Motie projecten Mobiliteitsfonds
Corsanummer: 2018012715
Van:

VDB, LB, HvB

Aan:

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:

ontwerp begroting 2019

Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018;
Overwegende dat:
»
»
»
»
»
*

*

De gemeente deelneemt aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bereikbaarheid ZuidKennemerland, hierna te noemen het Mobiliteitsfonds;
De begroting meldt dat de GR een eigen vermogen heeft van afgerond EUR 4 miljoen eind
2017;

Gelezen deze overwegingen, wordt het college verzocht:
»

*
»

Als een eerste concreet project in deze GR in te brengen de verbetering van de
verkeersveiligheid van de kruising Bekslaan/Leidsevaart in Vogelenzang aangezien uit de
evaluatie van het Verkeerscirculatieplan is gebleken dat deze kruising die ligt op een MRA
fietsroute Haarlem-Heemstede-Vogelenzang (noord-zuid) en Haarlemmermeer-Bennebroek
(oost-west) onveilig is en de verbetering van de verkeersveiligheid bijdraagt aan de kwaliteit
van deze fietsroutes;
Als een tweede concreet project in deze GR in te brengen de asfaltering van het fietspad
Leidsevaart;
Een inventarisatie te maken van andere projecten die de bereikbaarheid in Bloemendaal
vergroten dan wel verbeteren en deze voor te leggen aan de raad ter goedkeuring waarna de
goedgekeurde projecten kunnen worden ingebracht in GR;

Namens:

Ingediend door:
Hart voor Bloemendaal, VDB, Liberaal Bloemendaal

2018015853

De jaarlijkse bijdrage van Bloemendaal oploopt naar EUR 160k;
Bloemendaal in de periode 2013 tot en met 2027 in totaal EUR 2 miljoen betaalt;
De gemeente in de periode tot en met 2018 geen projecten heeft gerealiseerd die de
bereikbaarheid in en door de gemeente Bloemendaal verbeteren;
Door de GR gelden zijn besteed aan onderzoeksprojecten die geen rendement hebben
opgeleverd terwijl de doelmatigheid van de bestede gelden niet is getoetst door een extern
accountant;
De gemeente ondanks het bestaan van een GR altijd verantwoordelijk blijft voor een juiste
besteding van bijdragen en als die waarborg niet gegeven kan worden, de vraag terecht
gesteld kan worden of deelname aan een GR zinvol is indien een wettelijke verplichting
hiertoe ontbreekt.

