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Amendement
SCHRAPPEN RESTERENDE TAAKSTETING BIBTIOTHEEK

Corsanummer:

Datum : 2O-LO-2O2L

Van : Groenlinks, PvdA, D66, HvB

Aan : De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Raadsvoorstel 2027002436

tÙrâ
dffiilEll

De raad, in openbare vergadering bijeen op 4 november

Constaterende dat:
1. ln de voorgelegde begroting is uitgegaan van het volledig realiseren van de

bezuinigingstaakstelling bibliotheek 2O2L-2O24, oplopend tot € 135.0OOin2O24;
2. Deze taakstelling t/m een bedrag van € 80.000,- wordt bereikt in 2O22;
3. Dat voor het overige de bezuiniging niet realistisch is, gelet op:

a. Minder te verwachten voordeel door samenwerking en samenvoeging huisvesting met
Welzijn Bloemendaal;

b. Nieuwe taken voortvloeiend uit het Beleidskomp as 2O2L-2O24 Bibliotheek Zuid-
Kennemerland, incl. in het bijzonder het zorgen voor digitale inclusie en het
vormgeven aan de ambitie van de Rijksoverheid (de bibliotheek "als spil in de
netwerken in de wijken en als laagdrempelig steunpunt voor mensen die zich willen
ontwikkelen - op wat voor manier dan ook"...);

4. Deze taakstelling een structurele bezuiniging betreft;

Overwegende dat: de taakstellingin 2022 is bereikt voor € 80.000, maar dat daarna verder bezuinigen
onwenselijk en/of onrealistisch is;

Besluit:

De in de meerjarenbegroting opgenomen taakstelling Bibliotheek na2122te schrappen en dus een
bedrag van € 80.000 structureel te laten doorwerken vanaf 2022.

lngediend door roenLinks PvdA HvBD66
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M. RoosR.W ijswijk Shirley van Vliet H. Schell S. Kuijs
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Amendement

'Geen grote ¡nvestering in herinrichting strandplateau Bloemendaal aan Zee,

Corsa:

Van:

Aan:

Onderwerp:

2020002890

PvdA, GroenLinks, HvB, ZB, ...

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Begroting 2022 (20210024361, nieuw voorstel 7

De raad, in openbare vergadering bijeen op donderdag 4 novem ber 202!,

Constaterende dat
t. Er in de begroting 2022herinrichting strandplateau Bloemendaal aan Zee als nieuw voorstel

nummer 7 is opgenomen, met extra jaarlasten van € 61J50 gedurende minimaal 25 jaar;
2' Er de afgelopen jaren door zowel door de (gemeentelijke en provinciale) overheid als door de

ondernemers al fors is geïnvesteerd in inricht¡ng en voorzieningen ter plaatse;

Overwegende dat
t. De huidige financiële positie van de gemeente Bloemendaal niet toelaat een onzekere,

lnvester¡ng rr¡ het çirandplateau ln de begroiing voor 202i op te nemen iin de afgelopen
paar jaar zijn de financiële vooruitzichten er niet positiever of zekerder op geworden;
de bijbehorende middelen worden weliswaar geactiveerd en deels uit een voorziening
gefinancierd, maar daarmee wordt nog altiid een langdurig beslag op financiële middeten
waardoor aanwendíng t.b.v. andere, dringender, doeleinden wordt beperkt);

2. Er weliswaar nu een plan licht dat de kwaliteit van de openbare ruimte zal verbeteren en
mogelijk de veiligheid van de strandtoegang zal verbeteren, maar dat twijfelachtig is in
hoeverre deze kwaliteit en de veirigheid opwegen tegen de hoge lasten;

3" De wethouder heeft aangegeven dat er bij de ondernerners verwachtingen zijn gewekt, maar
cJai er geen harde toezeggingen zijn gedaan;

4. Het in de toekomsT altijd mogelijk is dat een aangepast plan met alleen strikt noodzakelijke
maatregelen tegen veel lagere kosten aan de raad wordt voorgelegd;

