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Krediet Kunstgrasvelden voor de SV Vogelenzang

Van:

Aan:

CDA, PvdA, HvB,ZB,......

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Raadsvergadering 7 juli 2022

Raadsvoorstel Grondexploitatie Vitaal Vogelenzang

Corsa Raadsvoorstel 2022000448

 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 7 juli 2022.

Kennis genomen hebbendevan het raadsvoorstel ‘Grondexploitatie Vitaal Vogelenzang’

Constaterende:

Dat de raad in september 2020 gekozen heeft voorde Vitale Variant van het plan Vitaal

Vogelenzang.

Dat daarbij is gekozen voorde realisatie van 1,5 natuurgrasveld voor de SV Vogelenzang.

Dat het voorliggende raadsvoorstel met grondexploitatie een positief resultaat vertoont.

Overwegende:

Dat het voetbalterrein van SV Vogelenzang van de huidige 3 natuurgrasvelden en het

ijsbaanterrein als oefenveld wordt gereduceerd naar 1,5 voetbalveld in het plan Vitaal

Vogelenzang.

Dat het de wensis van de voetbalvereniging om de voorgestelde natuurgrasvelden te

vervangendoorkunstgrasvelden.

Dat de voetbalvereniging verwacht dat haar ledenaantal toeneemt metderealisatie van

het project Vitaal Vogelenzang.

Dat een voetbalveld met kunstgras gedurende een langere periode in het seizoen

gebruikt kan worden.

Dat met kunstgras ook andere sportbeoefenaren gebruik kunnen makenvanhetterrein,

zoals scholen, welzijnsinstellingen, buurtverenigingen en burgerinitiatieven.

Gelezen de aangenomen motie Onderzoek kunstgrasvelden met rubbergranulaat,

aangenomenin de raadsvergadering van 5 juli 2018 en de beantwoording van de

toezegging TR 75 inzake rubbergranulaat gedateerd augustus 2018. In deze

beantwoording geeft het College aan dat bij nieuw aan te leggen kunstgrasvelden gelet

zal worden op duurzaam kunstgras, het voorkomen van milieuschade en nieuwste

ontwikkelingen gevolgd zullen worden.
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e Gelezen de Rapportage Infill kunstgrasvelden uitgevoerd in opdracht van de Gemeente

Haarlem, behorende bij het raadsbesluit uit december 2019 met de titel Krediet

Investering Sportvelden 2020 waarbij de keuze voor kurk als infillmateriaal is gemaakt.

Besluit:

 

2. „DaarbijTe kiezen voor de minst milieubelastende uitvoering van kunstgras.

In de afweging daarbij de volgende criteria mee te wegen: de relatie met gezondheid,

gevolgen voor de milieubelasting, effecten voor duurzaamheid en circulariteit,

sporttechnische eigenschappen en product technische aspecten (levensduur &

onderhoud) en kosten.

3. Conform het eerder uitgevoerde onderzoek van de gemeente Haarlem te kiezen voor

kurk als infillmateriaal.

dekken wit de Llexibele algemene reserve.
4. Deze extra kosten te verrekenen-met-het-pesitieve-resultaatvanrde-grondexploitatie…

5. Dat het College samen met de SV Vogelenzang onderzoekt op welke wijze en in welke

mate de vereniging een financiële bijdrage aan het onderhoud en afschrijving van de

kunstgrasvelden levert.

En gaat over tot de orde van de dag,
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Amendement

Krediet Kunstgrasvelden voor de SV Vogelenzang

Van: Liberaal Bloemendaal,……

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Raadsvergadering 7 juli 2022

Raadsvoorstel Grondexploitatie Vitaal Vogelenzang

Corsa Raadsvoorstel 2022000448

 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 7 juli 2022.

Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel ‘Grondexploitatie Vitaal Vogelenzang’

Constaterende:

Dat de raad in september 2020 gekozen heeft voor de Vitale Variant van het plan Vitaal

Vogelenzang.

Dat daarbij is gekozen voor de realisatie van 1,5 natuurgrasveld voor de SV Vogelenzang.

Dat het voorliggende raadsvoorstel met grondexploitatie een positief resultaat vertoont.

Overwegende:

Dat het voetbalterrein van SV Vogelenzang van de huidige 3 natuurgrasvelden en het

ijsbaanterrein als oefenveld wordt gereduceerd naar 1,5 voetbalveld in het plan Vitaal

Vogelenzang.

