
VErvoorpen

Voor: | (28)

amendement Tegen: 18(VWD.066, rltb, Pd,COR, LB)
Beperking lokale lasten Bloemendaal

Van: Zelfstandig Bloemendaal,

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Raadsvergadering 10 november 2022

Raadsvoorstel Begroting 2023

 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 10 november 2022:

Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel ‘Begroting 2023’

Constaterende dat:

e Inde begroting 2023 ter dekking van de nieuwe voorstellen voorzien is in een stijging van

de OZB van meer dan 20%;

e De OZB wederom wordt verhoogd net als de afgelopen jaren;

e De gemeente Bloemendaal de hoogste woonlasten van Nederland heeft voor eigen-

woning bezitters;

e Inde begroting 2023 niet voorzien is in een verhoging van de leges.

Overwegende dat:

e Momenteel de kosten voor levensonderhoud met de fors gestegen energieprijzen en de

hoge inflatie al torenhoog zijn;

e Niet alleen de minima hierdoorin betalingsproblemen kunnen komen;

e Een verdere stijging van de lokale lasten daarom beperkt moet worden;

Voorts overwegende dat:

e Er andere manieren zijn om de hogere uitgaven te dekken;

e Alle inwoners gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen;

Besluit:

Ter dekking van de nieuwe voorstellen in de Begroting 2023, uitsluitend de tarieven voor leges welke

van toepassing zijn op alle inwoners te verhogen met 10% en de verhoging van OZB te beperken tot

wat nodig is om de kosten te dekken.

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Stemmen voor: ZB,

Stemmen tegen:



Amendement

aanqeuODIen

Voor: 15 (VUp,066, Gel, Puatt, CDA, 26)
Tegen u (Hub, (6)

Beperking lokale lasten Bloemendaal

Van:

Aan:

PvdA, VVD, D66, GroenLinks, Zelfstandig Bloemendaal, CDA

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Raadsvergadering 10 november 2022

Raadsvoorstel Begroting 2023

 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 10 november 2022:

Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel ‘Begroting 2023’

Constaterende dat:

In de begroting 2023 ter dekking van de nieuwe voorstellen onder andere voorzien is in

een stijging van de OZB van ruim 23%, alsmede om parkeertarieven en de

toeristenbelasting te verhogen, zij het zeer bescheiden;

De OZB daarmee wederom wordt verhoogd net als de afgelopen jaren;

De gemeente Bloemendaal de hoogste woonlasten van Nederland heeft voor eigen-

woning bezitters;

Overwegende dat:

Momenteel de lasten voor levensonderhoud met de fors gestegen energieprijzen en de

hoge inflatie al torenhoog zijn;

Niet alleen de minima hierdoor in betalingsproblemen komen;

Een verdere stijging van de lokale lasten daarom beperkt moet worden;

Voorts overwegende dat:

Besluit:

Er andere mogelijkheden zijn om de hogere uitgaven te dekken;

Door verhoging van de toeristenbelasting naar 5,00 per nacht, op gelijk niveau als

Haarlem centrum, een extra dekking ontstaat van ca. 400.000,-;

Door verhoging parkeertarieven strand naar 4,50 per uur (zomertarief), in het voor- en

naseizoen betaald parkeren te verlengen tot 22.00 uur en het wintertarief gelijk te

stellen aan het tarief in Bloemendaal dorp, een extra dekking ontstaat van ca. 700.000;

Door het laatste tevens wordt bijgedragen aan ontmoediging van het autoverkeer naar

het strand en stimulering van schonere vervoermogelijkheden als fiets en openbaar

vervoer;

De verhoging van de OZB dan beperkt kan worden tot het sluitend maken van de

begroting (CA. 800.000). Dat is een verhoging van 13%, gelijk aan de gemiddelde

waardestijging van de woningen.

Ter dekking van de nieuwe voorstellen in de Begroting 2023, de toeristenbelasting en

parkeertarieven strand extra te verhogen met de in dit amendement genoemde tarieven en de

verhoging van OZB te beperken tot wat nodig is om de kosten te dekken.

