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Amendement Spoedhuisvesting statushouders
Corsanummer:

*
BloemendaalVan:

Aan:

Onderwerp Huisvesting statushouders en sociale woníngbouw. Raadsvoorstel 2020O2269 als vervolg op
door raadsmeerderheid als "niet rijp voor besluitvorming" beoordeeld voorstel 2O2OOOL474

De raad, in openbare vergadering bijeen op 30 juni 2020

Overwegende dat:
t. Het college voorstelt om de prestatie-afspraken met de woningbouwcorporaties open te breken, maar dat

de corporaties al hebben aangegeven hoogstens 10 extra "statushouders" in202Lte kunnen plaatsen; bij
hogere aantallen zou dat te zeer ten koste gaan van bestaande woningzoekenden;

2. De door voorgestelde heropening van Dennenheuvel zou betekenen slechts een jaartje daar
statushouders gehuisvest kunnen worden; nadelen/risico's hiervan zijn:

a. 'Geschuif' met statushouders ten nadele van de statushouders: nadat ze het AZC('sl) eindelijk
kunnen verlaten, wordt er nu weer woonruimte voor korte tijd geboden, waarna weer (meerdere)
verhuizingen moeten plaatsvinden; dit is een belemmering voor voortvarende integratie en kan
voor hen het vinden van nieuwe huisvesting moeilijker maken, omdat zij na de eerste huisvesting
in Dennenheuvel niet meer standaard 'urgent' zijn;

b. De gemeente heeft op 6-2-2020 aan alle huidige bewoners van Dennenheuvel een brief gezonden
waarín de verwachting is gewekt dat zij tot uiterlijk 7 juli2O2L kunnen blijven; deze verwachting is
onder andere gewekt door de zin "met de eigenaar van het landgoed ís afgesproken dat bewoning
nog mogelijk is tot uiterlijk t juli2021"; er zal dus veel inspanning nodig zijn om een (veel) eerder
vertrek aan alle bewoners uit te leggen èn velen zullen helaas niet snel alternatieve woonruimte
in de (ruime) regio vinden;

c. De gemeente heeft - op verzoek van omwonenden - in 2OL6 zwart op wit aangegeven dat
statushouders slechts voor een periode van max. drie jaar (april 2016 tot en met april 2019) op
Dennenheuvel gehuisvest worden; met omwonenden zal dus het gesprek aangegaan moeten
worden over afwijking van deze afspraak; de uitkomst hiervan is onzeker en zou kunnen leiden tot
(verdere) afbreuk van vertrouwen in lokale overheid;

d. De totale extra kosten van aanpassingen en verhuizing zullen al gauw > € 100.000 bedragen.
3. Het collegevoorstel zich nu beperkt tot spoedhuisvesting statushouders, terwijl ook voor de andere

(urgent-) woningzoekenden een extra inspanning van de gemeente nodig blijft;
4. Noodwoningen kunnen worden aangeschaft, gehuurd ofvia een projectontwikkelaar worden neergezet op

een door het college nu definitief te beslissen locatie, waarbij de keuze hoe lang de woningen op die
locatie blijven staan en waar ze eventueel daarna naartoegaan later kan worden gemaakt;

Besluit
Het voorgestelde besluit te vervangen door:

t. Zo spoedig mogelijk tijdelijke spoedhuisvesting (woonunits) voor statushouders te realiseren
(

2. Deze locatie zo lang als nodig/wenselijk beschikbaar te houden voor statushouders en zo mogelijk ook
andere urgent woningzoekenden;

3. Zo spoedig mogelijk door te gaan met de voorbereiding van Blekersveld voor definitieve woningbouw
met minimaal L/3 sociaal;

4. Zo spoedig mogelijk het partlcipatietraject - uitgaande van besluiten L en 3 - te (her)starten;
5. Zo spoedig mogelijk afspraken te maken met vluchtelingenwerk en andere organisaties ten behoeve

va n begeleid ing/in bu rgering va n de statushouders.

GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

GroenLinks, R.W S. van Vliet

4..
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AMENDEMENT

Van : Hart voor Bloemendaal,
Bloemendaal

: Zomernota 2020

UffiZelfstandig
(a("tez'9

Onderwerp
202000167 3 - 202000 L 3 79

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op dinsdag 30 juni
2020,

Kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Zomernota 2020, in het
bijzonder de Programma begroting 2020.