Dat het de wensis van de voetbalvereniging om de voorgestelde natuurgrasvelden te

vervangen door kunstgrasvelden.

Dat de voetbalvereniging verwacht dat haar ledenaantal toeneemt met de realisatie van

het project Vitaal Vogelenzang.

Dat een voetbalveld met kunstgras gedurende een langere periode in het seizoen

gebruikt kan worden.

Gelezen de aangenomen motie Onderzoek kunstgrasvelden met rubbergranulaat,

aangenomen in de raadsvergadering van 5 juli 2018 en de beantwoording van de

toezegging TR 75 inzake rubbergranulaat gedateerd augustus 2018. In deze

beantwoording geeft het College aan dat bij nieuw aan te leggen kunstgrasvelden gelet

zal worden op; duurzaam kunstgras, het voorkomen van milieuschade en nieuwste

ontwikkelingen gevolgd zullen worden.

Gelezen de Rapportage Infill kunstgrasvelden uitgevoerd in opdracht van de Gemeente

Haarlem, behorende bij het raadsbesluit uit december 2019 metde titel Krediet

Investering Sportvelden 2020 waarbij de keuze voor kurk als infillmateriaal is gemaakt.
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Besluit:

1. Het voorgestelde krediet van € 1.890.000 ten behoeve van de aanleg sportvelden

dusdanig te verhogen metals doel de realisatie van 1,5 kunstgrasveld.

2. Daarbij te kiezen voor de minst milieubelastende uitvoering van kunstgras.

In de afweging daarbij de volgende criteria mee te wegen: de relatie met gezondheid,

gevolgen voor de milieubelasting, effecten voor duurzaamheid en circulariteit,

sporttechnische eigenschappen en product technische aspecten (levensduur &

onderhoud) en kosten.

3. Conform het eerder uitgevoerde onderzoek van de gemeente Haarlem te kiezen voor

kurk als infillmateriaal.

4. Deze extra kosten te verrekenen met het positieve resultaat van de grondexploitatie.

En gaat over tot de orde van de dag,

Liber men

 

Stemmen voor: Liberaal Bloemendaal, ………

Stemmen tegen:
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Afwezig : a
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VorworPe

Motie Jaarverslag gemeente Bloemendaal

Van: GroenLinks

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: 2022001091, Jaarverslag en jaarrekening 2021 gemeente
Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 12 juli

2022,

Constaterende dat

volgens de inleiding in het jaarverslag het verslag onder meer bedoeld

is de kaderstellende en controlerende rol van de Raad te versterken;

jaarverslag en jaarrekening een omvang heeft van 247 bladzijden met

een veelheid aan data die niet altijd zodanig verhelderend werken dat

de controlerende rol van de raad adequaat kan worden vervuld;

van sommige gehanteerde kengetallen niet altijd duidelijk is wat wordt
bedoeld waardoor de informatiewaarde ervan nihil wordt;

dit type jaarverslag geen goed informatiemiddel is voor de inwoners

van Bloemendaal.

Overwegende dat

een compacter verslag met meer outputgegevens dan procesinformatie

de informatiewaarde van het verslag sterk zal doen verbeteren;

kengetallen met name betekenis krijgen bij vergelijkingen in de tijd

en/of met andere vergelijkbare gemeenten;

een jaarverslag wel een goed middel kan zijn om over het

gemeenteraadsbeleid met inwoners van Bloemendaal te

communiceren.

Verzoekt het College van B&W

Bij de opstelling van het jaarverslag 2022 en latere jaren de volgende
verbeteringen aan te brengen:

o Bij de uitwerking van het format met twee kolommen

(voorgenomen activiteiten en wat er is gerealiseerd) de concrete
realisatie formuleren in outputtermen;
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o Vergelijkende kengetallen op te nemen in tijd en/of vergelijkbare

gemeenten als Bergen, Heemstede, Laren en Wassenaar.

o Het jaarverslag een grotere verspreiding te geven onder de

inwoners van Bloemendaal en de vorm en inhoud zodanig aan te

passen dat een optimale communicatie zal kunnen plaatsvinden.

