoningenvoorraad niet te laten inkrimpen door verkoop;

Besluit:

Vanaf heden geen sociale huurwoningen meer te verkopen die de gemeente in eigendom
heeft. Dit betekent een wijziging c.q. doorhalen van het besluit op 19 december 1996 door de
raad om bij vrij komen van huur de woningen te verkopen;

En gaat over tot de orde van de dag.

namens Hart voor Bloemendaal,
M Roos
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Amendement begrotingsvoorstellen 9, 10 cn 11

*
Bloemendaal

Van:

Aan:

Onderwerp

Hart voor Bloemendaal, ...

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement bij (cor,sa nr. 2019006528 Maatschappelijke Ondersteuning)

De gerneenteraad van Bloemendaal in openbar,e vergadering bijeen op 12 decernbe ¡ 2O19

Ovcrwegcndc:
o Dat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in artikel 2.3.2,\id 2 de volgende verplichting is

opgenomen (letterlijke tekst):

Voordat het onderzoek von start gaot, kan de cliënt het coltege een persoonlijk plan
overhondigen woorín hij de omstandigheden, bedoeld in het vierde líd, onderdelen a tot en met
g, beschrijft en aangeeft welke maatschappelijke ondersteuning naor zijn mening het meest is
aangewezen. Het college brengt de cliënt van deze mogelijkheid op de hoogte en stelt hem
gedurende zeven dagen na de melding, bedoeld in het eerste líd, in de gelegenheid het plon te
overhondigen.

Deze mogelijkheid niet is opgenomen in de voorgestelde Verordening met corsanummer
hierboven vermeld;

Wiizigt hat bcsluit 2019006528 els volgt:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 deeember 2019:

Besluit: De Verordening maatschappelijke ondersteuning Bloemenda al2O2O vast te stellen onder
toevoeging van de volgende bepaling (nieuw voorgesteld artikel 2 lid 4 van de Verordening):

Het college brengt de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid om een per"soonl'rjk plan als bedoeld in
artikel 2.3.2, tweede lid van de wet op te stellen en stelt hem in de gelegenheid binnen 7 dagen na de
melding het plan te overhandigen.

Namens

nd door: Hart voor Bloemendaal
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Van:
Raadsvergadering :

Raadsvoorstel:

Corsanummer:
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Bloemendaal

Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal
12 december 2019
Vaststelling van de Verordening jeugdhulp gemeente
Bloemendaal 2O2O.

20t94832

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 12 december:

Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel hierboven genoemd.

Overwegende dat:
. Artikel 3lid 2 van de voorgestelde verordening luidt als volgt:

Artikel 3 Toegang tot jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of
jeugdarts.
2. Als de jeugdige of zijn ouders hierom verzoeken, legt het college de te
verlenen voorziening, dan wel het afwijzen daarvan, vast in een beschikking.

. Het advies van de WMO raad luidt dat een beschikking juridisch altijd dient te
worden afgegeven door het college en niet afhankelijk van een verzoek van
de jeugdige zijn ouders;

o Dit in overeenstemming is met de strekking van de Jeugdwet artikel 2.3

Stelt voor:
Aftikel 3 lid 2 van Verordening Jeugdhulp als volgt te wijzigen:

2. het college legt de te verlenen individuele voorziening, dan wel het afwijzen
daarvan, vast in een beschikking.

Stemmen voor:
Stemmen tegen:

Hart oemen
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Amendement I o,(í-aZ'y
Termijn voor niet-uitponden sociale woningen bij bouw door een marktpartij

*
Bloemendaal

Van GroenLinks, .....

Aan De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Actual¡satie Verordening socÍale woningbouw (raadsvoorstel 2019006171)

De gemeenteraad van Bloemendaal in vergadering bijeen op L2 december 20L9,

Overwegende dat

het mogelijk is dat een marktpartij sociale huurwoningen realiseert, conform art. 7 van de

voo rgestelde verordening socia le won ingbouw Bloemendaa I 20L9,

en deze marktpartij zich dan moet gedragen als ware het een corporatie, maar dat de duur waarin de

woningen voor de sociale verhuur beschikbaar moeten blijven, op minimaal 20 (i.p.v. 50)jaar is

gesteld,

terwijl de kans gering is dat een iets langere minimum-duur de marktpartij zal doen afzien om te
investeren in (o.a.) sociale huurwoningen in de gemeente Bloemendaal, mede gelet op de subsidie

waarvoor zij "als corporatie" in aanmerking komt.

Besluit in plaats van het besluit bij het raadsvoorstel 2019006171-:

1. De verordening sociale woningbouw Bloemendaal 2019 vast te stellen, met dien verstande dat in

de verordening in artikelT lid d.1en in de toelichting bij artikelT is opgenomen dat 25 jaar de

minimum periode is waarna uitponding mogelijk is;

2. De verordening sociale woningbouw Bloemendaal 20L6 in te trekken

lngediend door:

GroenLinks,

R.W. Kruijswijk

S. van Vliet
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