Amendement Kadernota 2022
Corsanummer:
Van:
Aan:
Ondenrerp:

CDA en Hart voor Bloemendaal
De voozitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Kademota 2022 - raadsvoorste I 2021 00 1 1 25 (toevoegen bud get voor
asfalteren Graaf Willemlaan - Vogelenzang)

De raad, in openbare vergadering bijeen op donderdag3 juni2021,

Gonstatcrcnde dat
er medio juli 2020 gepland onderhoud is uitgevoerd aan de Graaf Willemlaan ín
Vogelenzang;
vanaf de oplevering van de werkzaamheden bewoners klagen de bewoners over de staat
van de weg;
begin 2021 een treegbeurl is uitgevoerd;
de klachten zijn verwoord in een brief d.d. 2 maa¡l (met de resultaten van een enquête) aan
het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad;
ertijdens de commissie Grondgebied is gesproken over dít onderwerp op vezoek van CDA
en Hart voor Bloemendaal;
de wethouder tijdens deze vergadering heeft gemeld de kosten voor herstel van het wegdek
in te schatten op € 100.000,=;

Overwegende dat
het wenselijk is dat het wegdek van de Graaf Willemlaan wordt teruggebracht in de
oorspron kelij ke staat;
dat hiervoor budget opgenomen zou moeten worden in de Kadernota;

Besluit aan het raadsvoor¡tel het volgende punt toe te voogon

4.

een bedrag van € 100.000,= 1e" te voegen voor het asfalteren van de Graaf Willemlaan in
Vogelenzang.

lngediend door:
CDA

Hart voor Bloemendaal

A.J.G,

M. Roos-Andriesse

V€LøO We-n
Stemmen voor:
Stemmen tegen:
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Amendement behorende bii de Kadernota 202
Va n:

Aan:

Onderwerp:

Liberaal Bloemendaal
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemenda al
Herschikking aandelen De Meerlanden Holding N.V.

De raad in vergadering bijeen op donderdag 3 juni 2A2L

Van mening zijnde dat:
Dat de gemeente Bloemendaal periodiek een vrije
aanbesteding heeft van de afvalverwerking.
Het door het College niet duidelijk is gemaakt wat de

consequenties zijn van de aankoop/herschikking van
aandelen De Meerlanden Holding N.V

Overwegende dat:
Met de herschikking van aandelen van De Meerlanden
Holding N.V, feitelijk een Gemeenschappelijke regeling wordt
aangegaan waarover eerst afzonderlijk een principieel besluit
door de Gemeenteraad zou moeten worden genomen.
De Gemeenteraad eerst volledig moet worden geinformeerd
over de voor- en nadelen van een eventueel mogelijke
herschikking van de aandelen De Meerlanden Holding N.V.
De eventueel mogelijke herschikking te behandelen in de
Commissie Bestuur & Middelen, voorafgaande aan de
behandeling van de Begroting2022.
Veru?or

Besluit:
De Kadernota 2022 als volgt te wijzigen:

Voor,3 (t\uB, LB,ZÐ
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PvdA'VDß)
Af"rzig,s
I

De paragraaf op pagina 15, Herschikking aandelen De

Meerlanden Holding N.V. uit de Kadernota 2022 wordt gehaald.

lngedíend door:

a

L. Heukels

endaal
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Amendement
Van:

Liberaal Bloemendaal

Raadsvergadering:
:

3 Juni 2O2t

Raadsvoorstel

Corsanum mer Raadsvoorstel

kosten zeewcg
:

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op datum

Kennis genomen hebbende van: het voorstel tot investering reconstructie herinrichting plateau
Zeeweg

Constaterende: dat dat geld beter gebruikt kan worden voor een totale her¡nrichting van dat gebied,
ínclusief de wegen, gezien de tragische gebeurtenissen
Dat het beter te wachten tot alles duidelijk is rond om het hotel en de bouw werkzaamheden

- bijna
zijn afgerond
Dat LB voorstelt een extra avond met verkeers politie en deskundigen omtrent de verkeers situatie al
daar en dan pas te beoordelen hoe het geld verdeeld gaat worden en aan welke werkzaamheden
-

overwegende: dat de besteding daarvan nog niet vrij gegeven kan worden
Besluit:
Het punt te schrappen

