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Arñendement prevent¡eve schoollogopedie

*
BloemendaalCorsanummer:

Van: Groenlinks, PvdA, WD,þú

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Raadsvoorstel202L0OI429

De raad, in openbare vergaderíng bijeen op 16 september 202!,

Constaterende dat: het College van mening is dat preventieve schoollogopedie niet hoort tot de
kerntaken van de gemeente en de gemeentelijke inzet van preventieve schoollogopedie per 1 april 2025
wil beëindigen;

Overwesende dat:
1. Preventieve schoollogopedie wèlvan belang is om

- taalachterstand te voorkomen of in te lopen (dit geldt o.a. bij statushouders-kinderen);
en zo ook bij te dragen aan het voorkomen van extra druk op het (basis)onderwijs;

- lichte zorgvraag (op latere leeftijd) kan beperken;
Het college constateert overigens ook"Vroege identificatie en eventuele behandeting von een sproak-
en/of toalstoornis levert op longere termijn een betere gezondheid op, kon voortijdig schootuitvat of
uitstroom naor speciaal onderwijs voorkomen en part¡cipatie in de maatschoppij bevorderen";

2. Screening op school of via school niet is gegarandeerd als logopedie helemaal aan de markt of de
scholen wordt overgelaten (zoals het college stelt: "de kans dat scholen besluiten niet zelf de
preventieve logopedie zullen gaan organiseren is groot"), terwijl het CJG "heeft laten weten
niet direct aanleiding te z¡en deze taak (schoollogopedie) in haar organisatie op te nemen;

3. Het redelijk is aan te nemen dat in stand houden van de preventieve schoollogopedie (te zien als
kerntaak van de gemeente)ook bij afscheid van de logopedisten in gemeentedienst ook enige
ook enige financiële gevolgen voor de gemeente zal betekenen;

Besluit conform het collegevoorstel 202LO0L429 ("de gemeentetijke inzet van preventieve
schoollogopedie per 7 opril 2025 te beëindigen"l, er van uitgaande dat de preventieve schoollogopedie
ook na 2024 zal worden voortgezet en hierover een voorstel (uitwerking, incl. financiële consequenties)
volgt.
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Amendement Een sterké Rekenkamercommissie voor een sterke raad

Van D66, CDA

Raadsvergadering: 16 september 2O21
INitiAtiCfVOOTStCI 2.0: VERORDENING REKENKAMERCOMMISSIE BLOEMENDAAL 2021
Corsanummer voorstel: 2021001391

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 16 september 2O21

Kennis genomen hebbende van:
. het voorliggende 'Initiatietuoorstel 2.0: VERoRDENING REKENKAMERcoMMISSIE

BLOEMENDAAL 2O2L' ;

Constaterende dat:
. het budget voor de Rekenkamercommissie niet is geÏndexeerd;

' er zowel een totaalbedrag is bepaald, gebaseerd op inwoneraantal, als een bepaalde
vergoeding voor de leden van de Rekenkamercommissie;

' de Rekenkamercommissie voor 2021 7.680 euro begroot heeft voor overige kosten;

Overwegende dat:
. de Rekenkamercommissie een essentiële rol vervult in het duale stelsel;
' de kans bestaat dat het budget voor de Rekenkamercommissie jaarlijks afneemt door het

ontbreken van een indexatie;
o het financiële deel van de Verordening niet onnodig gecompliceerd moet worden;
' de Rekenkamercommissie de voorkeur heeft dat de raad de hoogte van de vergoedingen van

de commissieleden bepaalt;

Besluit
Artikel 4.L,lid l,teveranderenin: 'Decommissiekrijgtjaarlijkseenbudgetvoorhetbetalen
van de vergoedingen aan de commissieleden, zoals vermeld in artikel 4.2, vermeerderd met
10.000 euro (prijspeil 2022) voor het voldoen van overige kosten' ;
Artikel 4.I,lid 5, toe te voegen: 'De 10.000 euro genoemd in lid 1 wordt vanaf 2023 jaarlijks
geïndexeerd zoa ls raadsledenvergoedi ngen worden geTndexeerd.'

a

a

Stemmen voor:

Stemmen tegen:

Toelichting:

' Artikel 4'L,lid lluidtinhetinitiatiefvoorstel: 'Decommissiekrijgteenbudgetvoorjaarxvan
in totaal € 1,65 per inwoner; het aantal inwoners in de gemeente wordt gebaseerd op het
CBS-cijfer op 1 januari van het jaar x-1.'
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BloemendaalAmendement +
Van WD

Raadsvergadering: 16 september 2O2I
Raadsvoorstel: in stand laten van de doorde raad op 27 mei 2021 bekrachtigde en op

7 juli 2O2L gehandhaafde geheimhouding op twee
vaststel I i ngsovereen komsten, en de beraadslag i n g daaromtrent,
gesloten ter afsluiting van het dossier Elswoutshoek.

Corsanummer Raadsvoorstel : 202tOO2441

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 16 september 2O2L:

Kennis genomen hebbende van:
De brief van het college d.d. l september 2021 (kenmerk:2021002630) met het verzoek het
raadsvoorstel met kenmerk 2O2L002441 aan te vullen omdat er een beslispunt abusievelijk niet is
op9enomen.

Constaterende dat:
- de raad in het raadsvoorstel 202100244L wordt gevraagd naar aanleiding van twee Wob-

verzoeken een besluit te nemen over het in stand laten van de door de raad op 27 mei 2O2L
bekrachtigde en op 7 juli 202I gehandhaafde geheimhouding op twee
vaststellingsovereenkomsten, en de beraadslaging daaromtrent, gesloten ter afsluiting van het
dossier Elswoutshoek;

- het college na dit besluit van de raad een Wob-besluit kan nemen over de documenten die
onder haar berusten (i.c. de vaststellingsovereenkomsten);

- het verslag van de besloten raadsvergadering van 27 mei 2O2L bij de raad (i.c. de griffie)
berust;

- dat de raad derhalve dient te beslissen op dit deel van de bij het raadsvoorstel gevoegde Wob-
verzoeken;

- Een beslispunt hieromtrent ontbreekt in het raadsvoorstel.

Overwegende:
- Deze omissie te herstellen door een beslispunt toe voegen.

Besluit:
Het volgende

-De
besl dering van 27 mei 2021 te weigeren

lispunt toe te voegen aan het raadsvoorstel:
juli 202L ontvangen wob-verzoeken tot openbaarmaking van het verslag van de

Stemmen voor

Stemmen tegen
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Amendement

Van D66

Raadsvergadering: 16 september 2021
Raadsvoorstel: Vaststellen vergaderschema 2O22
Corsanummer Raadsvoorstel: 2021002565

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 16 september 2021

Kennis genomen hebbende van:
- het voorl i g gende raadsvoorstel'Vaststel len vergaderschema 2O2Z',

Constaterende dat:
-daar geen algemene commissievergaderingen zijn opgenomen voor de behandeling van de Kadernota
en de Begroting,

Overwegende dat:
-een algemene commissievergadering los van de gebruikelijke commissievergaderingen ervoor zorgt
dat zowel de Kadernota als de Begroting optimaal tot hun recht komen,

Besluit:
-voor zowel de Kadernota als de Begroting een aparte avond op te nemen voor een algemene
com m issievergaderi n g,
-daartoe het vergaderschema vast te stellen met kenmerk2O2LOO2704 (in plaats van 2021002587)

Stemmen voor

Stemmen tegen
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