En gaat over tot de orde van de dag,



 

   
Stemmen voor: PvdA, VVD, D66, GrL, Z

Stemmen tegen:



verworpen

Voor + S CHv6,L6,2B

Tegen: 14 (vp,066 Gil, Pudh, DA)
Amendement

Beperking lokale lasten Bloemendaal

Van: Zelfstandig Bloemendaal,

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Raadsvergadering 10 november 2022

Raadsvoorstel Begroting 2023

 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 10 november 2022:

Kennis genomen hebbende van hetraadsvoorstel ‘Begroting 2023’

Constaterende dat:

e Inde begroting 2023 ter dekking van de nieuwevoorstellen met name voorzienis in een

stijging van de OZB van meer dan 20%;

e De OZB wederom wordt verhoogd netals de afgelopen jaren;

e De gemeente Bloemendaal de hoogste woonlasten van Nederland heeft voor eigen-

woning bezitters;

e Ereen uitbreiding van het aantal FTE's wordt gevraagd;

e Ereen structureel budget voor externe inhuur wordt gevraagd;

e Ereen budget wordt gevraagd voor een traineepool.

Overwegende dat:

e Momenteel de kosten voor levensonderhoud door de fors gestegen energieprijzen en de

hoge inflatie al torenhoog zijn;

e Niet alleen de minima hierdoorin betalingsproblemen kunnen komen;

e Een verdere stijging van de lokale lasten daarom beperkt moet worden;

Voorts overwegende dat:

e Bloemendaal onderdeel is van verschillende samenwerkingsverbanden;

e Deze samenwerkingsverbanden tevens borgen dat werkzaamheden efficiënter opgepakt

moeten worden.

Besluit:

Het totaalbedrag voor uitbreiding FTE's, extra inhuur en traineepool vast te stellen op EUR 543.000,

zijnde 50% van het totaal gevraagde budget.

En gaat over tot de orde van de dag,

    
Stemmen voor: Z

Stemmen t



verWorpen

Voor: S/vb, LB,Z 6)
Tegen -1y (VD, 066, Gr, Pudh , COA)

Amendement Begroting 2023 ‘Haal de broekriem aan’

Corsanummer: 2022004215 se

Bloemendaal
Van: Hart voor Bloemendaal, mede ingediend door Zelfstandig

Bloemendaal

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Begroting 2023 en nieuwe voorstellen
 

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 10 november

2022,

kennisgenomen hebbend van het raadsvoorstel tot het vaststellen van de begroting 2023 en

de nieuwe voorstellen 1 t/m 21,

Constaterende dat:

e Inde begroting 2023 ter dekking van de nieuwe voorstellen voorzien is in een

stijging van de OZB van meer dan 20% in voorstel 5;

e De gemeente Bloemendaal samen met Wassenaar de hoogste woonlasten van

Nederland heeft voor eigen-woning bezitters;

Overwegende dat:

e Momenteel de kosten voor levensonderhoud door de fors gestegen

energieprijzen, de hoge inflatie en de stijgende rentelasten al torenhoog zijn;

e Niet alleen de minima hierdoor in betalingsproblemen kunnen komen;

e Een verdere stijging van de lokale lasten daarom geen doorgang mag vinden;

Voorts overwegende dat:

e Bloemendaal de broekriem zelf moet aanhalen i.p.v. extra lasten bij de burgers

neerte leggen;

e Het college daarom geen budget krijgt voor de nieuwe voorstellen die betrekking

hebben op extra structurele formatie-uitbreiding diverse afdelingen, extra inhuur

van personeel en het voorgestelde traineeship (zie nieuwe voorstellen 1, 3, 19).

Besluit:

Het totaalbedrag van het extra gevraagde budget als gevolg van de nieuwe voorstellen 1, 3

en 19 behorende bij de begroting 2023 te schrappen.

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Stemmen voor: Hart voor Bloemendaal,

Stemmen tegen: L

 



verworpen CDA

Voor + 9(Grlvb, LB,28)
Amendementformatie gemeente Bloemendaal Tegen + lo (WD,066, PvdA)

Van: CDA,

Aan: de gemeenteraad van Bloemendaal

 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 10 november 2022,

kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel Begroting 2023

Constaterende dat

= Het college van B en W voorstelt - in het nieuwe voorstel 1 - per direct het flexibel budget

voor inhuur voor meerdere jaren structureel te maken;

= Het College niet inzichtelijk heeft gemaakt welke kennis en bijbehorende Fte regelmatig

noodzakelijk zijn binnen de gemeentelijke organisatie. Het College ook niet anderszins

definieert waar volgens het College de vast formatie minimaal uit dient te bestaan;

