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Amendement actualiseren participatiebeleid gemeente Bloenendaal
De gemeenteraad bijeen in vergadering op 28

jaruanã02l

Kennisgenomen hebbend van:
a

Het raadvoorstel referentie 2020[i04325 waa¡in de raad wordt voorgesteld het
vemieuwde participatiebeleid vast te stellen;

Overwegende dat

o
c
o
o
o
o

¡

Het vemieuwde participatiebeleid laat zien dat de gemeente bij veranderingen in de
leefomgeving er alles aan zal doen de inwoners hierbij te betrekken opdat de belangen
van inwoners zo goed mogelijk wordenbesdrerrnd;
de Omgevingswet (2022, allebetrokkenenhandvattenbiedt, maarbwgerparticipatie
niet is gereguleerd waardoor rechbonzekerheid voor inwoners kan ontsþan;
inwoners bii hun gemeerrte kunnen en zullen aankloppen als het mis gaat bij
burgerparticipatie, ongeacht wie de initiatiefnemer van het specifieke project þ
initiatiefnemers van projecten" college m ambtmaren niet onfeilbaar ziþ;
het voorçstelde participatiebeleid geen onafhankelijke beoordeling en noodrem kent
wat de borging van hetbeleid niet ten goede komÇ
de benoeming van een onaflrankeliike Ombudsm¿u:t of -wouw Burge¡participatie de
taak van een noodrem-functie ten behoeve van inwoners in het participatietraject kan
vervr¡llen en bovendien ook een belangriik controle'instrument voor de raad zelf zou
kunnen ziin;
dit voorstel de betrokkenheid van inwoners bij plannen die betrekking hebben op de
leefomgeving zal vergtoten en het verhouwen in de gemeente zal borgen.

Besluit het voonstelde amendement als volgt te amenderen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2020
b e s I u i L Het participatiebeleid van de gemeente Bloemendaal inclusief een te benoemen

onafhankelijke Ombudsman of -wouw Burgerparticipatie indusief de inhoudelijke
daarvoor vast te stellen.
En gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal
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Amendement
Datum ingekomen:
Registratie

num

mer: ãOZLOOA?fi

Kenmerk:

Amendement Vernleuwd part¡c¡patiebeleid

De raad van de gemeente Bloemendaalin vergadering bijeen op 28 januari2O2t, behandeld het

agendapunt over het raadsvoorstel 'Actualiseren participatiebeleid' met kenmerk 2020004325 en
bijlage 2020004330.
Constaterende dat

-

in het voorstel (beslispunt 2) een budget van €10.000 wordt gevraagd,
in het voorstel is opgenomen dat de evaluatie plaatsvindt in de werkgroep Bestuurlijke
Vernieuwing,

Ovenregende dat:

'

het in het voorstel gevraagde budget van €10.000 kosten betreft welke ook uit het reeds
bestaa nde communicatiebudget gefinancierd kunnen worden,
De werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing niet de meest geëigende plek is voor de evaluatie
van het vernieuwd participatiebeleid,

Besluit:
het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

-

beslispunt 2 als volgt te laten luiden:

Een budget van maximaal €10.000 te onttrekken uit het bestaande communicatiebudget voor

projecten en acties die volgen uit dit beleid of uit ideeën van inwoners.
in het raadsvoorstel bij de 'Evaluatie' de woorden 'werkgroep bestuurlijke vernieuwing' te
vervangen door'Commissie Bestuur e n Middelen'.

-

beslispunt 3 toe te voegen:

Op basis van vier afgeronde opgaven het partcipatiebeleid te evalueren waartoe het College een
notitie overlegt aan de Commissie Bestuur en Middelen.