5. l{et college een minder kostbaar voorstel zou kunnen voorleggen, waarbij in elk geval de een
gewenste verbetering van de taxislandpla¿tserr wel woreJt gerealiseerd"

Besluit

Voorstel nummer 7 uit de begroting 2022te schrappen en de betreffende financiële middelen in
betreffende voor.ziening en/of algemene middelen te behouden.

lngecliend door

ZB ¿È

H. Seheil \

i: !"L

jk M. Roos D
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Datum :

Van :

Aan :

Onderwerp:

Amendement: openbaar groen in Bennebroek en vogelenzang

2 november 2021

Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Ra adsvoorstel 2021002436

i'i)í)l-
Bloemendaal

De raad, in openbare vergadering bijeen op 4 november 2021

Constaterende dat:

Volgens het kwaliteitsplan openbare groene ruimte in Bennebroek en Vogelenzang een niveau Basis
wordt aangehouden voor het onderhoud;
Een niveau Basís inhoudt: standaard, eenvoudig en degelijk, voldoende onderhouden, wel wat op aan
te merken, redelijk netjes;

Overwegende dat:

De groe r'e ope¡ìb¿r'e,uif¡¡ic ii¡de kcrtieri vogelerizang er¡ Benriei;¡<tek qu; onrlerh¡-rr.¡rlsilivea¡
achterblijft bij de overige kernen;
De buurgemeente Hillegom langs de N208 een verbeterslag heeft gemaakt qua uitstraling en inrichting
van het openbaar groen langs deze doorgaande weg;
HilleSOm hpefi eekOzen \/ÕOr een ft1p1.¡rr;j!er:liern¡t!n{ ¡¡r2r r{;:n,n,¡i ¡rçf "¡ il.,Cì;iig iii.J!,t:lijli
onderhoud en verkeershinder tijdens de aanleg en onderhoud;
Het concept als basis veel vaste planten en heesters heeft die groene biadmassa creëren, aangevuld
met heesters en grassen die ervoor zorgen dat ook in de winter een groenbeleving is;
Waar nodig de beplanting is aangepast aan de omgeving (bij scholen is gekozen voor beplanting die
tegen en stootje kan en onder hoge b'omen voor vegetatie die geen moeite heeft met schaduw;
De beleving van de openbare groene ruimte voor onze inwoners belangrijk is en er wat dat betreft in
Bennebroek en Vogelenzang nog een inhaalslag te maken valt;
Het voor begroting van Bloemendaal de voorkeur verdient in verband met de stand van de financiën
gefaseerd een verbetëring te realiseren qua onderhoudsniveau door te starten met een
kwaliteitsimpuls voor het openbaar groen langs de doorgaande wegen in Bennebroek en vogelenzang
waarbi¡ het ontwerp dat de buurgemeente Hillegom heeft gehanteerd zou kunnen dienen als
voorbeeld;

Eesluit: de begroting aan te passen door hierin op te nemen dat het openbaar groen langs de doorgaande
wegen in Bennebroek en Vogelenzang (de N208 en N206) voor zover gelegen binnen de bebouwde kom
een hoger niveau van onderhoud krijgt, nl van Basis naar Goed en daarbij aansluiting wordt gezocht bij de
buurgemeente Hiliegom.

¡rìgedieitd door Haft voor rilodmendaai iiberaal tsloernendaal

M. Roos L Heu

ZoztCIos t go
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Datum :

Van :

Aan :

Onderwerp:

Amondomcnt: Openbaar groen in

2 november 2021

l.lart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Raadsvoorstel 2021002436

LlQ-o-r

De raad, in openbare vergadering bijeen op 4 november 2021

Constaterende dat:

Volgens het kwaliteitsplan openbare groene ruimte in Bennebroek en Vogelenzang een niveau Basis

wordt aangehouden voor het onderhoud;
Een niveau Basis inhoudt: standaard, eenvoudig en degelijk, voldoende onderhouden, wel wat op aan

te merken, redelijk netjes;

Overweeende dat:

- De groene openbare ruimte in de kernen Vogelenzang en Bennebroek qua onderhoudsniveau
achterblijft bij de overige kernen;

- De buurgemeente Hillegom langs de N208 een verbeterslag heeft gemaakt qua uitstraling en inrichting
van het openbaar groen langs deze doorgaande weg;

- Hillegom heeft gekozen voor een kleurrijker alternatief, maar dan wel met zo weinig mogelijk
onderhoud en verkeershinder tijdens de aanleg en onderhoud;

- Het concept als basis veel vaste planten en heesters heeft die groene bladmassa creëren, aangevuld

met heesters en grassen die ervoor zorgen dat ook in de winter een groenbeleving is;

- Waar nodig de beplanting is aangepast aan de omgeving (bij scholen is gekozen voor beplanting die

tegen en stootje kan en onder hoge bomen voor vegetatie die geen moeite heeft met schaduw;
- De beleving van de openbare groene ruimte voor onze inwoners belangrijk is en er wat dat betreft in

Bennebroek en Vogelenzang nog een inhaalslag te maken valU
- -LlÊtJôor hsgf€tiílÍüãlfBlõÈ?rerdæl clê vônrkeur verdicnt in yerbafÌd met de stanC yan del-fiîaftcitrì

@¡ -een--

¡ee$ælü A'vvrv'Èrv' ¡ b\oev^øød,"t)./
Besluit: debegyfing aan te passen door hierin op te nemen dat het openbaar groen langs de doorgaande
wegeninvoorzoVergelegenbinnendebebouwdekom
een hoger niveau van onderhoud krijgt, nl van Basis naar Goed en daarbij aansluiting wordt gezocht bij de

buurgemeente Hillegom.

lngediend door Hart voor Bloemendaal Liberaal Bloemendaal

M. Roos

2021003190

I

L Heukels
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Amendement: Bladkorven vôo( , é (CDN,+\

Legen ' ø (vvT,
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vDß)Datum ;

Van :

Aan :

Onderwerp

2 november 2021

Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, ......

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Ra a d svoo rste I 2O21OO243 6

\'(l('t
Bloemendaal

De raad, in openbare vergadering bijeen op 4 november 2021

Constaterende dat:

de bladkorven sinds enkele jaren niet meer worden gepraatst in de dorpen;
de trottoirs in de herfst (vanaf ongeveer eind oktober tot en met november) vol liggen met gevallen
blad en/of eikels, kastanjes, dennennaalden enz.;
het daardoor voor minder validen lastíg, zo niet onmogelijk is zonder probleem op de trottoirs te
lopen;
inwoners niet altijd in staat zijn de bladeren die op de trottoirs voor hun huis liggen kwijt te raken in
de groene container;
het blad dat langs de stoepranden ligt ook kan leiden tot verkeersonveiligheid voor fietsers;
de gemeente periodiek zorgdraagt voor het verwiideren van blacJ met behrrlo van trlarjhlazers en
veeg\'r/agen5, ethter dit geLrei;rl onr¡olcloencle frequen., ¿od¿t verkeersverlrglreiu en veriigheicl vogr
onder meer diegenen die mindervalide zijn, onvoldoende is;

Overwegende dat:

ber¡roners bereid zijn straat en stoep voor hun woningen vrij te houden van bladafval als de gemeente
de bladkorven weer zal plaatsen;
door het plaatsen van bladkorven de overlast en verkeersonveiligheid kan worden teruggedrongen;
hiermee ook verstoppingen van straatkolken wordt voorkomen;
het terugplaatsen van bladkorven voorziet in een behoefte en een fijne service is voor onze inwoners.

Besluit:

De begroting 2022 aan te passen door hierin op te nemeR dat de bladkorven in zo2z weer in de dorpen zullen
wordën geplaatst zodat inwoners hiervan gebruik kunnen maken.