= __Nietis gedefinieerd wanneer er sprake is van specialistische kennis die kan worden

ingehuurd;

= Het aannemen van medewerkers in eigen dienst met kennis die regelmatig noodzakelijk is

binnen de gemeentelijke organisatie, goedkoper is dan inhuur;

Overwegende dat

=__Inhuur alleen gewenst is bij kortdurende, specifieke projecten waar specialistische kennis

voor nodig is die niet in eigen huis middels vaste formatie regelmatig noodzakelijk is;

= Bij structurele, langdurige inhuur dit moet worden geborgd met uitbreiding van de vaste

formatie;

Verzoekt het College van B&W

=" De verhoging van hetflexibel budget voor inhuur - het nieuwe voorstel 1 - voor maximaal

één jaar vast te stellen;

1 Aanvragen voorflexibele inhuur per projectvoorstel voor te leggen aan de Gemeenteraad;

= Beleid op te stellen inzake de minimaal noodzakelijke vaste ambtelijke formatie zowel wat

betreft kennis als Fte;

= Tevens beleid op te stellen wat wordt verstaan onder specialistische inhuur

= Dit beleid na implementatie periodiek te evalueren met de gemeenteraadraad;

En gaat overtot de orde van de dag.

 



verworpen

vs 9 (Oil,uB,COR.L6,26)
Amendement programma huisvesting onderwijs 1 T : (0 C VVD,D66, PvdA)

Van: GroenLinks, Hart voor Bloemendaal

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 10 november 2022,

Constaterende dat

e Het College van Burgemeester en Wethouders voorstelt in het programma huisvesting

onderwijs voor de Hartenlust vmbo € 4.55 mij. te reserveren vooruitbreiding en renovatie;

e een definitieve rijksregeling renovatie onderwijsgebouwen nog niet verschenen is.

Overwegende dat

e Voorde Hartenlust vmbo thans redelijkerwijs in huisvesting is voorzien;

e Er geen sprakeis van noodzakelijke uitbreiding gezien het ruime aanbod van voorbereidend

middelbaar beroepsonderwijs onder auspiciën van de Dunamare Onderwijsgroep in Haarlem

waar naar uitgeweken zou kunnen worden;

e _Detotale financiële positie van de gemeente zodanig is dat een sobere aanpak

onontkoombaar is.

Besluit

e Punt van voorstel 12 te schrappen;

e Na bekendwording van de definitieve rijksregeling renovatie onderwijsgebouwen met het

schoolbestuur tot nadere planvorming te komen.

En gaat over tot de orde van de dag

 



Verworpen

Vi g (Gr. MvBCOA,UB, B)
Amendement programma huisvesting onderwijs 2 T : lo (vv9,D66, PAK)

Van: GroenLinks, Hart voor Bloemendaal

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 10 november 2022,

Constaterende dat

e Het College van Burgemeester en Wethoudersvoorstelt in het programmahuisvesting

onderwijs voor de Montessori vmbo € 625.000 extra te reserveren voor een nog grotere

uitbreiding dan eerder geraamd;

e Deze extra uitbreiding van 90 m2 noopt tot bouwen in de hoogte, hetgeen gepaard gaat met

hoge extra kosten voor paalfundering, e.d.

Overwegende dat

e Voor de Montessori vmbo thans redelijkerwijs in huisvesting is voorzien;

e Er geen sprake is van noodzakelijke extra uitbreiding gezien het ruime aanbod van

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs onder auspiciën van de Dunamare

Onderwijsgroep in Haarlem waar naar uitgeweken zou kunnen worden;

e Detotale financiële positie van de gemeente zodanig is dat een sobere aanpak

onontkoombaaris.

Besluit

e Punt 1 van voorstel 12 te schrappen;

e Na overleg met het schoolbestuur tot nadere planvorming te komen.