Ondertekening fracties

20210002L7
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Amendernent'aanpassing verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie Bloemendaal

2{t2t'
Corsa:
Van:

Fractie PvdA

Aan:

De voorzitter van de raad

Datum arn.:
Datum raad:
Agendapunt:
Onderwerp:

15 december 202O

LY\l tq.nqqft; 2ûal
Technische aanpassing verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie

Bloemendaal202T
De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag

.28

J

anøot

llt 1.flt

Constaterende dat:
op 1 december 2o2o door de PvdA suggestìes zijn gedaan ter verbetering van de Verordening
kinderopvang op sociaal medische indicatie Bloemendaal ZO2t
Overwegende dat:
- De voorgestelde technische aanpassingen de yerordening verduidelijken

Besluit:

1.
2.
3.
4.

Artikel 3 te schrappen;
onder art¡kel 8, punt a de woorden 'en er geen sociaal-medische noodzaak bestaat voor
kinderopvang' toe te voegen;
onder artikel 8, punt b de woorden 'via de Belastingdienst, toe te voegen;
Onder artikel 8, punt c het woCIrd "indien" verwijderen en overigens de woorden ,voor
6e
opvang van het kind'toe te voegen.

Tabel 7: wijziging artikel

I

conceptverordening

Was

Wordt

Het college wijst de aanvraag af indien:
a. de ouder niet behoort tot de doelgroep als
bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

a. de ouder niet behoort

b. de ouder of partner reeds een
tegemoetkoming in de kosten van
kínderopvang ontvangt of kan ontvangen.
c. indien ouder{s)/verzorger{s) aanspraak kan
maken op een toereikende voorliggende

Het college wijst de aanvraag af indien:

tot de doelgroep als
bedoeld in artikel 2 van deze verordening en er
geen sociaal-medische noodzaak bestaat voor
kinderopvang.
b. de ouder of partner reeds een

tegemoetkomíng in de kosten van
kinderopvang via de Belastingdienst ontvangt of
kan ontvangen.

voorziening.
c. de ouder{s)/verzorger{s) aanspraak kan

maken op een toereikende voorliggende
voorziening voor de o pvang van het kind

Toelichting:

Artikel 3' líd 1 en 2 van de conceptverordening komen
terug in artikel g, lid b en c, waarin de
weigeringsgronden staan beschreven. Dat maakt
artikel 3 overbodig.
om artikel 8 te verduídelijken zijn de weigeringsgronden
explicieter benoernt. Hiermee worden
interpretatieverschíllen zo veel mogelíjk voorkomen.

Fractie PvdA

ll.A.L. Schell

in

ol{Ven

1
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Motie vreemd aan dc orde van de dag Openheid
januari 2021
De gemeenteraad biieen in vergadering op 28
Overwegende dat:

.

op lE april

2019 een motie is

op
aangenomen'oneigelrliik gebruik van het recht

inlichtingenopbasisvanartikel16gGemw(hiernaGemw);
te nemen om
In het diåumLt volgende is verzocht aan het college: 'Maatregetren
van ongerechwaardigde
de on¡prichtende en kostenverhogende gevolgen
tegen te gaan" met' zo
verzoekea om inlichtingen op basis van artikel 169 Gemw
gestandaardiseerde maar wel
nodig, op basis van concrete verzoeken gebaseerdg

o

gernotiveerde besluiten;
en heeft geteid tot de volgertde
Deze motie door het college ter harte is gmomen

r

maatregelen:
- R¡¡dstede¡r is het verboden aantekeningen te maken als zii ¡tulcken komen
inzien oP het gemeenteltuis;
- Raadsleden is het verboden een kopie te m¡kcn dan wel te ontvangen van
stutken die zii hebben ingezierç
- R¡¡dsleden is het ook verboden met hun eigen mobiele telefoon een foto te
maken van stukken diezii hebben ingezien;
- Raadsleden kriigen gectandaardiseerde ongemotiveerde antwoorden op

a

a

a

wagen àieziistellen;
met als argument dat
negetmatig wordt inforlnatie aan raadsleden onthouden
¿ie infonnatie betrekking heeft op þersoonliike beleidsopvattingen';
via NOREPLY onWangen raadsleden antwoorden oP wâ8en die onvolledig
de
ziin dan wel onbegriiper¡ir< waardoor de voorzieningvan infonratie onder

