
*
BloernendaalAmcndc¡ncnt

Van: CDA

Raadsvergadering: lt april 2019
Raadsvoorstel: Bàgtcm¡ningsplan Dcnncnhcuvcl
Corsanummer Raadsvoorstel: 20190019/tg
Ondcrdccl: Rcgcls bcstcmmingsplan Dcnncnhcuvsl

(corsanr. 2019OO1997)

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag 18 april 2OI9:

Kennisgenomen hebbende van de discussie tijdens de commissie Grondgebied d.d. 2 april 2019 over
het begríp'*Gemeenschapstuin" verwoord in artikel 1.36 van de regels bij het Bestemmingsplan
Dennenheuvel;

Constaterende dat

Het begrip "Gemeenschapstuin nu als volgt omschreven staat Een stuk grond in eígendom van
een stichting of organisatie die verantwoordelijk is voor het gebruik van
de grond voor het verbouwen van planten, groenten en/of fruit.;
eeq organisatie ook een commercieel oogmerk kan hebben;
een organisatie met een commercieel oogmerk niet de bedoeling kan zijn;

Besluit:

Aftikel 1.36 van de regels bij het Bestemmingsplan Dennenheuvel als volgt te wijzigen

Een stuk grond
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Motie vreemd aan de orde dag de dag

vrijgeven tussenrapportage I ntegis inzake onderzoek Elswoutshoek

De gemeenteraad van Bloemendaaf , in vergadering bijeen op donderdag 1B april 201g,

Overwegende dat:

De burgers van Bloemendaal recht hebben op openheid van zaken aangaande het lntegis
ondezoek over de kwestie Elswoutshoek;

Verzoekt de raad:

De tussenrapportage lntegis inzake Ondezoek Elswoutshoek vrij te geven, met uitzondering van
privacygevoelíge gegevens (conform de wet Algemene Verordening óegevensbescherming)

a

a

En gaat over tot de orde van de dag

lngediend door: VDB, WD

Stemmen voor:

Stemrnen tegen
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MOTIE VREEMD AAN DE DAG: informatievoorziening aan de Gemeenteraad van de gemeente
Bloemendaal op basis van artikel 169, derde lid, Gemeentewet

Van: WD, CDA, GroenLinks, D66, VdB, Pvda

De Gemeenteraad van Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag 18 april 2019,

Constate rende/overwegende dat:

ln de Gemeenteraad van en bij het College van B&W van Bloemendaal (hierna te noemen:
"het College") een behoefte bestaat aan een verduidelijking van hetgeen in artikel 169,

derde lid, van de Gemeentewet verwoord staat of door één of meer Gemeenteraadsleden
(hierna te noemen: "leden") mondeling of schriftelijk gevraagde inlíchtingen te allen tijde
dienen te worden verkregen van het college van Burgemeester en Wethouders of elk van

hen afzonderlijk.

a

a Artikel 169, derde lid, van de Gemeentewet bepaalt

"Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen,
tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar beløn7."

Op basis van artikel 169, derde lid, van de Gemeentewet het College aan één of meer leden

de door hen gevraagde inlichtíngen mondeling dan wel schriftelijk dient te verstrekken.

Op de verstrekking door het College van stukken op basis van artikel 25, tweede lid, van de

Gemeentewet geheímhoudíng kan worden opgelegd door het College. lmmers, het tweede
lid van dít artikel bepaalt:

"Op grond von een belong, genoemd ín ortikel 70 van de Wet openboorheid von bestuur, kan

de geheimhouding eveneens worden opgelegd door het college, de burgemeester en een

commissie, ieder ten aanzien vqn de stukken die zij aan de raod of aan leden van de raad

overleggen. Daarvon wordt op de stukken melding gemaokt."

De mondelinge of schríftelijke verstrekking door het College van de door één of meer leden
gevraagde iniichtingen alleen achterwege kan blijven als deze verstrekking in strijd is met het

"openbaar belang".

a

a

a

a

a

l-iet College zich nadrukkelijk zal moeten beroepen op strijd met het openbaar beiang indien

het informatie weigert te verstrekken aan één of meer leden.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever bewust heeft gekozen voor het vage criterium
"openbaar belang". Slechts indien zwaarwegende belangen in het geding zijn, niet aan de

inlichtingenplícht behoeft te worden voldaan {MvT, Kamerstukken ll 19 403, nr. 3, p. t4516).