En gaat over tot de orde van de dag



veworpen

Vv: g(Gil, WB, COR, L8,28)
T: 10 (vd,066,Pvd)

AmendementBegroting 2023 ‘Speelplan Overveen’

Corsanummer: 2022004215
Bloemendaal

Van: Hart voor Bloemendaal , GroenLinks, Zelfstandig Bloemendaal

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Begroting 2023 en nieuwevoorstellen
 

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 10 november 2022,

kennisgenomen hebbendvan het raadsvoorstel tot het vaststellen van de begroting 2023 en de

nieuwevoorstellen 1 t/m 21,

Constaterendedat:

e Invoorstel 14 extra budget wordt gevraagd in verband met speelplaatsen in Overveen;

e Het college verwijst naar de aanbevelingen die door bureau Speelplan in 2020 zijn

gedaan aan het college;

e Het college heeft besloten het onderzoek van Bureau Speelplan te nemen als

uitgangspunt voor het ontwikkelen van nieuw beleid m.b.t. de formele speelruimte

binnen de gemeente zoals aan de raad bevestigd in een brief dd. 6 juli 2021;

e Het college in deze brief heeft laten weten per dorpskern een gedetailleerd speelplan op

te stellen met de aanbevelingen van Speelplan als leidraad;’

e Ook heeft het college bevestigd dat een participatieplan zal worden opgenomen waarbij

de omwonenden en de gebruikers (kinderen) van de speelplaatsen zo veel mogelijk

zullen worden geconsulteerd;

e De op te stellen speelplannen aan deraad zullen worden aangeboden;

e De eerste te ontwikkelen speelplannen worden opgesteld voor de kernen Bloemendaal

en Overveen;

e Het besluit over Oldenhove pas eind mei 2022 is genomen en dusgeen deel uitmaakte

van de aanbevelingen van Bureau Speelplan noch van het nieuwe beleid van hetcollege;

Overwegendedat:

e Een voorstel wordt ontwikkeld om de speelplaats Prins Hendriklaan te verkleinen, wat

(mede) is ingegeven door klachten over overlast van hangjongeren;

e Het voorkomen of tegengaan van overlast echter primair een taak is van handhaving;

e Het college daarom een nieuwe speelplaats aan de noordkant van de Julianalaan wil

ontwikkelen die ook voor kinderen ouder dan 12 jaar;

e De relatie tussen overlast, verkleining van en aanleg nieuwe speelplaats vooralsnog

onvoldoende is onderbouwd door het college;

e Het voorkomen of tegengaan van overlast primair een taak is van handhaving;

e De mogelijkheid voor het aanleggen van een voetbalkooi/basketbalveld in de directe

omgeving van Oldenhove nog wordt uitgewerkt door het college;

e Deze sportmogelijkheid bedoeld is voor gebruik door zowel de bewoners van Oldenhove

als door de jeugd uit Overveen, waarbij het college opnieuw verwijst naar het onderzoek

door bureau Speelplan;

e Speelplan echter geen aanbevelingen heeft gedaan over Oldenhove omdat destijds het

besluit over Oldenhove nog niet was genomen;



e Bewoners van Oldenhove ook geënthousiasmeerd kunnen worden om lid te worden van

plaatselijke sportverenigingen wat goed is voor participatie en integratie in de nieuwe

woonomgeving;

e Vooralsnog niet duidelijk is waarom het sportveld bij gebouw Tinholt van

Buurtvereniging Overveen niet geschikt zou zijn als sportlocatie voor de bewoners van

Oldenhove;

e Omwonenden van Oldenhove bezwaren hebben geuit tegen de aanleg van een

voetbalkooi/basketveld bij Oldenhove in verband met gevreesde overlast;

e Ales bij elkaar opgeteld veel onduidelijkheid bestaat over het totaalplan voor

speelplaatsen in Overveen;

Besluit:

Van het totaal gevraagde budget dat betrekking heeft op ontwikkelingen speelplaatsen in Overveen

(zie voorstel 14) ad € 225.000 een bedrag ad € 200.000 te schrappen voor zoverdit ziet op (a) de

verkleining en eventuele herinrichting van de speelplaats Prins Hendriklaan, (b) de nieuwe

speelplaats Julianalaan Overveen en (c) de aanleg van een voetbalkooi/basketbalveld in de directe

omgeving van Oldenhove, e.e.a. totdat het college een concreet totaalplan heeft voorgelegd aan de

raad en daarover participatie heeft plaatsgevonden door omwonenden/gebruikers.