maat is;
dat verschillende
De hiervoor genoemde maatregelen met zich meebrengen
niet conform de
raadsleden hun controlerende iaak als volksvertegenwoordiger
Grondwet en de Cemw uit kunnen voeren;
zijn aan wetDe maatregelen te ver vo€ren aangezien raadsleden sowieso gebonden
maken aan het
en regelgeving wat betekent dat zii zich niet schuldig mogen
die in de
schenden van privaryregels, smaad, laster en alle andere verboden

ziin vastgelegd;
volksvertegenwoordigers recht hebben op alle informatie en het niet
van informatie, nu ook wel bekend als de'Rutte.doctrine' schadeliik
betrokkenen die moeten kunnen vertrouwen op de overheid zoals
toeslagenaffai¡e heeft uitgewezen.

Dreagt het college op:

o
r
r
r

De hielvoor genoemde ge- en verboden te schrappen;
Jþ zorgen voor een goede communicatie richting raadsleden door ze tijdig
inhoudelijk en volledig te informeren en geen gestandaardiseerde antwoorden
meer te sturen;

Meer openheid te bet¡ac-hten door bij elk raadsvoorstel, brief of beleidsdocument
dat aan de gemeenteraad wordt gestuurd de ond.erliggmde collegevoorstellen
en/of
beleidsnotities die gebruikt zijn door het college bij de besluitvorming
te
verschaffen wanneer de raad of enkele raadsledsr dat verzoeken;
TransParanter te ziin bii het verstrekken van infonnatie
aan raadsleden door niet
langer de weigeringsgrond'persoonlijke beleidsopvattíngen,
te hanteren;

En gaat over tot de orde van de dag.

M Roos

Fkrt voor Bloemendaal

Motie vreemd aan de orde van de dag
i^qe-ù.o

Van:

Wen

Liberaal Bloemendaal

Raadsvergadering: 28 januari 2O21

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op
28 januari 2Q2L

constaterende dat:
vanaf 20 januari 202L de gemeente een aanvang heeft
genomen om de 25 hondenpoepzakjesautomaten weg te
ha

len.

Van meningl.ziinde dat:

-

het ongewenste neveneffect is dat dit zal leiden tot meer
hondenpoep op stoepen en in de openbare ruimte.
de jaarlijkse kosten van € 15.000 voor de hondenpoepzakjes niet in verhouding staat tot de verloedering van de
stoepen en de openbare ruimte.
hondenpoep een van de grootste ergernis is van wandelaars
het zelf opruimen van hondenpoep niet genoeg gestimuleerd
kan worden.

Verzoekt hgt College:
De hondenpoepzakjesautomaten te handhaven.

Liber al Bloeme
L

Stemmen voor:
Stemmen tegen:
1
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Motie Westelijke Randweg L versus Blekersveld
De gemeenteraad bijeen op de vergadering van donderdag 28 januari 2O2I

Motie ingediend door de VDB met betrekking tot de bouw van appartementen aan de Randweg 1 (WR1) te
Overveen voor jongerenhuisvesting (project 1828), statushouders en sociale woningbouw in samenhang met
uitruil van grond op het Blekersveld.
Constaterende dat

.
¡
o
.
.
.
¡

er nog maar weinig bouwlocaties zijn in de gemeente Bloemendaal;
volkshuisvestlng één van de hoofd kerntaken is van een gemeente;
dat de gemeente moet zorgen voor een huisvesting van, onder meer, 68 statushouders;
er vertraging is opgelopen in de realisatie van huisvesting op het Blekersveld en pas begonnen kan
worden met bouw tot na de zomer van 202I;
de saneringskosten van Blekersveld € 200.000,- en de plankosten € 450.000,- gaan kosten;
voor een groot gedeelte van het aantal statushouders reeds woonruimte is gevonden en er voor 17
statushouders op korte termijn woonruimte moetworden gevonden en ditwaarschijnlijk binnen de
bestaande woningvoorraad mogelijk is;
dit wel langere wachttljden met zich meebrengt voor andere (jonge) woningzoekenden.

