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MorlE (herlbenoeming leden welstands- en Monumentencommissie
Corsanummer:

*

Bloemendaal

Van:
Aan:

GroenLinks,

Onderwerp

Raadsvoorstel 202 1000693

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

De raad, in openbare vergadering bijeen op 22 maart ter afronding van de vergaderin g
van L1 maart

202L,

Overwegend dat:

1'
2.

Door onachtzaamheid van de Welstands- en Monumentencommissie èn het college te laat
een
voordracht voor (her)benoeming (nieuwe) leden van de Welstands- en Monumentencommissie
is voorbereid en dat daarmee in feite maandenlang een niet-legale commissie heeft
geadviseerd;
Herstel door het college aanvankelijk niet goed is overdacht:
- door aan de raad "uitstel van aftreden" voor te stellen (uitstel zou strijdig
zijn met wet- en
regelgeving),
- door ten onrechte aan te nemen dat de raad bij invoering van de Omgevingswet

niet verder wil
met een soortgelÜke commissie (al dan niet met herbenoeming van leden van de huidige

3.

4.
5.

commissie);
Het college nu voorstelt om twee nieuwe leden te benoemen en met terugwerkende kracht
de
voorzitter te herbenoemen en tevens stelt dat de commissie " no (her)benoeming otte odviezen',
zol "(her)bevestigen die zijvanaf 7 juni 2020 heeft uitgebrocht",terwijl de correcle formulering
dient te zijn dat het College aan de commissie in de nieuwe samenstelling zal verzoeken om alle
vanaf l juli 2020 uitgebrachte, opnieuw te beoordelen {en zo mogetijkte (her)bevestigen}. De
commissie dient immers onafhonkely' te adviseren! Dat 'herbeoordelen' kan betrekkelijk
snel,
op basís van de bestaande dossiers en indien de voorzitter wordt herbenoemd.
De maximale termijn voor de commissieleden niet duidelijk is omschreven in de Welstandsnota
2013 (daarin staat dat leden worden benoemd voor "voor een periode von onbepaatde
tijd,,;
Overigens de naam van de commissie niet"Welstandscommissie" is, maar (al meerdere jaren):
'Welstonds- en Monumentencommis.sie' (of 'adviescommissie Ruimtetijke Kwotiteit en

Monumenten'1.

Spreekt uit dat de Collegevoorbereiding rond de herbenoeming van de leden voor de Welstandsen

Monumentencommissie onder de maat

is

geweest en

Verzoekt het Collese

7'

2.

vooruitlopend op een uitgebreidere herziening van de welstandsnota 2013, ín deze nota op te
nemen dat met de 'welstandscommissie'wordt bedoeld: de ,welstands- en
Monumentencommissie' en dat de leden van deze commissie worden benoemd voor een
periode van maximaal drie jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor nog
eens
maximaal drie jaar (conform artikel 12b lid 4 Woningwet);
Aan de welstands- en Monumentencommissie te verzoeken opnieuw te adviseren over
de vanaf
1, juli 2020 uitgebrachte adviezen.

lngediend

door Groenlinks

R.W. Kruijswijk
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Hart voor Ebemendaal, -,
de voorzittervan de gemeenterðad \nn Bloernend¿el
Gemeenschappelijke Regeliq S¡menr¡erking Socble Zaken

Corsa:
Yen:
Aan:

Orderwerp:

De raad in openbare vergadering biieen op donderdag 11 maart

Coßt¡Þtlnde

-

ilrþn

2021, i/,''crr LL).1(! r t)1. t
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&:

De colleges van B&W rnn Bloemendaal en Heemstede in 2@6 de Gemeenschapælüke
regeling Samemuertirg Sociale Zaken zijn aangegaan;

-

fÞ lntergemeentelijke A6eliry Sociãþ

-

Het college van Bbemendaal de frontoffice taken van het Wmo'bket per 1 mei 2021 biJ de

-

lA9wilbeleggen;
De olleges van Bloemendaal en Heemstede hebben hþrmee irgestemd, onderworw¡arde
van akltoord van de gemeenten¡den van Heemstede en Ebemendaal met aanpassing v¡n de

u

Zaken (lAsz) van de gemeente ll€€mstede de

itvoerende organisath is;

GR

Samenwerkirg Sociale Zaken 2016;

Overwegende dat:

fþt

Wrno.loket in Benr¡ebroek gevestigd is in de voonnalþe St{ra¡rcirr¡sschoolte

Bennebroeft;

llet Wme'loket in een maatschappelijke behoefre r¡ooniet en door de imronefs yan
Eennebroek zeer wordt gewaardeerd;
Het organisatorisch olderbrelqen bij de IASZ van de hontoffice telm v¡n het WÍ¡o-loket er
mag lellen dat het loket (mefürt¡il) uit Eennebroct yerúx¡þt.