En gaat over tot de orde van de dag
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Voor: ts É Grt, vvo, UB, CDA, PA, D6E)

Tegew: 3 CvB, 205)
IRseng : 1 Aanvaardvaarde

Motie Kinderburgemeester

Van: CDA en Liberaal Bloemendaal

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal Bloemendaal

Onderwerp: Kinderburgemeester in de gemeente Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 2 juni 2022,

Constaterende dat:

De gemeenten door een stelselwijziging de verantwoordelijkheid hebben gekregen voor alle zorg voor

jeugdigen en ouders binnen hun grenzen (Jeugdwet, 2015);

Uit een onderzoek naar de staat van jeugdparticipatie in Nederland blijkt dat kinderparticipatie, in

vergelijking met jongerenparticipatie in Nederlandse gemeenten nog in de kinderschoenen staat

(bron: De staat van jeugdparticipatie in Nederland, Verwey-JonkerInstituut, 2016);

Het Kinderrechtencollectief in zijn inbreng voor de rapportage aan het VRK-Comité in Genève wijst op

het gebrek aan kennis over kinderrechten en het feit dat betekenisvolle participatie van kinderen en

jongeren niet geborgd is in beleid en praktijk (Inbreng op de List of Issues Prior to Reporting, 1 juli 2019)

Het beter is om met kinderen en jongeren, dan over kinderen en jongeren te praten;

Overwegende dat:

Kinderparticipatie bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, in het bijzonder aan de ontwikkeling

van hun zelfvertrouwen, zelfrespect en sociale verantwoordelijkheid, en meer in het algemeen aan

morele, sociale en emotionele ontwikkeling;

In het wetsvoorstel Burgerschapsonderwijs voor primair en voortgezet onderwijs (2018) is opgenomen

dat het onderwijs kinderen kennis en respect moet bijbrengen over de basiswaarden van de

democratische rechtsstaat en kinderen moet laten oefenen in vaardigheden die ze nodig hebben om

deel te kunnen nemen aan de samenleving;

De basisscholen in de gemeente Bloemendaal hier voor een gedeelte invulling aan geven door deel te

nemen aan het project “Raadslid in de klas”;

Een groot aantal gemeenten (97) een kinderburgemeester hebben geïnstalleerd;

Een kinderburgemeester bruggen kan slaan tussen kinderen in de gemeente en de politiek;

Kinderen door middel van (de verkiezing van) een kinderburgemeester (nog) meer kunnen leren over

democratie, participatie, politiek, de gemeente en hun eigen rechten;

De gemeenteraad en het college door de plannen en activiteiten van de kinderburgemeester meer

kunnen leren over hoe kinderen de gemeente zien en wat zij belangrijk vinden;

Roept het college op:

Overte gaan tot de aanstelling van een kinderburgemeester onder begeleiding van KinderrechtenNU;

Lid te worden van het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters en daarmee te kiezen voor

Mogelijkheid 1. Basispakket ondersteuning kinderburgemeester* (€ 1000 perjaar);

Dekking voor de kosten van € 1000,00 te vinden binnen het budget van Communicatie

en gaat overtot de orde van de dag.

     

woorsoar |   CDA

dkels Bob van der Veldt
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MOGELIJKHEID 1. BASISPAKKET ONDERSTEUNING KINDERBURGEMEESTER

Kosten jaarlijks: € 1000,-

Voor het goed functioneren van de kinderburgemeester biedt het Nederlands Genootschap van

Kinderburgemeesters (NGKb) de gemeente:

* Deelname aan de Landelijke Dag van Kinderburgemeesters.

+ Het Logboek voor Kinderburgemeesters WE DOEN HET SAMEN. Een ‘Gouden Gids' voor de

kinderburgmeesters, kindergemeenteraadsleden en de begeleider.

* Een accountop hetonline Platform Kinderburgemeesters.

* Kinderburgemeesters ontmoeten elkaar op het platform onder begeleiding.

MOGELIJKHEID 2. ONDERSTEUNING KINDERBURGEMEESTER PLUS KINDERGEMEENTERAAD

Kosten jaarlijks: € 3000,-

Voor het goed functioneren van de kinderburgemeester biedt het Nederlands Genootschap van

Kinderburgemeesters (NGKb) de gemeente:

* Deelname aan de Landelijke Dag van Kinderburgemeesters.

* Het Logboek voor Kinderburgemeesters WE DOEN HET SAMEN.

* Jaarlijkse na- en bijscholing van de gemeentelijke begeleider voor de implementatie van

kinderparticipatie en kinderrechten in de gemeente.

¢ De NGKb-toolkit Kinderdemocratie.