Ingediend door Hart voor Bloemendaal Libeiaal Bloernendaal

I

L.HM. Rorts

Zoztoas t 6V
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Amendement Herinrichting Kop Zeeweg

Fractie
Datum Raad

Onderwerp

LùftAQvtoYwevl--+
vooi '. i3 (vyD,GrL r* ,D(L,Lgþ\,vDÞ)
tEa'' 6 (G rL¿*,t\vB,RdA,[ß,ZqWD-D66-CDA

4 november 2021
Begroting 2022 (voorstel 2021002436)

De Raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 4 november 2O2L,

Constaterende dat,
o De raad per brief van 12 oktober 2021(2O2L002S84) kennis heeft genomen van het nieuwe

schetsontwerp en de kostenraming voor de herinrichting van de Kop Zeeweg;
r De kostenraming niet in lijn is met de bedragen genoemd in het voorstel 7 bij de begroting

2022;

Overwegende dat,
o De raad besluit over het beschikbaar stellen van de benodigde middelen. Zie

onderstaand overzicht de financiële consequenties.
o Het project medio 2023 gerealiseerd zalzijn.
o Dit betekent dat de kapitaallasten vanaf 2024 drukken op de meerjaren begroting. De

kapitaallasten geraamd in 2023 vallen vrij en vanaf 2024worden de kapitaallasten
ruim € 11.000 hoger dan geraamd. De hogere lasten zullen de positieve
begrotingssaldi nadelig beïnvloeden.

Hcrinrichting van de Kop Zcêweg ka p ita a lla ste n
orrd nierrw 2023 2024 2025 2026

Budget rioleringswerken
Investe rin g herinrichting
Investe ring lichtmaste n
Invester¡ng armaturen
Engineeringskosten (incl.voorbereid ing +toez¡cht)

în/;.*- [ r ¡n'.{ s' <¡.*a(

0 -68.800
o -2.765
0 -1.800

-68.250
-2.745
-1.785

A S.e ß"3Y

-30.000 0
-1.200.000 -1.376.000

-50.000 -79.000
0 ---30.000

-67.699
-2.726
-r.770

0 -195.000
-r.2e

Voo rge n o me n ka p¡ta a lla ste n MJB 2022-2025 co nfo rm voo rste I 7 -6L.750 -61.258 -60.765 -60.273
61.750 -11.615 -11.522 -11.430

voordeel nadeel nadeel nadecl

Besluit:

De begroting2022 aan te passen conform de bedragen volgens de kostenraming van het
hierboven geactualiseerde overzicht en de kredieten en budgetten ter beschikking te stellen

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie WD, D66, CDA

Corsa 2O2L003200

I
dt
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Motie opbouwen reserve Duurzaam rntegraal Huisvestingsplan onderwijs

Van

Aan

Onderwerp:

066, GroenLínks

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Ra a dsvoo rst el 2O2ilOO2436

*
Bloemendaal

De raad, in openbare vergadering bijeen op 4 november,

Constaterende dat:
o Na verwerking van de septembercirculaire sprake is van een groot positief begrotingssaldo in2O22van ongeveer L,3 miljoen euro;

Overwegende dat:
¡ De komende jaren grote investeringen nodig zijn vanwege het Duurzaam lntegraal

Huisvestingspla n O nde rwijs;
o De uitvoering van het, overigens nog nader vast te stellen, Duurzaam lntegraal

Huisvestingsplan onderwijs zo zeker mogelijk gesteld moet worden gezien het belang vangoede o nderwijsh u isvesting;

Ve kt het co llese
om in 2023 bii het opstellen van de jaarrekening 2o22 een bestemmingsreserve 'Duurzaam lHp. op tenemen en daar 500'000 euro in te storten, mits het gerealiseerde resultaat over 2a22dat mogeliikmaakt.

lngediend door D66 Groenli

Stemmen voor:

Stemmen tegen

Verr¡or

Voo( : g [611, D66,Qv*ft ,

{\l

tt fvvD,Cp¡,+luß,

LB)
vpf), zq

zoz( oost6g
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Natuurnetwerk Nederland plangebied 19 Zuid-KennemerlandMotie

Van:

Aan:

Onderwerp

CDA - VVD

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Geen onteigening van (agrarische en groene recreat¡eve ) bedrijven en

alternatief voor uitbreiding Natuurnetwerk Nederland

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 4 november 2021',

Constaterende

Overwegende

dat de provincie Noord-Holland

een uitbreiding heeft opgenomen van het zogenoemde Natuurnetwerk Nederland {NNN) in

een brede strook langs de binnenduinrand vanaf de gemeente Velsen tot de provinciegrens

met Zuid-Holland;

de bedoeling heeft in dit gebied agrarische gronden om te vormen tot een aaneengesloten

natuurgebied;

dat onze raad

ter uitvoering van de regionale agenda voor Zuid Kennemerland een governance model is

gestart met de drie andere raden in de regio Zuid Kennemerland {zie bijlage)

dat de werkwijze en dan met name het tijdstip en toon van de communicatie door de provincie inzake

het project NNN, heeft geleid tot veel onrust onder de (agrarische) bedrijven in dit gebied die zich in

h¡rn voortL¡estaan bed reiErJ voelen :

dat deze werkwijze tevens schuurt met de governance in Zuid Kennemerland omdat voor uitvoering

van het werkplan - waarin dit project NNN in is opgenomen - vanuit de raden onderlinge afstemming

en samenhang tussen de daarin benoemde opgaven is verlangd;

dat juist agrariërs en groene (recreatieve) ondernemers in het buitengebied al eeuwenlang wonen en

werken in dit gebied en het iandse hap in Zuid-Kennemerland hebben gevormd, beheerd en

onderhouden;

ciai deze agra:"iërs en groetle irecreatieve) orrdernemers 'de groene drager' zijn van dit weids open

landschap en daarmee de hoge belevingswaarde van dit landschap voor velen in stand houden;

dat belevingswaarde een aspect is van ruimtelijke kwaliteit, ook van belang voor de andere opgaven in

het regionaal werkplan voor Zuid Kennemerland;

dat velen het gebied nu al als natuur beleven;

cJar rie te realiseren NNN gebieden in de gemeente Bloemendaal hoofdzakeliik zijn gelegen naast

reedr,' lrestaande naTu urgebieden;

dat door het realiseren van de NNN gebieden de diversiteit van landschappen in de binnenduinrand

juist vereiwijni;

alrrl

Zoztoost68
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dat de provincie zelfs het instrument van onteigening als middel wil inzetten om het beoogde NNN
doel te bereiken;

- dat er andere mogelijkheden zijn om de gewenste uitbre¡ding van het Natuurnetwerk Nederland te
realiseren, maar ook de diversiteit van landschappen in de binnenduinrand te behouden;

Spreek het volgende uit

- roept het provinciaal bestuur op om het instrument van onteigening van (agrarische) percelen in de
gemeente Bloemendaal niet ¡n te zetten in het kader van de uitbreiding van het NNN;

- roept het provincíaal bestuur op om de begrenzing(en) van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
(opnieuw) te bek¡jken en ter compensatie alternatieve gebieden hieraan toe te voegen (bijvoorbeeld
Park 21 in de Haarlemmermeer) om zo de diversiteit van landschappen in de binnenduinrand te
behouden;

- hierbij ook in overleg te treden met de provincie(s)Zuid-Holland en Utrecht;
- verzoekt het college van burgemeester en wethouders om binnen de interbestuurlijke verhoudingen

alles op alles te zetten om de inzet van het instrument van onteígening van (agrarische) percelen in de
gemeente Bloemendaal in het kader van het NNN door de provincie te voorkomen;

- verzoekt het college van burgemeester en wethouders ook deze motie ter kennis te brengen van
zowel provinciale als gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland;

en gaat over tot de orde van de dag.