Liberaal Bloemendaal

Stemmen voor
Stemmen tegen:
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MOTIC Kadêrnote
Fractie

WD,

Datum Raad

3 juni 2021

Agendapunt

0ndenrerp

4
Kadernota

Reg¡stratie nr

202100LLt25

1

CDA, ZB

De Raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen

op3iuni202l'

Ovenruegende dat,
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r
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De kadernota de kaders meegeeftvoorde begrotingâ0ll;
Verschillende taakvelden verzoeken bevatten voor uitbreiding van de bestaande ftes;
Er

voortdurend extra beleidstaken op de gemeente afkomen;

Het onze ambities is om een zelfstandige gemeente te blüven en het derhalve van belang ís
de bestuurskracht van de gemeente Bloemendaal te behouden;
We graag nog voor het vaststellen van de begroting 2022 eenoverall onderbouwing van het
college willen ontvangen inzake de personele kwaliteiten en kwantiteiten die bij voornoemde
ambitie behoren;
ln deze onderbouwing: a. een onderscheid wordt gemaakt in beleidstaken en uitvoerende
taken; b. wordt ingegaan op de vraag of ook interne verschuivingen binnen de bestaande
personeelsformatie een bijdrage kan leveren aan het behalen van voornoemde ambitie;

We een nieuwe gemeentesecretaris hebben aangenomen die met een frisse blik kijkt naar de
organisatie;

Uitbreiding van formatie een structureel effect heeft op de begroting.

Verzoekt het collese
Een onderzoek te doen zoals beschreven in de ovenirregingen, en hierover te rapporteren

voorafgaand of uiterlijk bij de begrotine2022.
En

gaat over tot de orde van de dag.

Fractie

WD

Fractíe CDA

Fractie ZB
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Motie: Lokale proces- en financiële participatie bij uitvoering Klimaatakkoord
Corsa

num m

er

Van:
Aan:

:

2O2L0O1747

D66, GL, CDA
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:

RegionaleEnergieStrategie

De raad in openbare vergadering bijeen op donderd ag3 juni 2O2L,

Constaterende dat
ln het Kl¡maatakkoord het streven voor 2030 is opgenomen dat 50% van de productie van
hernieuwbare energie in eigendom is van de fokale omgeving, zowel van inwoners als van
bedrijven;
n de RES Noord-Holland Zuid er zelfs naar minim aal5OTo lokaal eigendom wordt gestreefd;
Bijvoorbeeld de zonnepanelen op de parkeerterreinen P1 en P2 geen lokaal eigendom zijn,
maar dat de stroom wel is aangeboden aan inwoners;
Lokaal eigenaarschap alleen geregeld kan worden met gemeentelijk beleid;
De term 'lokaal eigendom' niet centraal ís uitgewerkt en er ruímte is voor eigen
f

interpretatie;
Overwegende dat
ln de

in Bloemendaal nu geen zoeklocaties voor toekomstige zonneparken of
windparken zijn opgenomen, maar dat er tot 2050 nog veel moet gebeuren;
Nieuwe initiatieven buiten zoekgebieden mogelijk zijn;
Proces- en financiële part¡cipatie kunnen bijdragen om het draagvlak voor de energ¡etrans¡t¡e
RES 1.0

te vergroten;
De lokale omgeving niet alleen de lasten maar ook de lusten van het opwekken van
hernieuwbare energie zou moeten krijgen;
Door proces- en financíële participatie inwoners zelf invloed kunnen uitoefenen op hun
directe leefomgeving;
Het delen in de opbrengst niet alleen voorbehouden moet zijn aan kapitaalkrachtigen;
Financiële part¡cipat¡e verschillende vormen kan aannemen, zoals mede-eigenaarschap,
financiële deelneming een omgevingsfonds of een omwonendenregeling;
Verzoekt het college
Om beleid op te stellen waarmee in het kader van het Klimaatakkoord procesparticipatie - en
minimaal 50% financiële participatie geregeld kunnen worden bij het opwekken van grootschalige
hernieuwbare energie, waarbij zoveel mogelijk aansluiting en afstemming met partners in de regio
gezocht moet worden en geleerd kan worden van "best practices,, elders.