* Een account op het online platform van kinderburgemeesters. De kinderburgemeesteren zijn/haar

begeleider krijgen volledig toegang tot het Platform Kinderburgemeesters en is daarmee bereikbaar

voor de vragen van de kinderen. De kinderburgemeester kan met collega’s overleggen, praat mee en

stemt meein hetvirtuele parlement. Zo kunnenzij kennis en ervaring uitwisselen, samenwerken en

hulp vragen aan de samenwerkingspartners (vermeld in het Logboek).

* Begeleiding op hetplatform.

MOGELIJKHEID 3. AANVULLING OP MOGELIJKHEID 2

Kosten jaarlijks: € 6000,-

* Ondersteuning Kinderburgemeester en Kindergemeenteraad zoals in mogelijkheid 2

* Het virtueel samenkomen met de kindergemeenteraadsleden, de basisscholen en is overleg met leerlingen

mogelijk.

Meerinfo via: info@Kinderrechten.NU

Classificatie: Openbaar



Voor : U (CDA, Grl (2%), ZB)
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Motie alternatief plan strandvlakte Vogelenzang

Van: Zelfstandig Bloemendaal

Aan: voorzitter gemeenteraad Bloemendaal

Onderwerp: Alternatief plan strandvlakte Vogelenzang

De raad in openbare vergadering bijeen op 7 juli 2022

Constaterende dat

- De strandvlakte Vogelenzangse weg door vrijwel al onze inwoners hoog gewaardeerd juist

vanwege het open weidelandschap en boerderijen

-Deze boerderijen al vanaf de 16 e eeuw zijn gevestigd op de Vogelenzangse strandvlakte

-Acht van deze boerderijen in het gebied de rijksmonumentale status bezitten en het

cultuurhistorisch ook gaat om het ensemble (omgeving en momument)

-de strandvlakte Vogelenzang een hoge cultuur-historische waarde is

-er sprake is van relatief kleinschalige extensieve activitieiten

-toevoeging van dit gebied aan het NNN netwerk een rendabele bedrijfsvoering onmogelijk

maakt

-Er vanuit de provincie vergevorderde plannen zijn om dit gebied tot te voegen aan het

natuurnetwerk Nederland

-Onteigening tot de mogelijkheden behoord

-Biodiversiteit tot de argumenten behoord om dit gebied toe te voegen aan het

Natuurnetwerk

-het stikstofprobleem slechts wordt verpl  
  Overwegende dat
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- Gedeputeerde Rommel heeft aangegeven dat Bloemendaal met een plan zou

moeten komen

- De eigenaren bereid zijn om mee te werken om de biodiversiteit van het gebied te

versterken en verder uit te breiden.

-__-de eigenaren bereid zijn om maatregelen ter beperking van de uitstoot van stikstof

te onderzoeken

- De strandvlakte Vogelenzang van grote cultuurhistorische waarde is en het behoud

zoals het nu is voor de gehele gemeente van belang is

Roept de raad op:

Om een delegatie van de raad aan te wijzen om op zo kort mogelijke termijn het

bestuursproject Vogelenzangse weg op te starten met als doel om samen met de

eigenaren tot een alternatief plan te komen met betrekking tot het vergroten van de

biodiversiteit en stikstofuitstoot vermindering waardoor toevoeging aan het

Natuurnetwerk Nederland voorkomen kan worden en de agrarische bedrijven behouden

kunnen blijven.

 
https://youtu.be/jdFf5ieDpi8
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Motie

Aanpassing Dorpshuis Vogelenzang n.a.v. het Project Vitaal Vogelenzang

Van: Liberaal Bloemendaal, PvdA, CDA, ZB

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Aanpassingen Dorpshuis Vogelenzang

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 12 juli 2022,

Constaterende dat:

De bouwkundige consequenties van het project Vitaal Vogelenzang voor het Dorpshuis Vogelenzang

van een dusdanig aard zijn dat de activiteiten en de bedrijfsvoering van het Dorpshuis Vogelenzang

onder druk komen te staan.

Wanneer het Dorpshuis niet aangepast zal worden conform de wensen en het advies van het bestuur

van Dorpshuis, het aanbieden van veel reguliere activiteiten in de toekomst niet mogelijk zal zijn of

bemoeilijkt zal worden.

Voor de differentiatie van het aanbod in de toekomst diverse bouwkundige aanpassingen gewenst.