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Stemmen voor: Hart voor Bloemendaal, GroenLinks Zelfstandig Bloemendaal

Stemmen tegen:

10 november 2022 /

 



verworpen

v: 9 [6rl, HvB, LDA, UB, 26)
Amendement I 1 “1 CUVD, D6, PvdA) Bloemendaal

Van: Groen Links, Liberaal Bloemendaal ‚26, HvB, CDA

Raadsvergadering: 10 november 2022

Raadsvoorstel: Begroting 2022

CorsanummerRaadsvoorstel: 2022004215

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 10 november 2022:

Kennis genomen hebbendevan:

De voorliggende begroting 2023,

Constaterende:

Dat het College voor het IHP nu krediet wil hebben,

Overwegende:

Dat nadat de begroting is vastgesteld de discussie omtrent het IHP nog via onder andere een

themasessie plaats moet vinden,

Dat deze volgorde omgekeerdis,

Besluit:

Het krediet voor het IHP pro memori vast te zetten tot na de besluitvorming door de raad over de

besteding van het krediet van het IHP

   
Stemmenvoor:

Stemmen tegen:



Verworpen

V: 8Cerl, HvB, LB, 2B

T \t COR, VV,D4, Pua)
Motie beleidsuitgangspunten onderwijshuisvesting

Van: GroenLinks, Hart voor Bloemendaal

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 10 november 2022,

Constaterende dat

e Het vigerend beleid met betrekking tot onderwijshuisvesting onvoldoende helderis,

dan wel veel vragen oproept;

e Het College van B&W thans niet werkt volgens het door B&W zelf eerder opgestelde

integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) uit 2018 maar jaarlijks een Programma

Huisvesting Onderwijs maakt;

e De gemeenteraad draagt onderscheidenlijk burgemeester en wethouders dragen ten

behoeve van de scholen zorg voor de voorzieningen in de huisvesting op het

grondgebied van de gemeente.

Overwegende dat

e De verantwoordelijkheid van de gemeente voor onderwijshuisvesting is neergelegd

in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs;

e Hetcollege van B & W zich dient te houden aan de voorschriften in deze wetten.

Verzoekt het College van B&W

e Het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) niet langerals strategisch kader te

hanteren met ingang van 2023;

e Gegeven de huidige financiële situatie van de gemeente het bekostigingsplafond

bedoeld in artikel 93 Wet op het primair onderwijs en 76d Wet op het voortgezet

onderwijs en het via het gemeentefonds beschikbaar gekomenrijksbudget voor

onderwijshuisvesting niet te overschrijden;

e Geen huisvestingsaanvragen in behandeling te nemen die niet gerechtvaardigd zijn

gelet op de aard en de omvang van de voorzieningen waarover de school reeds

beschikt;

e Geen huisvestingsaanvagen in behandeling te nemen voor scholen dan wel

nevenvestiging van scholen voor zover dit niet gerechtvaardigd is op grond van de te

verwachten ontwikkeling van het aantal leerlingen;



e Geen huisvestigingsaanvragen in behandeling te nemen voor zover op andere wijze

dan is gewenst redelijkerwijs in de behoefte aan huisvesting kan worden voorzien,

onder meer doordat binnen redelijke afstand van de gewenste plaats van de

voorziening gebruik dan wel medegebruik mogelijk is;

e Bij de beoordeling van huisvestingsaanvragen van schoolbesturen deze te weigeren

voor zover de voorziening om andere redenen dan hiervoor genoemd niet

noodzakelijk is;

e De kosten van de huisvestingsaanvragen naar urgentie te prioriteren;

e Alvorens onomkeerbare besluiten over de huisvesting van afzonderlijke scholen, dan

wel nevenvestigingen van scholen te nemen deze eerst voorte leggen ter

goedkeuring aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag

 



lugetvoldeenJaugelouden

Motie inzake het begroten van investeringen onderwijshuisvesting

Van: CDA,

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: begroten van investeringen in onderwijshuisvesting
 

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 10 november 2022,

Constaterende dat

tijdens de uitvoering van het eerste 4-jarige tijdvlak (dat loopt tot en met 2022) van het Integraal

