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Amendement
'Geen grote investering in herinrichting Strandplateau Bloemendaal aan Zee'

Bloemendaal

Corsa: 2020002890
Van: PvdA, GroenLinks, HvB, ZB, ...
Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: Begroting 2022 (2021002436), nieuw voorstel 7

De raad, in openbare vergadering bijeen op donderdag 4 november 2021,

Constaterende dat
1. Er in de begroting 2022 herinrichting strandplateau Bloemendaal aan Zee als nieuw voorstel 

nummer 7 is opgenomen, met extra jaarlasten van C 61.750 gedurende minimaal 25 jaar;
2. Er de afgelopen járen door zowel door de (gemeentelijke en provinciale) overheid als door de 

ondernemers al fors is geïnvesteerd in inrichting en voorzieningen ter plaatse;

Overwegende dat
1. De huidige financiële positie van de gemeente Bloemendaal niet toelaat een onzekere, 

investering in het strandplateau in de begroting voor 2021 op te nemen (in de afgelopen 
paar jaar zijn de financiële vooruitzichten er niet positiever of zekerder op geworden;
de bijbehorende middelen worden weliswaar geactiveerd en deels uit een voorziening 
gefinancierd, maar daarmee wordt nog altijd een langdurig beslag op financiële middelen 
waardoor aanwending t.b.v. andere, dringender, doeleinden wordt beperkt);

2. Er weliswaar nu een plan licht dat de kwaliteit van de openbare ruimte zal verbeteren en 
mogelijk de veiligheid van de strandtoegang zal verbeteren, maar dat twijfelachtig is in 
hoeverre deze kwaliteit en de veiligheid opwegen tegen de hoge lasten;

3. De wethouder heeft aangegeven dat er bij de ondernemers verwachtingen zijn gewekt, maar 
dat er geen harde toezeggingen zijn gedaan;

4. Het in de toekomst altijd mogelijk is dat een aangepast plan met alleen strikt noodzakelijke 
maatregelen tegen veel lagere kosten aan de raad wordt voorgelegd;

5. Het college een minder kostbaar voorstel zou kunnen voorleggen, waarbij in elk geval de een 
gewenste verbetering van de taxistandplaatsen wel wordt gerealiseerd.

Besluit
Voorstel nummer 7 uit de begroting 2022 te schrappen en de betreffende financiële middelen in 
betreffende voorziening en/of algemene middelen te behouden.

Ingediend door

H. Schell M.RoosR.Kruijsi
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