Overwegende dat:

lngevolge de Verordening Financieel Beheer Bloemendaal 20L8 (ex art.
212 Gem.wet) informeert het college de raad minimaal 2 keer per jaar
over de voortgang van de programmabegroting door middel van
tussentijdse ra pportages.
Gelijktijdig bij deze tussenrapportages wordt gerapporteerd over
afwijkingen. Bij grote afwijkingen wordt de raad separaat geinformeerd.
De doelstelling is om raad te informeren over de realisatie van de
begroting in het lopende jaar.
De bewoners van de wijk Veen en Duin een brief hebben ontvangen d.d.
1-6 juni 2020 met de mededeling dat het nieuwe rioolstelsel en de
herinrichting in 2020 niet zal worden aangelegd wegens budgettekort en
de raad hiervoor in 202L budget beschikba ar zal moeten stellen via een
nieuw begrotingsvoorstel waarover de raad in november 2020 een
besluit zal nemen.

Besluit dat:

De programmabegroting 2020 te wijzigen door h ject V en Duin uit de
Zomernota 2020 te schrappen.

Hart voor Bloemendaal Liberaal Bloemendaal Zelfstandig Bloemendaal
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AMENDEMENT

Van
Onderwerp

: Hart voor Bloemendaal
: Zomernota 2020 2020001673 Nieuwe voorstellen bij
de Zomernota 2020 corsa nummer 2O2OOOLTGO

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op dinsdag 30 juni
2020,

Kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Zomernota 2O2O en in het
bijzonder het nieuwe voorstel overhead mutaties reserves inhuur personeel
onder 1L.

Overwegende dat:

het begrote budget voortzetting capaciteit beantwoording
raadsvragen en behandeling integriteitsmeldingen € 146.000
bedraagt;
Hart voor Bloemendaal hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden;
Hart voor Bloemendaal heeft toegezegd voortaan geen schriftelijke
vragen ex artikel 36 Rvo meer te zullen indienen aangezien daarmee
een grote bezuiniging wordt bereikt;
de beantwoording van de schriftelijke vragen tot op heden aan deze
fractie zeer onbevredigend is en regelmatig te laat (tot t jaar na dato)
en het daarom zinloos is hier nog verder gemeenschapsgeld aan te
besteden ('wij begrijpen uw vraag niet/ u vraagt naar de bekende
weg/ U doet aan spelbederf/ wij beantwoorden uw vraag niet
aangezien ambtenaren vrij moeten zijn te overleggen');
de behandeling van integriteitsmeldingen tot nu toe onzuiver is
geweest o.a. in die zin dat het cAoP niet standaard wordt benaderd,
de melder niet (alt¡jd) wordt gehoord en de verslaglegging niet een
compleet feitenrelaas betreft, er geen sprake is van hoor en
wederhoor. De behandeling van integriteitsmeldingen derhatve niet
voldoet aan de kwaliteitseisen die daaraan mogen worden gesteld.



Besluit dat:

Het voorgesteld besluit van de raad als volgt te wijzigen: de nieuwe voorstellen
conform de bijlage vast te stellen met uitzondering van voorstel 1L;

M Roos

Hart voor Bloemendaal
,
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Amendement inzake voorstel 11 voortzetting inhuur capaciteit
beantwoording raadsvragen gevoegd als bijlage bij raadsvoorstelinzake de
Zomernota 2020
Corsanummer:

*
Bloemendaal

Van:

Aan:

Onderwerp:

CDA, Zelfstandig Bloemendaal,

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement inzake voorstel 11 voortzetting inhuur capaciteit beantwoording raadsvragen
gevoegd als bijlage bij raadsvoorstel inzake de Zomernot a 2O2O

L

De Gemeenteraad van Bloemendaal in vergadering bijeen op 30 juni 2020,

Constaterende dat:

De Gemeenteraad in de vergadering van 30 juni 2020 een besluit moet nemen over het nieuwe voorstel
dat door het College wordt gedaan in het kader van de Zomernot a 2020. Dit voorstel heeft het nummer LL
gekregen' Het voorstel heeft tot doel (effect) "zoveel als mogelijk tijdige beantwoording van ingediende
raadsvragen, bestaande uit technische vragen, schriftelijk vragen en verzoeken om inlichtingen, Wob
verzoeken alsmede integriteitsmeldingen".

Overwegende dat:

t. De Raad in het jaar 2019 slecht incidenteel meer financiële middelen voor het afhandelen van raadsvragen
heeft willen vaststellen.