De Gemeenteraad uiteindelijk díent te beoordelen of zíj het door het College gedane beroep

op het openbaar belang aanvaardt.

a



Spneekt uít dat:

Onder het begríp "openbaar belang" ín artíkel L69, derde lid, van de Gemeentewet onder
meer de navolgende situaties kunnen vallen:

Een verzoek tot verstrekking van mondelinge of schriftelijke informatie dat loetrekking
heeft op een:
1. aansprakelijkstelling en/ of
2. aangifte en/ol
3. aanhangig zíjnde geding bij een rechterlijke instantie,
tegen de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Bloemendaal en/of de
daaronder vallende bestuursorganen - daaronder begrepen ook de individuele leden -
en/of de daarvoor werkzaam zijnde ambtenaren en waarb'rj één of meer van de onder 1
t/m 3 genoemde gebeurtenis is geìnitieerd door één of meer leden, duo-commissieleden
dan wel naasten van voornoemde benoemden, in het kader van hun persoonlijk belang.

lndien het verstrekken van informatie onevenredig beslag op de gemeentel'rjk organisatie zou
leggen, het College de termijn waarbinnen deze informatie (normaal gesproken) wordt
verstrekt, kan verlengen.

Ve¡'zoekt het College:

Zich nadrukkelijk te beroepen op strijd met het openbaar belang indien het informatie
weigert te verstrekken aan één of meer leden op basis van art¡kel 169, derde lid, van de
Gemeentewet.

Als informatie aan één of meer leden niet direct of niet volledig wordt verstrekt, de reden
daarvan toe te lichten aan het betreffende lid/leden en aan de Gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.
VVD , cDA, D66 e Vdts, Pvda
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Motie vreemd aan de orde dag de dag

Oneígenlijk gebruik recht op inlichtingen op öasrs van Art. 169 van de Gemeentewet

De gemeenteraad van Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag 18 april 2019,

Overwegende dat:

Het college van B&W en elk van zijn leden, krachtens Artikel 169, lid 1 van de Gemeentewet,
afzonderlijk verantwoording schuldig zijn aan de gemeenteraad over het door het college
gevoerde bestuur;

Gemeenteraadsleden, krachtens Art. 169, lid 2 recht hebben op alle inlichtingen die zij voor de
uitoefening van hun taak nodig hebben;

Het college van B&W, krachtens Art. 169, lid 3, mondeling of schriftel'rjk, de door één of meer
leden gevraagde inlichtingen geeft, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar
belang;

De gemeenteraad in zijn regelement van orde, nadere regels kan stellen inzake de wijze waarop
het in lichtingenrecht kan worden uitgeoefend ;

De weigering om op grond van Art. 169 verzochte inlichtingen te verstrekken niet vatbaar is voor
beroep op de bestuursrechter;

Een geschil over de toepassing van de informatieplicht op politiek niveau moet worden
bediscussieerd;

Van mening zijnde dat:

Het voor een goed besluitvormingsproces van essentieel belang is dat het college, ambtenaren
danwel derden, die bij interne advisering zijn betrokken, de mogelijkheid moeten hebben om in
vertrouwelijke sfeer en in beslotenheid van gedachten te kunnen wisselen en relevante aspecten
te kunnen delen;

Gemeenteraadsleden voor de uitoefening van hun taak alleen hoeven te beschikken over
stukken die direct aan het uiteindelijk (aan de raad voorgestelde) beleid ten grondslag liggen.
Hieronder vallen niet:
- persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren en/of leden van het college van B&W;
- intern verkeer (mail, app, etc.) tussen ambtenaren onderling danwel leden van het college

van B&W onderling of tussen ambtenaren en leden van het college van B&W;
- stukken die de persoonlijke levenssfeer van ambtenaren of leden van het college van B&W

kunnen raken;
- privacygevoelige gegevens (conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming)

lndien deze informatie deei zou gaan uitmaken van verantwoording in het publieke debat, zou dit
de eenheid van het bestuur kunnen aantasten, hetgeen strijdig is met het openbaar belang van
de gemeente;