Overwegende dat

Het behouden van de vele geboden activiteiten en cursussen die een groot maatschappelijk belang

dienen evident is voor het slagen van het project Vitaal Vogelenzang en in het bijzonder vooralle

inwoners van de dorpskern Vogelenzang.

Draagt het College op:

e Ingesprekte gaan met het bestuur van het Dorpshuis over de gewenste aanpassingen van

het Dorpshuis, in lijn met de werkzaamheden die voortvloeien uit project Vitaal Vogelenzang.

e Een inventarisatie te maken van de wensen van het bestuur van het Dorpshuis Vogelenzang

in volgorde van noodzakelijk tot wenselijk en daarbij geschatte kosten in beeld te brengen.

e De raad een gedetailleerde rapportage te sturen van de huidige situatie van het Dorpshuis

t.o.v. de geplande werkzaamheden in het project Vitaal Vogelenzang (een was/wordt

overzicht).

de olgemene Aexibele reserve
e De financiéle dekking van de overeengekomen aanpassingen met betrekking tot Vitaal

Vogelenzang te waarborgen vanuit het-batig-salde-grex en hiervoor een kredietvoorstel aan

de raad te sturen met het daarin opgenomen benodigde krediet.

e De raad periodiek te informeren gedurende het project Vitaal Vogelenzang over de

ontwikkelingen en gesprekken in relatie tot het Dorpshuis.   
En gaat over tot de orde van de dag.

Liberaal Bloemendaal

els

Z2OZZ003F8S3

gmk
Text Box
'



Voor: 5 CCDA, er, ZB)
Tegen: B (VVD, HvB, 1066, dA, LB)

Akwsezig : i UiVverwoor PEN

Motie beter onderbouwd plan strandvlakte Vogelenzang

Van: Zelfstandig Bloemendaal, GroenLinks

Aan: voorzitter gemeenteraad Bloemendaal

Onderwerp: Alternatief plan strandvlakte Vogelenzang

De raad in openbare vergadering bijeen op 7 juli 2022

Constaterende dat

De strandvlakte Vogelenzangseweg door vrijwel al onze inwoners hoog gewaardeerd

juist vanwege het open weidelandschap en boerderijen

Deze boerderijen al vanaf de 16 e eeuw zijn gevestigd op de Vogelenzangse strandvlakte

Acht van deze boerderijen in het gebied de rijksmonumentale status bezitten en het

cultuurhistorisch ook gaat om het ensemble (omgeving en monument) de strandvlakte

Vogelenzang een hoge cultuur-historische waarde is

Er sprake is van relatief kleinschalige extensieve activiteiten

Toevoeging van dit gebied aan het NNN netwerk een rendabele bedrijfsvoering

onmogelijk maakt of in ieder geval lijkt te maken

Er vanuit de provincie vergevorderde plannen zijn om dit gebied tot te voegen aan het

natuurnetwerk Nederland

Onteigening tot de mogelijkheden behoort

Biodiversiteit tot de argumenten behoort om dit gebied toe te voegen aan het

Natuurnetwerk

Het stikstofprobleem slechts wordt verplaatst

Overwegende dat

Gedeputeerde Rommel heeft aangegeven dat Bloemendaal met een plan zou moeten

komen

De eigenaren bereid zijn om mee te werken om de biodiversiteit van het gebied te

versterken en verder uit te breiden.

De eigenaren bereid zijn om maatregelen ter beperking van de uitstoot van stikstof te

onderzoeken

De strandvlakte Vogelenzang van grote cultuurhistorische waarde is en het behoud zoals

het nu is voor de gehele gemeente van belang is

Roept het college op om:

Er bij de provincie op aan te dringen dat zij:

1. Aantoont dat zij een grondig vooronderzoek heeft laten doen waarin de hydrologische

potentie in beeld gebracht is en wat ook in het veld gevalideerd dient te zijn.

Indien dat onderzoek er nog niet is dat alsnog te laten doen.

Daarna met de agrarische bedrijven langs de Vogelenzangseweg, de overige

terreinbeheerders in dit gebied en de gemeente Bloemendaal een gemeenschappelijk

gedragen en zowel ecologisch als beheersmatig en bedrijfseconomisch goed

onderbouwd en op alle genoemde aspecten haalbaar plan maakt. Waarbij beoogd/

getracht wordt een oplossing buiten de soms voor agrarisch ondernemers wel erg

knellende regelgeving van het NNN netwerk te vinden.

2022003796


