[,*.^r\

ev,'evk

Þ{e MRA-samenwerk¡ng
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De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 15 april;
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Constaterende dat:

De MRA Regiegroep in december 2020 heeft afgesproken

de

versterk¡ng van de MRA- samenwerking verder vorm te geven.
De MRA zich de komende tijd wil omvormen tot'Metropool van grote
klasse' waarvan het bestuur bestaat u¡t de burgemeester van
Amsterdam, de CvdK Flevoland, de CvdK NH, de directeur van de MRA
en per bestuurlijk platform één afgevaardigde.
De democratische veftegenwoordiging van 375 gekozen
volksvertegenwoordigers in de regio binnen de MRA wordt
vormgegeven door de positie van de Raadtafel te versterken, hetgeen
wordt georganiseerd door een afvaardiging van één raadslid per
gemeente en twee statenleden per provincie.

Overwegende dat:

-

De MRA geen officieel bestuurlijk, democratisch gelegitimeerd orgaan
is.
De afuaardiging van één raadsl¡d uit Bloemendaal aan de zgn.
Raadtafel onvoldoende borging biedt voor democratische legitlmiteit
en op deze wiJze geen basis vormt voor besluiWorming in tegenstelling
tot wat het college in de zienswijze, zie brief verzonden op 25 maart
2O2t kenmerk 2021000944 tot ultdrukking heeft gebracht.
De belangen van de MRA niet in striJd mogen zljn met het algemeen
belang van bewoners uit Bloemendaal wat in de zienswiJze voor het
versterken van de MRA-samenwerklng zoals geformuleerd door het
college in de zienswijze onvoldoende is gewaarborgd.
De mogeliJkheid bestaat de zlenswlJze aan te passen hetgeen
wenseliJk is om de belangen van Bloemendaal beter te behartl$€o -..:,

-

-

te beschermen.
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Veno¡ftt hd tolh¡ru
De zlenswflze aan

te passen c.g. aan Þ tndþn doon

Van

: Zelfstandig Bloemendaal

'!-:

Raadsvergader¡ng: 15 april ZA?L
De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering
bijeen
op 15 april ZAZL

constaterende dat:
-De MRA Regiegroep in decemb er 2o2o heeft
versterking van de MRA- samenwerking verderafgesproken de
-De metropoolregio Amsterdam zich komende üorm te geven.
tijd wil
omvormen tot 'Metropool van grote klasse' en transformeert
tot
--eigen bestuursclub met burgemeesters, commissar¡s uun
Koning , wethouders en een eigen ambienarenapparaat ;;
die
grote ambities voor stad en regio hebben.

..-r

overwegende dat
-De afvaardiging van een raadslid uit Bloemendaal aan een
zagenaamde 'raadstafel' enkele malen per jaar volstrekt
onvoldoende democratische legitimatie bieãt.
'å - Er onvoldoende mogehJkheden voor raadsleden zijn om de
controlerende taak uit te kunnen voeren
- De belangen van de MRA niet in strijd mogen zijn met het
algemeen belang van bewoners uit Bloemendaal

Verzoekt het College:
-per direct het lidmaatschap van de Metropool Regio
Amsterdam op te zeggen en te zoeken naar meer
democratísche vormen van samenwerking in de regio.

Zelfstan dig Bloemendaa
Rob Sle
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Hart voor Bloemendaal
Marielys Roos
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MONE VAN AFXEUR¡NG
Van

: Hart voor Bloemendaal

Betreft
Datum mot¡e
Datum raad

ffeterLveld kap bomen speelterreintje
: 15 april 2021
: 15 april2021
,

De raad der gemee
nte Bloemendaal, in
vergadering bijeen
op 15 april 2021,

Ovenregende dat:
a
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wethouder wijkhuisen
tijdens de commissie grondgebied
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De kap van bomen tijdens
de bezwaartgrmirn geen
recht doet aan de
rnogelijkheid van bezwaar
die belanghebbenden
hebben.

Spreekt uh:
onze afkeuring over de uitspraken
van wethouder wfkhursen
rn strrjd met de
waarheid en veroordeelt degant
van raken (roars bovenstaand
urteengezetl
waarvoor de wethouder de voreverantwoordetfrôerd
draa6.
En gaat over

tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal
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Liberaal Bloemendaal
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De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen
op
1 april ; 2O2L

constaterende dat:

-

Er op 11 februari 2020 unaniem een motie aangenomen is
Met het verzoek om de nota hondenlosloopbeleíO zOrÞ aan
te houden

voorafgaand aan de behandeling in de commissie
Grondgebied een beeldvormendé avond hondenlosloopbeleíd zou worden georganiseerd om belanghebbenden
mee te kunnen laten praten.
Er al vele jaren geen reden was om het
hondenlosloopbeleid te wijzigen

Van mening ziinde dat:

-

-

De brief van het coilege van B&w van 9 maart zozL
aangaande het hondenlosloopbeleid geen recht doet aan het
uitvoeren van bovengenoemde motie.
Híerin wordt nl. voorgesteld, zij het door middel van een
proef, toch het bele¡d te wijzigen en tevens te gaan
hand haven.
Genoemde brief tevens geen recht doet aan de vele
reacties en petitie van de belanghebbenden, die gehoord
willen worden voordat het college van B&w een besluit
neemt, zoals verwoord in de unaniem aangenomen motie
door de gemeenteraad van Bloemendaat.

Verzoekt het College:

7

De unaniem aangenomen motie hondenlosloopbeleid
onverkort uit te voeren en voorgesteld gewijzígd beleid en
besluitvorming aan te houden tõt oat nãt weeimogelijk is

om een fysieke beeldvormende avond hierover te kunnen
laten plaatsvinden.

Liberaal

B

Stemmen voor:
Stemmen tegen:

z

daal

april 2021

I

Itlotie vreemd

aen de orde van de dag

Van:

Zslfstand¡g Blocmendaal

l¡

Raadsvergadering: 15 april 2O21
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De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 15 april 2021

ì

con3tatcrende dat:

.

Beantwoording van zowel technische vragen als Art 36 vragen die gesteld worden aan het College
onvolledig en niet-tijdig plaats vindt

il:l
ovorw.gcndc dat:
. Het regrlement van Orde beantwoording van vragen binnen 30 dagen voorschriJft
vcrzookt hct collcAe
. Zich te houden aan het Regelement van Orde zoals vastgesteld door de Raad

Zclfstandig llocmcndaal

Rob

Stemmen voor:
Stemmen tegen
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