D66
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Kuijs

GroenLinks

CDA

Aonrl ewowQh

H.P. Faber

A.J.G. Burger
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Amendement inz¡ke Algemene Plaetrel'like Verordening gemeenûe

Bloemendtal2O2l
Corsanummer:
Van:
Aan:
Onderwerp:

CDA
De voozitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Raadsvoorstet 202100A936 (vaststellen Aþemene Plaatselijke Verordening
gemeente Bloemendaal 2021}

De raad, in openbare vergadering bljeen op3 juni2O21,

Gon¡t¡trnndc

1.

dat de voorgestelde APV-tekst art. 2:3 luidt:

Artikel 23 Kenniqeving betagingen op openbarc plaatæn
1. Degene die het vaornemen heefr op een openbare plaats een betoging te houden,
waaronder begrcpen een samenkomst als bedoeld in aftikel3, eersfe lid, van de Wet
openbarc manifestaties, geeft daawan vær de orynbarc aankondþing en ten minste 72
uren vætdat dø betoging worú gøhouden, schriftelíjk lrennis aan de burgemeesfer.
2. Ðe kenniqeving bevat:
a. naam en adres van degene die de betqing houdt;

b. hetdaelvan dø tptqing;
c. de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tiidstip van aanvang en van
beêindiging;
d. de plaats en, voor zover van toepassing, de rcute en de plaats van beëind¡ging;
e. voor zovervan toepassing, de wijze van samenstelling;
f. maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om æn regelmatig verloop te
bewltderen.
3. Degene die de kenniqeving dæt, ontvangt daa¡van een bewijs waarin het tijdstip van de
kenniqeving is vermeld.
4. Als het tljdstip van de æhrifrelijke kennlsgeving valt op een wljdag na 12.00 uur, een
zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan
uiterlijk op de werkdag die aan de dag van dat tijdstip voorafgaat v6r 12.00 uur.
5. De buryemeester kan in bijzondere omstandþheden op trczoek een kennisgeving in
behandeling nemen buiten deze termijn.
Overuegende

1.

2,

dat het recht tot betoging een grondrecht is;
dat artikel 2:3, vierde lid, APV het rechttot betoging onnodig beperkt en in deze digitale tijcl
de toevoeging van dit artikellid overbodig is geworden.
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dat artikel 2:3 lid 4 van het tekstvoorstel komt te vervallEn en artikellid 5 vemummerd wordt
naar artikellid 4- Hiermee komt het gehele artikel 2:3van de nieuwe APV als volgt te tuiden:

Artikel2:3 Kennisgeving betogingan op openbarc plaatæn
1- bgøne dþ hetv@merÍren heeft q een opnbare plaab een tplbging te hwden,
waaronder bqrcpen een samenkomst als bedæld in a¡tiket 3, eersfe lid, van de Wet
rynbarc manifestaties, geefr daaruan vær de opnbare aankondþing en ten minste 72
urcn væ¡dat de betoglng wordt gehouden, æhriftelijk kennis aan de burgemeester.
2. De kennisgeving bevat:
a. naam en adres van degene díe de betqing houdt;
b. hetdæl van de bdtoging;
c. de datum waarop de betaging wordt gehouden en hettijtlsfip van aanvang en van
beëindþittg;
d. de plaats øn, vær zover van tæpassing, de rcute en de ptaats van beöindiging;
e. v@r zovervan toepassíng, de wijze van sanrenstelling;
f. maatrcgelen die degene die de betoging houdt zal letren om e,en regetmatíg vedæp te

fuwúeren.

3. Degene die de kenniqevíng doet, ontvangt daarvan een hwijswaarín hettiþstíp van de
kenniqeving is vermeld.
4. De buryemeester kan ín biþondere omstandighúen op venæk een kenniqevíng in
behandeling nemen buiten deze termijn.

lngediend doon GDA,
Stemmen voor:
Stemmen tegen:

Amendement Eenvoudiger regels filmopnamen in APV

*

Bloemendaal

Corsanummer:
Van:

GroenLinks, D66

Aan:

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:

Raadsvoorstel 2021000936

eÃ0wen

De raad, in openbare vergadering bijeen op 3 juni 2021,
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L.