Overwegende dat:
a

jongerenhuisvesting, statushouders huisvesting en sociale woningbouw prioriteit heeft in onze
gemeente;

a

het project 1828 daar de ruimte toe biedt;
de veiligheid aan de Westelijke Randweg volgens gerenommeerde deskundigen voldoende is

gewaarborgd;
De activiteiten van de tuinders aan de Westelijke Randweg naadloos zouden kunnen aansluiten bij die
van tuinbouwvereniging'Buytentwist'en'Het Landje van de Boer'naast het Blekersveld.

Verzoekt het college

.
o
.
¡
o

te onderzoeken of een uitruil van grond mogelijk is tussen de bestaande volkstuintjes aan de Westelijke
Randweg en het Blekersveld, waarmee woningbouw op het Blekersveld zal komen te vervallen;
te onderzoeken of er in dat geval aan de Westelijke Randweg lager en op grotere afstand van het
transformatorhuis gebouwd kan worden;
te peilen of dit de bezwaren van omwonenden zal wegnemen;
hiervan een kosten

-

baten analyse te maken;

hiervan rapportage te doen in de raadvergadering van april 2021.

En gaat over

tot de orde van de

dag

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaa
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Motie beleidsplan |adrt en wildsdrade gemeente Bloemendaal
De gemeenteraad bijeen in vergadering op 28

januari2}2l

Overwegende dat:

o
o
'

De jacht op dieren ten behoeve van het jachtgenot bi¡men de gemeentegrenzen

moet worden uitgesloten omdat dit onnodig dierenleed kan veroorzaken;
Hetiagenbinnen de gemeentegrenzen risico's voor de veiligheid metzich mee
kan brengen waruteer de jacht niet wordt uitgeoefend door
Wildbeheerseenheden (WBE's);
De gemeente het accent hoort te leggen op natuurontwikketit g et biodiversiteiÇ

Draagt het college op:
Een actueel beleidsplanlacht en Wildscl'¡ade te maken waarin de keuze wordt gemaakt
voor een tweesporenbeleid wat tot uitdrukking komt in een verbod voor de
iacht ten
betroeve van het jadrtgenot binnen de gemeentegrenzen maar de gemeente daamaast wél
de verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de wildschade door de landeliike en
provinciaal vrijgestelde soorten te laten reguleren door WBE's.

En gaat over tot de orde van de dag

Hart voor Bloemendaal
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Geen nagenoeg lege treinen meer door OVerveen in de zomer
Van: Liberaal Bloemendaal
Raadsvergadering: 28 januari 2021

Ê

:rÐ

Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal,

Constaterende:
a

a

a

dat de Nederlandse Spoorwegen (hierna: NS) begin 2020 voor het traject Haarlem-Zandvoort
de zomerdienstregeling 2020 heeft vastgesteld waarbij in de maanden juni tot en met
augustus 2020 van 9.00 uur tot 19,00 uur 6 treinen per uur per rijrichting zijn gaan rijden in
plaats van 4 treinen per uur per rijrichting zoals geregeld in de zomerdienstregeling van 2019
en de jaren daarvoor;
dat NS heeft laten weten bezig te zijn met het evalueren van het strandvervoer over het
traject Haarlem-Zandvoort van de afgelopen zomer t2020) en dat NS onderzoekt of het
treinaanbod voor komende zomer {2021) beter kan aansluiten bij de actuele reizigersvraag;
dat de NS over de uitkomst van deze evatuatie in februari 2O2L zal berichteq

OverweÊende:

o

.