CDA WD

Bu lder - Sanders
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MOTIE Hartenlustlaan veilig

Fract¡e

Datum Raad

Onderwerp

allrcotÅ b.g aøIaw aÍcie

Versie 2

WÐ, GroenLinks, PvdA, VDB, D66, ZB, HvB, LB, CDA
4 november 2021
Begroting 2022 lvoorstel 202 1002436)

De Raad der gemeente Bloemendaat, in vergadering bijeen op 4 novem ber 2o2L,

Overwegende dat,
r Er een landel'rjke trend is om wegen die nog niet 30 km z'rjn alsnog in te richten als 30 km;r De Hartenlustlaan in Bloemendaal volgens het Verkeers Circulatie plan Bloemendaal een

erftoegangsweg is met 30 km, maar dat er verwarring over de snelheids- en voorrangsregels
is, zelfs bij aanwonenden;

o Dit gevaren met zich meebrengt en er al diverse ongelukken en bijna-ongelukken zijn
voorgekomen;

r Het ondanks de 30 km status een belangrijke en drukke doorgaande route is en een route
voor schoolgaande en sportende kinderen, ook om over te steken;o Er na de verbouw van Chapeau in appartementen een extra in/uitrit komt op de toch al
drukke Hartenlustlaan;

¡ Er ook al een onderzoek loopt naar de voorbuurt en de Bloemendaalseweg en dat daaruit
naar verwachting ook aanpassingen aan de weginrichting zullen voortkomãn;o De aanwonenden al 3 jaar in gesprek zijn met de gemeente en onlangs een pré-advies van
Veilig verkeer Nederland hebben gekregen, nadat een vertegenwoordiger ter plaatse is
komen kijken;

o Het pré-advies nog wordt omgezet naar een volledig advies aan omwonenden en de
gemeente;

o onlangs de lepenlaan, die ook een erftoegangsweg is, is heringericht met rode fietsstroken
en zonder middenstreep;

o Het pré-advies aangeeft dat het kopiëren van de inrichting van de lepenlaan naar de
Hartenlustlaan duidelijkheid kan geven en zo de veiligheid kan vergroten.

Verzoekt het collese

Een plan te maken voor herinrichting van de Hartenlustlaan volgens het principe van Duurzaam
Veilig, daarbij de relatie te leggen met de lepenlaan, Voorbuurt en Kennemerweg, inctusief financiële
consequenties.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie WD, GroenLin PvdA, VDB,

D66,w HvB,

LOztooSITO

CDA
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Itiotle'onteioeninq aoraris enrocreatievebedriiven'ten
behoeve van natuur'

Zelfrtandig Bloemcndaal

De gemeenteraad Bloemendaal bijeen in vergadering op 4 november 2021

o¿enueqende:

rlatde provincie Noord-Holland in het'Programma natuurnetwe¡k2D2ù2}Z4'een uit-
breiding heeft opgenomen van het zogenoemde Naluurnetwerk Nederland (NNN) in
Ju*lftanana{aa* ßtoeW"&ar)

rlatde provincie de bedoeling heeft in dit gebied agrarische gronden om te vormen
tot een aaneengesloten natuurgebied;

datde werkwijze en gang van zaken tot nu toe heeft geleid tot onrust onder
landeigenaren in dit gebied die zich in hun voortbestaan bedreigd voelen;

dat agrarische en r€creatieve bedrijven hier al eeuwenlang wonen en werken in dit
gebied en het $çngnmffffil$e landschap hebben gwormd, beheerd en
onderhouden;

rlatin het provinciale beleid onteigening als mogelijkheid bestaat om het beoogde
doelte bereiken;

l'spri nnbigening ven egrarieeh€ peree'en in -uid-l(ennernGrlandï-

pepl het provinciaal bestuur op om op voorhand onteigoning van agrarische en
agrarisch/recreatieve percelen in i&rirl=l€¡ncmedantexpliciet uit te sluiten;

ß loe"t¿"a.oa!'
vezoeK het college van burgemeester en wethouders binnen de interbestuurlijke
verhoudingen alles op alles te zetten om een eventuele onteigening van agrarische
percelen in de provincie te voorkomen en voorts deze
motie ter kennis te brengen
nnvinciq Noord-Holland,

zowel provinciale als gedeputeerde staten van de

B\ueo'rt-^rJ,uoL
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