De APV alleen regels moet bevatten die strikt nodíg, handhaafbaar en duidelijk zijn;

2.

ln de voorgestelde nieuwe APV (in de bijlage bij het raadsvoorstel) regels worden toegevoegd
omtrent filmopnames die onvoldoende voldoen aan het onder 1 bedoelde criterium en

3.

De APV overigens al regels bevat over geluidsoverlast (Artikel 4:6 Overige geluidhinder);

4.

Het wel wenselijk is om filmopnames aan regels te binden; niet om opnames tegen te gaan
(geen beteugeling artistieke en journalistieke vrijheden !), maar om eventuele overlast te
beperken en een duidelijke basÍs te leggen voor tariefheffing (als vergoeding voor de inspanning
van de gemeente rond beoordeling van meldingen van opnames en het onderhoud van

gebruíkte openbare ruimte)*;
5

6.

Overwogen is om (semí-)professionele filmopnames (van enige omvang) te beschouwen als
'evenement' en dan dus de APV-regels over evenementen toe te passen [zoals bv. in de
gemeente De Bilt is gedaan]; echter, in art. 2:1.0 van de Bloemendaalse APV worden opnames
(impliciet) al beschouwd als strijdíg met (normaal) gebruik** van de openbare ruimte en zijn
daarom meldingsplichtig (huidige praktijk is dat er ook regelmatig meldingen plaatsvinden!); in
dit art. zou voor de duidelijkheid en om de link met het taríef* te verduidelijken, een nieuwe
beknopte tekst opgenomen kunnen worden, waarbij de beoordeling voor een groot deel bij de
gemeente komt te liggen. Gedetailleerde beoordeling wordt dan overgelaten aan de organisatie
en uiteindelijk de burgemeester bij beslissing over verlenen/weigeren vergunning.
Overigens art.2:25lid 3.itekstueel niet logísch aansluit op de tekst waarmee lid 3. begint;

*

ln de op 2O-Lt-2020 door de raad aangenomen Legesverordening 2020 (2020003840) wordt al rekening gehouden met
een tariefvoorfilmopnames (l). Er geldt een tariefvan € 168 voor "hetverlenen von een vergunning op grond van ortikel

2:10". Dittarief is (minstens?) nodig om meldingen filmopnames te beoordelen en te overleggen met de organisator.
** Art. 2:10 betreft"Het plootsen van voorwerpen op of aon de openbare plaøts in strijd met de publieke
functie ervan";lid1luidt: "Het rs verboden zonder vergunning van het college de openbare plaots of een gedeelte daorvon onders te gebruiken
don overeenkomstig de publieke functie doorvan"; over of filmopnames strijdig zijn met (normaal?) gebruik openbare ruimte
(bedoeld met'plaats'!?) kunnen de meningen verschillen. Art. 2:10 lid 3 luist: "Het in het eerste lid bepoalde is nietvan
toepossing op:" en dan volgen de punten at/mi.

L

Besluit
Aan het voorgelegde besluit toe te voegen

"met dien verstande dat:
a

Artíkel 2.10 l¡d 3 punt i luidt:
(semi-)professionele foto- of filmopnomes, mits:
deze ten minste vier weken van te voren aon de gemeente zijn gemeld en
de opnamen ploatsvinden tussen 08:00 uur en 20.00 uur en
niet of nauwelijks hinder ontstaot voor gebruikers von de openbore ruimte en

o.
b.

c.

d.
a

hinder voor omwonenden wordt beperkt;

De tekst in artikel 2:25lid 3.i wordt verplaatst naar art. 2:25lid 3.h en daar als laatste zin
opgenomen; (het punt i. kan dan worden geschrapt)."

lngediend door GroenLinks en D66

R.W

k

A.H. Oude Weernink
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Amendement vaststellen APV 2021
2021000936

Corsa:

Hart voor Bloemendaal,

Van:

...