nþt toe

lcdrdÈ
llet vooryesÞld n¡dsücduit te wiFt€n ab vo[t:
Dc reôd v¿n de gemccntc Blocmend¡al

tcþzen het voorstel van buqcmccster cn wcthor¡dcrs van 5

þnmrl2(tr1

br¡lult:
Toætnmhg tG tcilqt de Genrccn¡drrppet¡la nætrf Smqrwr¿tr¡ Soc¡h¡rhû Z0t6 E
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Amendement verordening commissie bezwnarschriften Bloenrr
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Corsanummer: 2020003787

,ô

Van:

CDA, Liberaal Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal. D66

Aan:

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:

Raadsvoorstel 9 Verorden ing commissie bezwaarschriften Bloemendaal

De raad, in openbare vergadering bijeen op I

I maart 2ç21, VOA{L\A&

Og

"LZ VqciccrL

aþLl

/

constateert dat:
in het bovengenoemde raadsvoorstel Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal?020
(hierna [e noemen: "de Verordening") bepaald wordt in :

Artiket 3, tweede lid, Samenstelling v¡n

de commissie:

2. De leden van de commissie worden door het collese benoemd, geschorst en ontslagen.;

Artikel6,

eer:ste en tweede

lid, Zittingsduur

l. De voorzitter en de leden van de commissie rvorden benoemd voor een terrnijn van vierjaar.
Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden. De herbenoeming is eveneens voor een
periode van vier jaar, tenzij het colleee aanleiding ziet om voor een kortere periode her te
benc¡emen. Voor leden die op of voor I - I -201 6 zijn benoemd, geldt dat zij maximaal twee keer
voor een periode van 4 jaar kunnen worden herbenoemd.;
2. Een lid kan op elk moment ontslag nemen. Het doel daarvan schriftelijk mededeling aan het
colleqe.

Slotregel verordening
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bloemendaal, gehouden
2ilsnuari zUlQ

op

ovelwee,gt dat:
de strekking van het bovengenoemde lid van het raadsvoorstel een
de vigerende verordening;

wijziging is ten opzichte van

de samenstelling van een bezwaarschriftencommissie ten eerste belangrijk is voor het onpartijdig

toetsen van bezwaarschriften;
dc samenstellirrg van een bezwaarschriftencommissie ten tweede belangrijk is vanwege het kader
stellend karakter ewan. lmmers een rechtspolitieke opvatting van een individueel commissielid
kan een rol spelen bij interpretatie, beoordeling, toepassing van wetgeving en beleid in het
concrete geval;
de meeste bezwaarschriften betrekking hebben op besluiten van het college. Echter het ook
mogelijk is dat bezwaarschriften betrekking hebben op besluiten van de gemeenteraad of van de

burgemeester:

het ingevoerde dualisme geen doorslaggevend argument is om individuele commissieleden te
laten benoemen door het college. Ten eerste is het benoemen van individuele commissieleden
kader stellend en derhalve behoort deze bevoegdheid aan de gemeenteraad. Ten tweede wordt
met het raadsvoorstel geen volledig dualisme beoogd omdat de bezwaarschriftencommissie ook
besluiten toets van de gemeenteraad en de burgemeester. Derhalve creëert het raadsvoorstel ook
geen volledig dualisme. Ten derde heeft de w€tgever kennelijk nimmer volledig dualisme
beoogd. Dit blijkt o.a. uit de positionering van de burgemeester. De burgemeester is narnelijk
zowel bestuursorgaan, maar ook onderdeel van het college van burgemeester en wethouders en
daarnaast tevens voorzitter van de gemeenteraad.
het derhalve niet wenseli.jk is dat alleen het college de leden van de bezwaarcommissie benoemt;
een bezwaarschriftencommissie voor college-o raads- en burgemeester-besluiten een toetsing
behoeft van het hoogste bestuursorgaan van de gemeente;
het wenselijk is om de bevoegdheid tot de (her)benoeming, de schorsing en het ontslag van de
leden van de bezwaarschriftencommissie bij de gemeenteraad te laten, conform de verordening

uit 2017.

Besluit:

Artikel3 Samenstelling van

de commissie

Het tweede lid van artikel 3 als volgt te wijzigen:
2. De leden van de commissie worden door

$@gg41!ggd

benoemd, geschorst en ontslagen.