2. Er inmiddels door de Raad ingestemd is met een investering in software die efficiëntere afhandeling van
WOB verzoeken mogelijk moet maken.

3' Uit de commissievergadering Bestuur en Middelen d.d. 25 juni 2020 blijkt dat de Raad doelmatig met het
instrument van raadsvragen wenst om te gaan.

4. Het derhalve wenselijk is om niet in te stemmen met extra inhuur van capaciteit voor de beantwoording
van raadsvragen, maar voor beantwoording van raadsvragen alleen capacite¡t te gebruiken binnen de
reguliere ambtelijke organisatie.

Amendeert het voorqestelde raadsbesluit

Door daarin de zin die volg na het nummer "2" zijnde: "de nieuwe voorstellen ! t/m t2conform de bijlage
vaste te stellen;" te wijzigen als volgt: "alleen de nieuwe voorstellen It/m LO en voorstel L2 conform de bijlage
vast te stellen ".

lngedi
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Amendement

Van
Aan
Onderwerp

€v.¡¿Z¿'a
Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal

de voorzitter van de Gemeenteraad van Bloemendaal
0ntwerp Paraplubestemmingsplan Parkeren
2020 0 0 L6 4 4, 2020 0 0 1639

De raad in openbare vergadering bijeen op dinsdag 30 juni 2020

Kennis genomen te hebben van het ontwerp Paraplubestemmingsplan Parkeren.

Van mening zijnde dat:

Het zinvol is dat er een paraplubestemmingsplan komt in aanvulling op
bestaande bestemmingsplannen.

Overwegende dat:

In de Beleidsnotitie parkeernormen Gemeente Bloemend aal20t9 de kaders van
het parkeernormenbeleid uitvoerig zijn beschreven.
Dat binnen de kaders het College al een beperkte discretionaire beleidsvrijheid
heeft.
Dat het niet gewenst of noodzakelijk is om de bestaande beperkte discretionaire
bevoegdheden van het college op dit punt in algemene zin uit te breiden

Besluit:

Artikel 3.3 te wijzigen met de volgende tekst:
Het college van burgemeester en wethouders kan alleen afwijken van het
Parkeernormenbeleid bij individuele gevallen van bewezen noodzaak in het
geval van het toewijzen vaneen invalide-parkeerplaats.

Hart voor Bloemendaal Liberaal Bloemendaal Zelfstan
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Amendement:

Corsanummer:

Van CDA

Aan: de voozitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderuerp: Ontwerp Paraplubestemmingsplan parkeren

De raad in openbare vergadering bijeen op dinsdag 30 juni 2020,

Besluit

Overwegende dat:

binnen de kaders van de Beleidsnotitie parkeernormen gemeente Bloemenda al201g
het College een beperkte discretionaire beleidsvrijheid heeft om af te wijken van de
parkeernormen;
het ongewenst is deze bevoegdheden van het College op dit punt uit te breiden;

Artikel 3.3 afwijken in hoofdstuk 2 Algemene regels te schrappen en te vervangen
door "Het College dient, voordat zij af wil wijken van de parkeernormen, eerst àe raad
hierover te consulteren."

Besluit raad

Stemmen voor:

Stemmen tegen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van dinsdag 30 juni 2020

De griffier, De burgemeester,

CDA
AI I t/
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Amendement ontwerp-Jaarplan 2021 Mobiliteitsfonds GR zKL Bereikbaar

Corsanummer: *
Bloemendaal

Van:

Aan:

Onderwerp

GroenLinks, PvdA

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement op raadsvoorstel 2020001597 m.b.t. het Ja arplan Mobiliteitsfonds ZKL

De raad, in openbare vergadering bijeen op 30 juni 202e,

Constateringen en overweqi ngen

ln het raadsvoorstel wordt voorgesteld akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en de ontwerpbegroting
2O2tvan de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland, maar

- ln de begrotingsraadvanT-LL-2019 is met algemene stemmen in de raad een motie aangenomen
"om een onderzoek noor heropening van het station Vogelenzang-Bennebroek in te brengen in de
relevonte overleggen en de rood periodiek te informeren over de voortgong en de planning,';
niet alleen is er tot nu toe niet of nauwelijks gerapporteerd, maar in het ontwerp bereikbaarheidsplan
staat niets over dit - vooral voor het zuiden van onze gemeente zo belangrijke - onderwerp;- 'Fietsschakels', waar onder nr. 6 - route Haarlemmermeer-Leyduin-Oase(-Zandvoort) zijn on-hotd
gezet vanwege"het aantreden van een nieuw college GS"; dit is een weinig inhoudelijke reden om
deze ook voor onze gemeente belangrijke projecten te stoppen en omdat zeker genoemde schakel 6
eigenlijk (ook) gezien kan worden als een route van regionaal belang, staat het 'on hold' zetten
bovendien op gespannen voet met het besluit van de Stuurgroep van 18-3-202O om "meer op
fietsroutes van regionoal belong te sturen dan op schakels" [zie laatste kolom p. 7 van het Ontwerp-
Jaarplanl;