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Aan:

Onderwerp

APV 2021 Bloemendaal

Verworffr\
Vpor,3 (*tvB,, LB,Z B)

De raad in openbare vergadering bíjeen op donderdag3 juni 2O2t,

Constaterende dat:
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De APV wordt gewijzigd waarbij (het huidige) artikel 4:10 m en n en artikel 14:L3 lid 3 worden
geschrapt omdat is aangekondigd dat de beleidsregels waardevolle bomen zal worden

ingetrokken.
Dit gebeurt o.a. omdat de waardevolle bomenlijst enkele jaren niet meer is bijgehouden.
De waardevolle bomenlijst alleen betrekking heeft op de dorpskern Bennebroek.

Overwegende dat:

-

De waardevolle bomenlijst voor Bennebroek een waardevol document is waar de gemeente op

kan terugvallen als extra bas¡s.

-

Het zonde ís deze lijst niet te hanteren omdat in ieder geval voor één dorpskern sprake is van
een extra achterliggend document op grond waarvan aanvragen om kapvergunningen kunnen

worden beoordeeld.
Het voorkomen van bomen op deze lijst mogelijk een extra bescherming biedt voor behoud.
Het voorkomen van bomen op deze lijst extra bescherming biedt aan waardevolle en
monumentale bomen.
lndien een boom niet op de líjst voorkomt een kapvergunning kan worden geweígerd op basis
van de criteria van artikel 4.13, dat daarvoor relatief weinig tijd is, en in de praktijk blijkt dat
waardevolle bomen toch worden gekapt.

-

Dat opname van bomen op de lijst de verwerking van kapvergunningen versnelt omdat de
toetsing of een boom behoudens waardig is, al is uitgevoerd.

-

Een lijst met waardevolle bomen ook voor inwoners een toegevoegde waarde heeft omdat
mensen van bomen houden en de wetenschap dat er een bijzondere boom in hun tuin staat of
in het openbaar groen, wellicht een extra dímensie toevoegt aan de belevingswaarde en het

bewustzijn.

-

Het op termijn wellicht mogelijk is de waardevolle bomenlijst uit te breiden naar andere delen
van de gemeente wat ook zou kunnen worden uitbesteed aan vrijwilligers of aan instanties die

hiermee ervaring hebben en bereid zijn dit werk voor de gemeente te doen.
Het aanhouden van de lijst waardevolle bomen geen negatieve gevolgen heeft en idem de
beleidsregels waardevolle bomen.

Besluit:

o
o
¡

Het huidíge artíkel 4:10 onderdelen m en n blijft in stand en de nieuwe letters m en n worden
gewijzigd in o en p;
Het huidige artikel 4:L3-3 blijft in stand en het nieuwe onderdeel 3 wordt vernummerd in 4;
Het huidíge artíkel 4:14 komt niet te vervallen maar blijft in stand.

lngediend door
Hart voor Bloemendaal

M. Roos

Nadere toelichtíng:
Als een kopvergunning voor een boom wordt gevraogd, wordt door de gemeente een afweging
gemaakt van de woarde van de boom, zie art 4.13 lîd 2 van de APV. Daorin is een aøntal afwegingen
vastgelegd zools notuurwoorde, landschoppelijke waarde, waarde voor de stod etc.

Dat liikt positief voor de boom in kwestie, maar in de proktijk btijkt een waordevolle boom woor een
kapvergunning voor is aangevraogd heel lostig of niet te redden op bosis van deze criterio. tn de
prakt¡ik bliikt het namelijk zeer lastig oan te tonen dot een boom een grote natuurwaorde heeft of
beeldbepalend is. Het belong van het hondhaven van de boom is door het vosthouden oan het beteid
en de bomenliist beter geborgd. Natuurbelang is in onze visie een zwoarder wegend belang dan 'kapbelang'. Het is in ons aller belang de gemeente Bloemendoal groen te houden en de kwetsbare
natuu rwaa rde n te besche rme n.

*

Bloemendaal
Amendement aanpassing APV
Corsanummer:
Van:
Aan:
Onderwerp:

GroenLinks
De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Raadsvoorstel 2020000209 (wijziging artikel van de Algemene plaatselijke
verordening Bloemendaal 201 9)

De raad, in openbare vergadering bijeen op 3 juni 2021,

A.