Huisvestingsplan Onderwijs is gebleken dat de in dit plan opgenomen investeringswensen: a. (nog)

niet noodzakelijk waren, b. het investeren in andere oplossingen minder beslag legde op de publieke

middelen, terwijl de kwaliteit van de onderwijshuisvesting gewaarborgd bleef;

ook uit het vierde nieuwe voorstel “Kredieten onderwijshuisvesting 2023” blijkt dat begrote

investeringen in bepaalde gevallen onvoldoende doordacht/noodzakelijk zijn, hetgeen leidt in het

ene geval tot extra investeringen zoals bijvoorbeeld de Montessori VMBO, bij andere scholen tot een

nieuwe scope met andere financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting;

Overwegende dat

investeren in onderwijshuisvesting één van de voorwaarden is om adequaat onderwijs te kunnen

aanbieden in de gemeente Bloemendaal;

investeringen die worden opgenomen in de meerjarenbegroting doordacht, noodzakelijk en

tijdbestendig dienen te zijn (hierna te noemen: “realistisch begrote investeringen”). Voorkomen

dient te worden dat onnodig beslag wordt gelegd op de investeringsruimte in de

(meerjaren)begroting;

onnodig beslag leggen op publieke middelen in de (meerjaren)begroting als gevolg heeft dat er voor

andere (sociale) voorzieningen minder of geen investeringsruimte overblijft;

de investeringen voor onderwijshuisvesting in de (meerjaren)begroting in de toekomst realistisch

begrote investeringen dienen te zijn;

Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders

de regie te nemen over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en een eigen visie daarvoor op te

stellen;

te onderzoeken welke beleidsinstrumenten en/ of andere hulpmiddelen er voorhanden zijn om tot

realistisch begrote investeringen te komen inzake onderwijshuisvesting (w.o. uniforme, actuele

meerjarenonderhoudsplanningen, energiescans, metingen binnenklimaat, haalbaarheids- en

locatieonderzoeken, geactualiseerde leerling prognoses, onderzoeken naar multifunctioneel gebruik,

ook buiten schooltijd);

de gemeenteraad te rapporteren welke aanvullende beleidsinstrumenten en/ of andere

hulpmiddelen voorhanden zijn;

deze beleidsinstrumenten en/ of andere hulpmiddelen ook toe te passen bij het begrote van

investeringen inzake onderwijshuisvesting;

vooruitlopend op het nieuwe Integraal Huisvestingsplan 2023-2026 terughoudend te zijn met

investeringen, mede door ruimere Rijksbijdragen in de toekomst.

 



Vérworpen
Vi 5 @A,GL,2B)

Gewijzigde motie vergroting sociale woningvoorraad {, Lu(vD,266Aub,
Pvdk LB)

Van: Groenlinks

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 10 november 2022,

Constaterende dat

= In de ontwerpbegroting 2023 als doelstelling is geformuleerd dat de sociale woningvoorraad

op peil wordt gehouden en dat daarbij in geval van nieuwe ontwikkelingen wordt

vastgehouden aan het uitgangspunt 1/3 sociaal, 1/3 middensegment en 1/3 overig;

= Het aandeel sociale huurwoningen van corporaties in de huidige woningvoorraad van

Bloemendaal 16% bedraagt en het streven van het kabinet Rutte IV is het aandeel sociale

huurwoningen op nationaalniveau op ten minste 30 % te brengen;

= Nog steeds gemeentewoningendie vrij van huur komen aan het segmentvansociale

huurwoningen wordenonttrokken en openbaar op de markt worden verkocht.

Overwegendedat

= In het coalitieakkoord ‘Sterk, Sociaal, Vooruit’ de ambitie is verwoord samen met de

corporaties te willen werken aan meer betaalbare woningen;

=" Deze ambitie nauwelijks tot uitdrukking komt in de ontwerpbegroting 2023.

Verzoekt het College van B&W

= Inte zetten op een snellere verhoging van het aandeel sociale huurwoningen in de totale

woningvoorraad door het uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen te wijzigen in 40% sociaal,

40% middensegment en 20 % overig;

= __Te stoppen met de verkoop van gemeentewoningen die vrij van huur komen, dan wel de

financiële opbrengst van die verkopen te oormerken ten behoeve van uitbreiding van de

sociale huurwoningvoorraad;

" __De transitie van leegstaand vastgoed (kerkgebouwen, winkels) naar woningen te bevorderen

en daarbij het uitgangspunt 40% sociaal, 40% midden en 20% overig te hanteren.

En gaat overtot de orde van de dag

A. van der Rest Genie)
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