Artikel6 Zittingsduur
Het eerste en tweede lid van artikel 6 als

volg

te wijzigen:

L De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor

een termijn van vier jaar.
Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden. De herbenoeming is eveneens voor een
periode van vier jaar, tenzij de qemeenteraad aanleiding ziet om voor een kortere periode her te

benoemen. Voor leden die op of voor l- l -2016 zijn benoemd, geldt dat zij maximaal twee keer
voor een periode van 4jaar kunnen worden herbenoemd.
2. Een lid kan op elk moment ontslag nemen. Het doet daarvan schriftelijk mededeling aan de

gemeenteraad.
Slotregel verordening
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bloemendaal, gehouden
op

1l maart 2021.
iend

CDA

Hart voor Bloemendaal

Libera¿l Bloemendaal
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Motie vreemd.., Behoud papieren afvalkalender
Van:
Raadsvergadering

:

Liberaal Bloemendaal, GroenLinks
ll Maanr 2021

LZ

þlqtT u00lt
rÅo4

vqa.a¡l LoZ\

De raad van de gemeente Bloemendaar, in vergadering bijeen op
28 januari 2021

constaterende dat:
college van B&w heeft aangekondigd dat de papieren
afualkalender in 2022 niet meer zal worden gedrukt-en
verspreid bij alle huisadressen.
H_et

Van mening zijnde dat:

-

Er een grote behoefte bluft bestaan aan de papieren

afualkalender;

Joegankelijkheid van berichtgeving door het college niet
(verder) beperkt moet worden;
De afualkalenders vanaf z0z2 weer beter leesbaar moeten

zijn;

Deze kalenders ook aandacht (moeten) besteden aan wat in
welke afvalbak mag.

Verzoekt het Golleoe:
om terug te komen op zijn besluit om per zozz niet meer de
papieren afvalkalender te drukken en te verspreiden.
Liberaal

Bloemendaal

L.J.L. Heukels

GroenLinks

l-lv ß

R.Ur. Kru
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Motie VREEMD.... : publicatie B&W-besluiten

?k

Corsanummer:

Blocnrcrìclaal

Van:

Liberaal Bloemendaal

Aan:

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:

Motie n.a.v. het voorneme no m de e-mailservice B&W -besluiten
af te schaffen

De raad van de gemeente Broemendaat, in
vergadering bijeen op

constaterendedat,

Ll maart 2021;

uoorWap*- ap z2 tlvqur| -Lozt

- het college van B&w voornemens is om
vanaf I februari 20zrtestoppen met ,,de
gemeenteliike e-mailservice over de besluìtenliis(
ende inwoners en raadsleden verwijst
naar de e-mailservice van www,overheid,nr of
de app ,omgevingsarert,;
- het zoeken op www.qverheid naar "Bãw-besruiten,,
(,,geiere gemeente,,) of b¡¡ .,gemeente
Bloemendaal" (nu) geen resultaat oplevert en de
e-ma¡l-service (nu) alleen lrn .ång*uraagd
worden voor brede categorieên gemeentepublicaties
zoals,,voorlichting,,,,,bestemmingsplo nnen" en "voorschriften en beleid,'
;
- het college steeds verder de informatievoorziening
beperkt vanuit het principe ,,digitaol
woor het kan, persoonliik/niet digitøolwaar het
maar dat wel in de ,aaå van tg april
2019 unaniem een motie is aangenomen waarin^oài/;
het college is verzocht ,,ln 2020 de wijze van
de gemeenteliike bekendmakingen te evalueren
en eon dJ oemeenteraad voor te leggen ter

besluitvorming";

Van mening ziinde dat:
- het stoppen met de e-mailservice B&w-besluiten
een beperking van servíce aan inwoners

zou betekenen;

- de collegebesluiten soms zo kort/cryptisch
zijn geformuleerd dat (zelfs) een raadslid
uit de
tekst niet kan afleiden waar het over gaat;
- deze beperkingen niet passen bij een
moderne transparante

overheid;

Verzoekt het Collese:
- om terug te komen op haar voornemen
om de e-mail service voor B&w-besluitenlijsten
te
stoppen;
- om de B&w-besluiten gemakkelijk vindbaar
te houden op de gemeentelijke website en pas
te verwijzen naar overheid'nl als het zoeken naar B&w-besluiten
op deze
gemakkelijk

wordt;
- om een B&w-besluit altijd zo te formuleren
dat duidelijk
Liberaal Bloemendaal
L.J.L. Heu
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Motie vreemd aan de orde van de dag: veqplaatsing bushalte Bennebroek
Degemeenteraadbijeeninvergaderingop11 maart2A21 ,'.,',;
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Overwegende dab

o

Het college heeft besloten in de zomer 2021 dc- btrshalte Be¡rnclrroek€rl.t.¡r;
aan de oostzijde te verplaatsen lraal'Rijks.straatwe¡¡ tcr hoo.qtc vírtl tìttnìm*i5
4-6;

