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Geachte mevrouw

Op 19 juni stuurde u een email aan de gemeente Bloemendaal, waarin u een aanbod doet om het
groenbudget van de gemeente te ondersteunen. U heeft ons aangeboden om een donatie van € 150
vanuit uw courtage te doen met als doel het onderhoud van monumentale bomen in de gemeente. ln
deze brief leest u ons antwoord.

De beuinlglng op hct laanbomcnbudget word nlot voorgætrld
Wij hebben voor de gemeenteraad een aantal mogelijke bezuinigingen in kaart gebracht met als doel
om keuzemogelijkheden te bieden om de begroting voor de jaren 2O21en verder sluitend te maken.
Een aantalvan deze mogelijkheden is door ons college voorgesteld aan de raad van 2 juli. De
mogelijke bezuiniging op het onderhoud van waardevolle bomen in Aerdenhout is door ons ¡!g!
voorgesteld. De raad heeft deze mogelijkheid ook ¡ig!gekozen. Op dit moment en voor de begroting
2021 en verder is het groenbudget voldoende om de bomen te onderhouden. We zien in uw aanbod
een bevestiging van ons groenbeleid, waarbijwe heel zuinig zijn op onze oude bomen. Een extra
donatie is op dit moment niet noodzakelijk.

Vanuit wottrlijko rcAelr mogon wiJ uw aanbod niet aanncmen
Wettelijke regels die aan de overheid worden gesteld, liggen onder andere op het gebied van gelijke
kansen, geliike behandeling en transparantie. Als ondersteuning van het groenbudget noodzakelijk
zou worden, dan zouden we daarvoor oerst beleidsregels en een openbare inschrijving moeten
opstellen, zodat alle geihteresseerde partijen galijke kansen zouden krijgen om daaraan mee te
doen. Ook zou er dan een contract moeten komen over bijvoorbeeld gebruik in marketing en reclame
uitingen.

trt)lFr|.oaa{ ou¡tvt¡t 
^l¡D¡¡l.oet ttrtrllol¡ voorrttr^¡o



-2-

wij danken u harteliJk voor uw heel eympathieke en con¡tructieve aanbod
ln de eerste week van november stelt de raad de begroting 2021 vast. We verwachten niet dat de
bezuiniging op het onderhoud van eíken in Aerdenhout dan nog ter sprake zal komen. We danken u
voor uw heel sympathieke aanbod, maar we kunnen daar geen gebruik van maken.

Eventuool kunt u de mogolijkheld ondorzoekcn om particulieren een boom te ¡chcnken
ln het verleden heeft de gemeente in nieuwbouwwijkjes met weinig bestaand groen, aan particulieren
een waardebon voor een tuincentrum gegeven (Wimbledon), of een huisboom gegeven
(Haringbuys). U zou de mogelijkheid kunnen overwegen om particulieren die een huis kopen met
weinig groen in de tuin, een boom of plantsoen aan te bieden. Dit draagt zeker bij aan het groene
imago van uw kantoor en van de gemeente.

Heefr u nog vragpn? Bel of mail gerurtl
Mocht u nog vragen hebben over het groenbeleid, dan kunt u contact opnemen met r

'an het team Groen bijde gemeente Bloemendaal, via telefoonnummer,
de e-mail: orocn@blocm¡ndael.nl

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloem endaal,
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