r

o

¡
¡

dat de gemeenten die een spoortraject op hun grondgebied hebben noch de betrokken
provincie of de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op formele basis als bij het Locov
gehoord worden over wijzigingen in de dienstregeling met gevolgen voor de inwoners van
deze gemeenten;
dat ook bij de vaststelling van de zomerdienstregeling 2020 voor het traject HaarlemZandvoort geen rekening is gehouden met de belangen van de inwoners van Overveen, die
langs het spoor wonen, dan wel met de belangen van de gebruikers van de
spooÍwegoverga ng i n Overvee n;
dat weliswaar met de vaststelling van deze zomerdienstregeling 2020 is tegemoet gekomen
aan de lang levende wens van velen om het aantal treinen op het traject Haarlem-Zandvoort
voor de vele treinreizigers die het strand van Zandvoort willen gaan bezoeken te verhogen,
maar er kennelijk aan voorbij is gezien dat het aantal volgens het KNMI 'zomerse dagen' {25
graden of meer) aan de kust beperkt is van 5 tot L0 bij een gewone zomer en 20 tot 30 bij
een heel mooie zomer en dat dus ook het aantal 'stranddagen' beperkt is;
dat van de 92 dagen dat de zomerdienstregeling van juni tot en met augustus geldt er dus
altijd een substantieel groot âantal dagen is {van 87 bij 5 'stranddagen' en van 62 b¡j 30
'stranddagen') zonder het grote aanbod van reizigers, dat met de trein het strand wil gaan
bezoeken;
dat op die dagen het aanbod van reizigers eenvoudig kan worden opgevangen met de tot en
met 2019 vele jaren in de 3 zomermaanden gangbare 4 treinen per uur per rijrichting en zelfs

met 2 treinen per uur per rijrichting;
dat in de zomer van 2020 derhalve een substantieel aantal dagen van 9.00 uur tot 19.00 uur
geheel onnodig elke 5 minuten 6 treinen per uur per rijrichting {12 treinen heen en weer)
door Overveen zijn gereden, waarbij elke 5 minuten de spoorbomen dicht zijn gegaan, met
als gevolg onnodige hinder voor de langs het spoor wonende inwoners van Overveen en
onnodige hinder voor alle onnodig wachtende gebruikers van de spoorwegovergang in

o

,)

Overveen;
dat het zowel bij inwoners van Overveen langs het spoor als bij de gebruikers van de
spoorwegovergang tot irritatie heeft geleid dat elke 5 minuten een nagenoeg lege trein door

Overveen is gereden met zowel wat de trein als de wachtende auto's en motodietsen betreft
onnodige schadelijke milieueffecten;
dat natuurlijk door de corona-crisis het aantal reizigers is afgenomen, maar dat de nagenoeg
jaar met de
lege treinen er in 2019 vóór deze crisis ook waren geweest als in dat
juni
tot en met augustus;
zomerdienstregeling 2020 was gereden in de 3 zomermaanden

a

Spreekt uit:
a

a

a

a

dat het gewenst is dat NS bij de evaluatie van de zomerdienstregeling 2020 kennis neemt van
het standpunt van de gemeenteraad van Bloemendaal als verwoord in deze motie;
dat het gewenst is dat bij de vaststelling van de zomerdienstregeling 2021- wat betreft het
aantal treinen op het traject Haarlem-Zandvoort een onderscheid gemaakt wordt tussen
'stranddagen'en'niet stranddagen' dan wel tussen volgens het KNMI 'zomerse dagen' en
'niet zomerse dagen';
dat dit onderscheid op grond van de positieve ervaringen met de zomerdienstregeling 2019
en de vele jaren daarvoor het beste gemaakt kan worden door volgens de
zomerdienstregeling 2021 van juni tot en met augustus 202L standaard 4 treinen per uur per
rijrichting te laten rijden en -zoals ook met succes toegepast in 2019 en de vele jaren
daarvoor- alleen bij het beperkte aantal 'stranddagen'of 'zomerse dagen' incidenteel 6
treinen per uur per rijrichting in te zetten in de ochtend en de namiddag om zo grote
stromen reizigers naar en van Zandvoort te kunnen verwerken;
dat als er incidenteel met 6 treinen per uur per rijrichting wordt gereden deze treinen altijd
in Overveen dienen te stoPPen;

Verzoekt het college:

.
¡

deze motie op de kortst mogelijke termijn aan NS toe te sturen met afschriften aan ProRail,
het Ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat en het Locov, zodat de NS en genoemde
partijen ook op de hoogte zijn van het standpunt in deze van de gemeenteraad;
NS daarbij tev€ns uit te nodigen voor een {tweede} gesprek op de kortst mogelijke termijn

over de inmiddels uitgevoerde evaluatie van de zomerdienstregeling 2020 en bij die
gelegenheid te pleiten voor een zomerdienstregeling 2021- conform het gestelde in deze
motie;

En gaat over

tot

u it raad:

Stemmen voor:
Stenruren tegetr

van
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Motie Vreemd... Behoud papieren afvalkalender
n^a-( Coaaq¡("çq¿
a-t^ w.iád den

Van:
Liberaal Bloemendaal, GroenLinks
Raadsvergader¡ng: 28 januari 2O2L

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op
28 januari 202L

constaterende dat:
Het College van B&W heeft aangekondigd dat de papieren
afvalkalender in 2022 niet meer zal worden gedrukt en
verspre¡d bij alle huisadressen.

Van mening zijnde dat:
Er een grote behoefte blijft bestaan aan de papieren
afvalkalender;
Toegankelijkheid van berichtgeving door het College niet
(verder) beperkt moet worden;
De afvalkalenders vanaf 2022 weer beter leesbaar moeten

zijn;
Deze kalenders ook aandacht (moeten) besteden aan wat in
welke afvalbak mag.

Verzoekt het College:
Om terug te komen op zijn besluit om per 2022 niet meer de
papieren afvalkalender te drukken en te verspreiden.

Liberaal

Bloemendaal

L.J.L. Heukels

Stemmen voor:
Stemmen tegen:
7

GroenLinks
R.lrV.
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Motie VREEMD.... : publicatie B&W-besluiten

*

Corsanummer:

Van:
Aan:

Bloemendaal
Liberaal Bloemendaal, GroenLinks, .....
De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Motie n.a.v. het voornemen om de e-mailservice B&W-besluiten

af te schaffen

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 28 januari 2o2L;

Constaterende dat:
- het College van B&W voornemens is om vanaf l februari 2021te stoppen met "de
gemeenteliike e-moilservice over de besluitenlijsf'en de inwoners en raadsleden verwijst
naar de e-mailservice van www.overheid.nl of de app 'Omgevingsalert';
- het zoeken op www.overheid naar "B&w-besluiten" ("gehele gemeente") of bij "gemeente
Bloemendaal" (nu) geen resultaat oplevert en de e-mail-service (nu) alleen kan aangevraagd
worden voor brede categorieën gemeentepublicaties zoals "voorlichting", "bestemmingsplonnen" en "voorschriften en beleid';
- het College steeds verder de informatievoorziening beperkt vanuit het princip e "digitool
woor het kon, persoonlijk/niet digitaolwaar het moef'; maar dat wel in de raad van 18 april
2019 unaniem een motie is aangenomen waarin het college is verzocht " ln 2020 de wijze von
de gemeenteliike bekendmokingen te evolueren en oan de Gemeenteraod voor te leggen ter
besluitvorming";
Van menins ziinde dat:
- het stoppen met de e-mailservice B&W-besluiten een beperking van service aan inwoners
zou betekenen;
- de collegebesluiten soms zo kort/cryptisch zijn geformuleerd dat (zelfs) een raadslid uit de
tekst niet kan afleiden waar het over gaat;
- deze beperkingen niet passen bíj een moderne transparante overheid;

Verzoekt het College:
- Om terug te komen op haar voornemen om de e-mail service voor B&W-besluitenlijsten te
stoppen;
- Om de B&W-besluiten gemakkelijk vindbaar te houden op de gemeentelijke website en pas
te verwijzen naar overheid.nl als het zoeken naar B&W-besluiten op deze site gemakkelijk
wordt;
- Om een B&W-besluit altijd zo te formuleren dat duidelijk is welk onderwerp dit betreft;
Liberaal Bloemendaal
L.J.L. Heukels

GroenLinks
Richard Kruijswijk