c

Het college hiertoe heeft besloten om de toegankeliikherd van rJp fr¡il'
verbeteren;
o Als gevolg van dit besluit diverse parkeervakken kornc¡r tc vcrv¿llen;
o Winkgliers cn om!\ronr.nrJen hphh¡.n lnfr.n l4rrrf¡¡ fprTr.rrì !¡¡-f 1r¡-¡'1,.;1llç.¡1 r¡;1¡¡ r'ir
parkeerplekken bezrvaar tc hrblicit cir zi¡ ¡.lok irr:l¡lrcrr.¡.irrF,{]li("'l'r'i¡d,1i /l¡
moeite hebtrerl n-rct lref fþii rì;ri r.r¡ çr1rÊn 1'¡1þç,11' vtìrnr \¡;ur n;u iir'¡rr;¡f ir. ir,'r'i,
piaatsgevontìert, ¡'¡1r,-i¡ t-[¿¡i s¡rr¡¡(r-' is g'.:r,r.rt:t:;t- 1/¿t{t ,.}'i./(.:fit]iî;
e f)e bus midt-len op de rijbaan van rle l{iikssf r;urtwel5't,;'11nÌ¡rc!¡.r'! :;fn¡rlprl lri!
de nieun'e halte teneinde ¡rassa¡;iers te l¿rierr instlrppcrr;
. Dit halteren op de rijbaan ten koste zal kurtnerl giì¿uì varì cie doorsrrcnrrn¡1
van het gemotoriseercl verkeer r)p c'le Rijksstraatrve¡1;
r [)e dorpsraad Hennehrtlpk h*rrft f¡tlctl wc'ft.n harzwr;r;rr ill tt'rlir-lrrr1'¡ fa,.*¡r11 ¡i1¡
besluit, rt'at bt':tekent ti¿tt tlraagviirk v(x)r il{rn ¡lit,lrrwt-'blr:;lraltt: vcrmorrlcliik
niet gru>t is.
Verzoekt het college op:
Het verkeersbc.sluit te hcrovertvciìctt ctt t:e¡'r;t irr or,'crlt:11 l<.: trr:¡,[r:rr ui(ìi 1iul1,v(fu('lr{1i,rl r:n
winkeliers en hicrin ook.ie tlorpsr.tarl lìrirttclrrt)t'k r.'¿r Vogt:lerrzarrr¡1 tc lreirckken
aangezien rJe hu.shalte;lirn ile oostzijrJr. v¡n rfl lï'rrr¡¡'hrrrr.k'¡,rl;r,rn rì'rr) ¡1'¡1f¡;¡l¡, lrl¿.þ
innecmt en voor vcel jnlvtlncrs vatì ¡;rtloI litlirrrg is vu¡.rr tlr 1,r,rt:ikl-,rlrrrlrt,irl v.ln'[ u¡,r,lol'l'
i:n ¡¡eat rrlrgr
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Bloemendaalhet ParlJs-akkoord heeft ondertekend (Ðuurzaam Rloemendaal IGemeente
Dleßuu.ud.t'tl);
ln de Reglonale Energle Strategie {RES}de energieregio Noord-Holland Zuid heeft beschreven
hoe de warmtetransltle mogelllk wordt gemaakt;
tn de¡e regio sprake ls van warmtenetten die worden uitgebreid en draaien op biomassa;
Blomassa wordt gezien als een transitiebron die fossiele brandstoffen {deels} kan
vervangen tot er volledlg schone alternatieven op grote schaal worden toegepast;
ln de RES staat dat hout zowel kan worden vergast als verbrand voor energieproductie;

Oven¡elende dat;

.

o
o
o

uitsluitend worden gestookt met niethoutige biomassa) en die fìjnstof-uitstoot veroorzaken;
Uit ondenoek blijkt dat het verbranden van houtige biomassa negatieve gevolgen heeft
voor de luchtkwaliteit en volksgezondheid;
De kap van bomen t.b.v. de centrales meestal slecht is voor de natuur en de biodiversiteit;
Er maatschappelijk veelverzet is tegen het kappen van bomen omwille van biomassa;
Voor de vermindering van Co2-uitstoot extra ingezet kan worden op energiebesparing (isoleren
van woningen);
Er zijn ln de regio diverse biomassacentrales (die niet

Verzoekt het colleqe:
Zich uit te spreken tegen het gebruik van houtachtige biomassa en dit kenbaar te maken binnen de
eneryieregio Noord-Holland Zuid en in overleg tussen reglogemeenten over energle-transitie;
En gaat

over tot de orde van de dag;

lngediend door Hart voor

Bloemendaal

GroenLinks
R.W.
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