Constaterende

1.

dat in de voorgestelde APV-tekst (raadsvoorstel 2020000209) een voorschrift ontbreekt over het
in bezit hebben van geluidsapparatuur dan wel muziekinstrumenten met geluidsversterking.

Ovenaregende

1.

3.

Dat het noodzakelijk is om de handhavingsgrond op te nemen om ook in het geval van
"toestellen of geluidsapparaten die niet in werking ziin", maar waarvan de verwachting is dat
deze voor de omgeving geluidhinder gaat veroorzaken, te kunnen handhaven.
Dat in de zomer van 2020 de voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland een verbod heeft
ingesteld op de aanwezigheid van geluidsapparatuur en muziekinstrumenten op het strand.
Dat doel hiervan was om grootschalige samenkomsten van mensen bij illegale pop-up feesten

4.

op het strandiin de openbare ruimte tegen te gaan.
Dat dit verbod volgens de politie buitengewoon effectief is bij het voorkomen van illegale pop-up

2.

feesten.

S.

Dat volgens het openingsplan van het kabinet om de samenleving veilig maar gefaseerd te

heropenen gedurende de zomermaanden nog steeds vergaande beperkingen gelden ter

6.

bestrijding van de coronapandemie.
Dat daarom er nog steeds een noodzaak bestaat om grootschalige samenkomsten als gevolg

7.

van pop-up feesten tegen te gaan.
Dat echter het verbod op aanwezigheid van geluidsapparatuur niet is opgenomen in de Tijdelijke

B.

Wet Maatregelen Covid-1 9.
Dat het daarom ter bescherming van de volksgezondheid en de openbare orde noodzakelijk is
om dit verbod op te nemen in de APV.

À*qu*o (wøn
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ln het hoofdstuk Openbare orde en veílígheid, volksgezondheid en milieu, te verplaatsen van
afdelíng 2 Betogíng, naar afdeling I Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden: artíkel
2:2 en als volgt te laten luiden:
Artikel 2:2
Het is verboden geluidsapparatuur, inclusief muziekinstrumenten met geluidsversterking
aanwezig te hebben in de door de burgemeester aangewezen gebieden en locaties, met
uitzondering van inrichtingen in de zin van de Wet of het Besluit milieubeheer of woningen
en bijbehorende erven.
De burgemeester kan de werking van het in het eerste lid gestelde verbod beperken naar
tijd, plaats en soort apparatuur en instrumenten.

1.

2.

3.

Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op evenementen als bedoeld in hoofdstuk

2 afdeling7.

B.

Constaterende

1.

dat de voorgestelde APV{ekst art. 2:48 luidt:

Artikel 2 :48 Verboden drankgebruik
1. Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een openbare
plaats die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te
gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te
hebben.

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en
Horecawet;
b. een andere plaats dan een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt
krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet.
c. straatfeesten en overige activiteiten die plaatsvinden op de weg en waarvoor overeenkomstig
artikel 2:25,lid 3, van deze verordening melding is gedaan of op grond van deze verordening
vergunning is verleend door de burgemeester.

Overwegende
1

.

Dat het noodzakelijk is om in 2:48lid 1 de bevoegdheid op te nemen om ook in geval van 'niet
aangebroken flessen' te kunnen handhaven.

Besluit in añrijking en ter aanvulling van het raadsvoorstel
Ad A) ln het hoofdstuk Openbare orde en veiligheÍd, volksgezondheíd en milieu, naar Afdelíng
1 Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden te verplaatsen Artikel 2:2 en als volgt te
laten luiden:
Afükel2:2

1.

Het is verboden geluidsapparatuur, inclusíef muziekinstrumenten met geluidsversterking
aanwezig te hebben in de door de burgemeester aangewezen gebieden en locaties, met
uitzondering van inrichtingen in de zin van de Wet of het Besluit milieubeheer of woningen en
bijbehorende erven.

2

-3-

2.
3.

De burgemeester kan de werking van het in het eerste lid gestelde verbod beperken naar tijd,
plaats en soort apparatuur en instrumenten.
Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op evenementen als bedoeld in hoofdstuk 2

afdeling 7.