He1'¡ragen naar dergelijke informatie kan worden beschou'¡rd als een poging tot oneigeniijk
gebruik van het rechi op inlíchtingen ten behoeve van de uitoefening van de taak ais raadslid;

a

a

a

a

a

I

a

a

a
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a Het college van B&W de bevoegdheid heeft om, aan de hand van de gevraagde informatie, vast
te stellen of er sprake is van oneigenlijk gebruik van het recht op inlichtingen. Het is de inhoud of
aard van de informatie die reden kan zijn voor het college om te bepalen of het vrijgeven van die
informatie in strijd is met het openbaar belang.

Verzoekt het College:

Maatregelen te nemen om de ontwrichtende en kostenverhogende gevolgen van
ongerechtvaardigde vezoeken om inlichtingen op basis van artikel 169 van de Gemeentewet
tegen te gaan, met, zo nodig, op basis van concrete verzoeken gebaseerde, gestandaardiseerde
maar wel gemotiveerde besluiten;

En gaat over tot de orde van de dag

lngediend door: VDB,

Stemmen voor:

Stemmen tegen
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Motie vreemd aan de orde dag de dag

Aänpassing Regelement van orde t.a.v. Artikel 16g Gemeentewet

De gemeenteraad van Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag 18 april 2019,

Constaterende dat:

' Onze gemeentelijke organisatie overbelast is geraakt door het groot aantal inlichtingverzoeken
op basis van Artikel 169 van de Gemeentewet, artikel 40 vrageñ en technische vrajen;

e Dit een ontwrichtende werking heeft op het ambtelijke en bestuurlijke apparaat;

¡ Dit onevenredig veel extra kosten met zich meebrengt;

Overwegende dat:

. H_et college van B&W en elk van zijn leden, krachtens Artikel 169, lid 1 van de Gemeentewet,
afzonderlijk verantwoording schuldig zijn aan de gemeenteraad over het door het college
gevoerde bestuur;

' De gemeenteraad in zijn regelement van orde, nadere regels kan stellen inzake de wijze waarop
het inlichtingenrecht kan worden uitgeoefend ;

Verzoekt de raad:

Een maximering van het aantal vragen met fractie per maand aan te brengen in Het Regelement
van Orde;

Deze maximering op enigerlei wijze te koppelen aan de grootte van de fractie.

En gaat oven tot de orde vare de dag

!ngediend door: VDB,

Stemmen voor:

Stemrnen iegen:
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Motie weemd aan de orde van de dag over de bekendmakingen van de
Gemeenteliike Mededelingen.

Van:
Aan:
Onderwerp:

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal + Groen Links
De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Bekendmaking gemeentelijke mededelingen

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 18 april 20L9,

Constaterende dat:

Per 1 april jl. de gemeentelijke mededelingen niet meer worden gepubliceerd in
het Bloemendaals Nieuwsblad;
Er ondanks alle online communicatiemiddelen nog steeds een behoefte bestaat
aan laagdrempelige offline communicatie om zoveel mogelijk groepen inwoners
te bereiken

Overwegende dat:

Een goede balans tussen online en offline communicatie is belangrijk om zoveel
mogelijk groepen inwoners te bereiken. fbron nieuw communicatie beleidsplan,
inzichten op basis enquête 20L8, pagina 8J;

We er voor willen zorgen dat de gemeente alle groepen in Bloemendaal bereikt,
waaronder de groep inwoners die bijvoorbeeld sociaal kwetsbare groepen zijn en
minder digitaai vaardig is;
0ndanks dat het nieuw communicatie beleidsplan terug genomen is, we er van
uitgaan dat bovengenoemde punten onveranderde kernwaarden zijn voor het
College van B&W;

Verzoekt het College

Te verzekeren dat in alle dorpskernen van onze gemeente een papieren versie
van de gemeentelijke bekendmakingen verkrijgbaar is;
Gerneentelijke bekendmakingen per post, te versturen aan inwoners die daarom
vragen;
In 2020 de wijze van de gerneentelijke bekendmakingen te evalueren en aan de
Gemeenteraad voor te leggen ter besluitvorming;

en gaat o\/er tot de crde van de dag, W
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Initiatiefvoorstel raad 18 april 2019

Inlciding

In november van 2018 heeft de griffie in verband met de slechte kwaliteit van de huidige
installatie voor een bedrag van € 30.000 met spoed onderdelen moeten aanschaffen. Het
materieel is naar tevredenheíd geinstalleerd.