- Verder onderzoek naar een wegverbinding (voor gemotoriseerd verkeer) tussen Randweg en Zeeweg
een doodlopende weg is (o.a. gelet op de uitkomst van de 'Ontwerptafel-brainstormsessie' 17-5-2017,
en de enorme kosten van een in te passen nieuwe weg).

Besluit
Besluitpunt 2 van voorgelegde raadsbesluit aan te vullen, zodat deze luidt:
Akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en de ontwerpbegroting 202L van de GR Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland, met dien verstande dat tijdig een zienswijze wordt ingediend waarin de volgende punten van
aanvulling/wijziging zijn opgenomen:

1. Onderzoek naar heropeningstation Vogelenzang-Bennebroek;
2. Zo spoedig mogelijk verdergaan met uitwerking van de on-hold gezette fietsroutes (rrvaar+nde+d+

reute Fl¿arlemmer
3. 'Aansluiten zeeweg - Randweg' schrappen uit het 'werkdeel'van de Begroting 2021.

!,lrll , fl", /
R.W. Kru en (GroenLinks)
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Motíe Zienswijze bij het Ontwerp Jaarplan 2021. Mobiliteitsfonds GR. Zuid-
Kennemerland Bereikbaar

Namens: ffiZelfstandig Bloemendaal, Hart voor
Bloemendaal

Constaterende dat:

Er een noodzaak aanwezig is om een zienswijze in te dienen als
Gemeente Bloemendaal op het "Ontwerp jaarplan 2O2t Mobiliteitsfonds
GR. Zuid-Kennemerland Bereikbaar.
2020001.1638

Overwegende dat:

Bij punt L.L opgenomen is: Oplossingen voor bereikbaarheidsknelpunten
in Zuid-Kennemerland (o.a. aansluiting van de N200 op de Randweg) en
in de westflank en in de westflank van de MRA op te nemen in het
Meerjarenbegrotin g 2020 -2024 (opgenomen in deze begroting)
verkenning Zeeweg - Randweg komt in een aangepaste vorm terug in
het meerja renprogra mma.
Er in de begroting 50.000 gereserveerd staat voor uitvoering van de
studie ontsluiting Zeeweg - Randwe gin 2O2L

Verzoekt:

Het College uitvoering te geven aan een zienswijze, waarbij de
gemeenteraad aangeeft geen verdere nut en noodzaak te zien in deze
studie, en dat er zo nodig een veto zal worden uitgesproken door de
Gemeenteraad van Bloemendaal tot verdere uitvoering van een studie
en uitvoering van een plan tot ontsluiting Zeeweg - Randweg via het
grondgebied van Bloemendaal
Aan de GR. deelnemende partijen aan te geven dat er geen 50.000 hoeft
te worden gereserveerd op de (meerjaren) begroting

en gaat over tot de orde van de dag

Libe endaal Zelfstandi mendaal Hart voor Bloemendaal
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Amendement Consultatie CAOP

Corsanummer: 2020000818

Van: VDB, PvdA

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: Amendement bij raadsvoorstel Afhandeling lntegriteitsmeldingen tegen (voormalige)

politieke ambtsdragers

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 30 juni 2020,

Overwegende dat
1. De vigerende Gedragscode lntegriteit uit 20L7 , stelt dat diegene die opdracht geeft tot het verrichten van
een integriteitsonderzoek, gehouden is het landelijk steunpunt lntegriteitsonderzoek in te schakelen;

2. De Raad hecht aan het borgen van een zorgvuldige procedure.

Besluit
Bullit 4 toe te voegen aan het raadsbesluit:

Het steunpunt lntegriteitsonderzoek politieke ambtsdragers op korte termijn een procesmat¡ge
reflectie te vragen over de bevindingen en conclusies zoals door de raad vastgesteld.

lngediend door:

VDB, PvdA

fl.4 o¿
4 I"lrrll