Ad B) dat artikel 2:48lld 1 van het tekstvoorstelwordt gewijzigd en als volgt komt te luiden
2 : 48 Verboden d ra n kgebru i k
1. Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een openbare

Arti kel

plaats die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te
gebruiken of flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te
hebben.

lngediend door GroenLinks,
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Van

GroenLinks, D66

Raadsvergadering:
Raadsvoorstel:
Corsa nu m mer Raadsvoorstel

3

juni

2O21

Kapitaalvraag lange termijn financiering LTF Stedin
2021001364

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 3 Juni 2021
Kennis genomen hebbende van:
-de beraadslaging in de Commissie Bestuur en Middelen van 20 mei jl.,

Constaterende dat:
-een meerderheid niet voor aanneming van het raadsvoorstel blijkt te zijn,
-het raadsvoorstel meerdere keuzes bevat,
-het op deze wijze technisch niet mogelijk is om tegen het raadsvoorstel te stemmen,
-de wethouder heeft toegezegd om - naar aanleiding van het verzoek om een kapitaalinjectie van
Stedin - bij de Rijksoverheid er op aan te dringen meer duidelijkheid te geven over de
verantwoordelijkheid van het Rijk en lagere overheden om te voldoen aan kapitaalbehoeften van
Stedin (en vergelijkbare infrastructuurbedrijven) in relatie tot de energietransitie;
Overwegende dat:
-het raadsvoorstel om die reden dient te worden aangepast,
Besluit

-het gehele raadsbesluit te vervangen door de volgende tekst
Besluit

1.
2.
3.

Kennis te nemen van de inschrijfopties voor het verkrijgen van cumulatief preferente aandelen
en ervoor te kiezen om geen aandelen te kopen;
Een mail te sturen naar fm bestuurliikezaken@stedingroep.nl om kenbaar te maken dat

Bloemendaal geen aandelen koopt;
Via het College er bij de Rijksoverheid op aan te dringen om meer duidelijkheid te geven over
de verantwoordelijkheid van het Rijk en lagere overheden om te voldoen aan
kapítaalbehoeften van Stedin (en vergelijkbare infrastructuurbedrijven) in relatie tot de
energietransitie.

Ingediend door
GroenLinks

D66 dhr. Oude Weernink

R.W. Kruijswijk
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langc t¡rmijn finrnclrring LTF stcdln

De raad van de gemeente Broemendaar, in vergaderrng
bijeen op 3 Junr

2ozt

Kennis genomen hebbende van:

-de beraadslaging in de Commissie Bestuur
en Middelen,
Constaterende dat:
-een meerderheid niet voor aanneming van
het raadsvoorstel blijK te zijn,
-het raadsvoorstel meerdere keuzes bevat,
-het op deze wijze technisch niet mogelijk ¡s om
tegen het raadsvoorstel te stemmen,
Overuegende dat:
-het raadsvoorstel om die reden dient te worden aangepast,
Besluit:

-het gehele raadsbesluit te vervangen door de volgende tekst:
Besluit:

1.

Kennis te nemen van de inschrijfopties voor het verkrggen van cumulatief preferente aandelen
en ervoor te kíezen om geen aandelen te kopen;

2. Een mail te sturen naar fm bestuurliikezaken@stedinqroeo.nl om kenbaar te maken dat
Bloemendaal geen aandelen koopt.
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MOT¡E Kapitaalvraag Lange Termijn Financiering Stedin

Van:
Aan:

D66, WD, CDA, 28..........
De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderurerp

Raadsvoo rstel 2021 00 1364

De raad, in openbare vergadering bijeen op 3 juni 202L,

Ovenresende dat:

1. Het huidige rendement van de niet-preferente aandelen Stedin
in bezit van de gemeente Bloemendaal te verwaarlozen is;
2. De toekomstige rendementsverwachting van deze nietpreferente aandelen niet positief is;
3. Door de uitgifte van Cumulatíef Preferente aandelen Stedin de
rendementsvenrachting van de niet-preferente aandelen van
de gemeente Bloemendaal verder onder druk komt te staan;
4. ln het kader van noodzakelijke geachte kostenbeheersing het
stellen van financiële prioriteiten gewenst is.

Verzoekt het Colleee
Het huidige aandelenpakket Stedin te verkopen.
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