We verkeren inmiddels in een situatie waarbij er wederom spoed vereist is. Vooral de
camera's en de beeldschermen zijn aan hun eind. Bij het testen is meerdere keren
gebleken dat ze niet meer naar behoren functioneren en gebruikssporen vertonen.

Juridisch kader

Het totale bedrag voor deze opdracht is lager dan de drempel voor de Europese
aanbesteding,22L.O00 euro voor leveringen en diensten. Het opdrachtbedrag (€70.000,-
eenmalig) ligt boven richtlijnen van de gids proportionaliteit voor enkelvoudig onderhands
aanbesteden. Met een afwijkingsbesluit mag van een meeryoudig onderhandse procedure
afgeweken worden. Stíchting Rijk heeft laten weten dat het nemen van een
Afwijkingsbesluit rechtmatig is en gemotiveerd dient te worden.

Als voor het resterende deel onderhands meervoudíg wordt aanbesteed, kan een uitkomst
zíjn dat er een ander bedrijf uitkomt dan het bedrijf waar nu mee gewerkt wordt, dB
AudÍovisueel. Dat zou om meerdere redenen een ongewenste sítuatie zíjn.

Argumcnten

L De huidige audio/video installatie is aan het einde van haar technische
levensduur. Er is e.en kritieke situatie die kan leiden tot het verlies van directe
verslagleggíng van het videog edeelte tijdens raads- en/of comm issievergaderi ngen,
Dit moet met spoed worden opgelost, aanbesteding zou betekenen dat het pas eind
2019 operationeel kan zijn.

2. dB Audiovisueel is eigenaar/ontwikkelaar van het huidíge besturingssysteem. Het
is wenselijk dat dit systeem behouden blijft voor de Gemeente Bloemendaal in
verband met de aanwezige systeem kennis"

3. Het is van beiang voor de zorgvuldigheid en snelheid dat er in geval van
calamiteiten 1 aanspreekpunt is. Zeker als niet duidelíjk is welk mankement aan de
orde is, werkt het vertragend en is het duurder als er twee verschillende bedrijven
zouden moeten worden ingeschakeld.

4. Het scheelt ook scholingskosten van de griffie, team facilitair en ondersteuning
vanuit GRIT.

5. Als er met een ander bedrijf in zee gegaan zou moeten worden dan met dB
Audiovisueel dan is het onzeker of zij ook software kunnen leveren die goed kan
communiceren met de huidige software van dB Audiovisueel. Als dat niet het geval
is, dan kan dat bijvoorbeeid zorgen voor vertraging in de beeldverslagen.

Financiën
De kosten worden geraamd op circa € 70.0CI0,00 voor levering en installatie van goederen
en worden gedekt uit de huídige begrotíng.

Ycrvolgrteppcn
Na besluit.¡crming van de i'aad wordt de opdracht verstrekt
De service level agreenrent komt apait aan de orde.

Ecsluit

De raad van de gemeente Bloemendaal bijeen op 18 april 2O19,
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aan de orde geweest in het presidium van 16 april 2AIg,

Besluit:

Conform het aanbestedingswet de afwíjkingsbevoegdheid toe te passen voor de
vervanging van aanvullende onderdelen t.b.v. de audio video installatie in de
raadzaal.

Een overeenkomst hiervoor aan te gaan met dB Audiovisueel en zo spoedig
mogelijk de werkzaamheden van staft te laten gaan.

GroenLinks CDA D66

Ha¡t voor Bloemendaal PvdA Li BI aal VDB
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