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Motie vreemd aan de orde van de dag: Park Vogelenzang

Van: Hart voor Bloemendaal, GroenLinks, VVD, PvdA, CDA
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Park Vogelenzang te Bennebroek

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 10 maart 2022,

Constaterende dat:

~ De professionals van Studio Hartzema en Van Diest, verantwoordelijk voor het
Stedenbouwkundig Plan en het Beeldkwaliteitsplan, hun zorgen hebben uitgesproken

tegenover het college over de ontwikkelingen op Park Vogelenzang voor wat betreft de

invulling van sociale huurparagraaf door de ontwikkelaar;

~ Ook omwonenden van Bloemveld I en II hierover hun zorgen kenbaar hebben gemaakt

in brieven die zij hebben toegestuurd aan de gemeente Bloemendaal;

~ De ontwikkelaar heeft laten weten 53 sociale huurappartementen bij/in bouwvlek VII,

energiegebouw en de Watertoren en 31 sociale huurappartementen in en bij Villa

Zonneheuvel, bouwvlek IIa te willen realiseren met een oppervlak van 25 tot 50

vierkante meter per appartement;

- De ontwikkelaar daarnaast in het historisch kwartet (de gebouwen Lokhorst

Beukenhorst) 47 zorgeenheden/ -appartementen wil creëren;

~ Het totaal aantal woningen op Park Vogelenzang in Bennebroek daarmee uitkomt op

297; In het Stedenbouwkundig Plan een proefverkaveling is opgenomen waarnaar

verwezen wordt in het Bestemmingsplan;

- De in de gemeente Bloemendaal opererende woningcorporaties de sociale

huurappartementen niet willen afnemen;

~ De gemeenteraad heeft uitgesproken dat het totaal aantal woningen (exclusief de

wijzigingsbevoegdheid van het college) maximaal 250 bedraagt;

- De ontwikkelaar voorts in gebied V woningen geheel of gedeeltelijk achter de strandwal

wil situeren;

- Het Kwaliteitsteam het werk tijdelijk heeft neergelegd uit onvrede met de plannen van

de ontwikkelaar;

- Het college heeft uitgesproken niets te kunnen doen zolang de ontwikkelaar voldoet aan
het bestemmingsplan;

Overwegende dat

- Het gemeentelijk woonbeleid zoals dat is vastgelegd in de Woonvisie 2018-2022,
inhoudt dat de gemeente eraan hecht dat in alle prijsklassen voldoende woningen zijn,

ook voor gezinnen met kinderen;

- De 84 sociale huurwoningen zoals gepland door de ontwikkelaar op Park Vogelenzang

niet geschikt zijn voor gezinnen met kinderen;

- Het Bestemmingsplan Park Vogelenzang geen zorgfunctie toelaat voor de gebouwen in

Bouwvlek III, nl het historisch kwartet, met uitzondering van het hoofdgebouw

Vogelenzang’ waarvoor in het vaststellingsbesluit de mogelijkheid van een Zorghotel is

genoemd;
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Het Stedenbouwkundig Plan bepaalt dat voor de Watertoren in combinatie met het
monumentale energiegebouw een aanjagende functie is voorzien, zoals bijvoorbeeld

horeca met buitenterras;

Het Bestemmingsplan opmerkt dat hierbij te denken valt aan een restaurant,

bierbrouwerij, bed & breakfast, etc. en dat de locatie daarnaast ook geschikt is voor een

invulling die een verbinding legt met, en een meerwaarde heeft voor de kern

Bennebroek;

De 53 sociale huurappartementen in dat gebouw die functie niet vervullen aangezien

sprake is van een woonfunctie;

Het Beeldkwaliteitsplan op pagina 26 ten aanzien van Bouwvlek II Rijksstraatweg Zuid

spreekt over “statige villa’s aan de rand van het bouwveld op grote percelen”;

Volgens het Stedenbouwkundig Plan uit de proefverkaveling op pagina 76 en 77 volgt

dat géén woningen worden toegevoegd aan de villa’s op Bouwvlek II;
In het Bestemmingsplan is opgenomen dat de villa’s als woonhuizen zullen worden

verkocht;

De 31 sociale huurappartementen zoals de ontwikkelaar heeft gepland, wél worden

toegevoegd in en bij Villa Zonneheuvel, met woongebouwen in de tuin in strijd is met

het Beeldkwaliteitsplan en het Stedenbouwkundig Plan;

Bij de vaststelling van het Stedenbouwkundig Plan de gemeenteraad heeft besloten dat

het maximumaantal woningen op Park Vogelenzang 250 mag bedragen waarbij per

deelgebied een maximumaantal wooneenheden is opgenomen;

De proefverkaveling volgens het Stedenbouwkundig plan géén woningen in en naast het

energiegebouw en de Watertoren toestaat;

Volgens Art.6 van de Verordening sociale woningbouw Bloemendaal de sociale

huurwoningen door een in Bloemendaal toegelaten corporatie moeten worden

gerealiseerd of aan een in Bloemendaal toegelaten corporatie worden overgedragen;

De woningbouwcorporatie (Pre Wonen die werkzaam is in Bennebroek) niet bereid is de

84 sociale huurwoningen zoals gepland door de projectontwikkelaar op Park

Vogelenzang in beheer te nemen hetgeen door de wethouder is bevestigd aan de raad;

Een samenklontering van 84 zeer kleine appartementen op twee locaties in strijd is met

de uitgangspunten van Park Vogelenzang, nl. het behoud van het parkachtige karakter.

De zeer kleine appartementen zonder lift en buitenruimte die bij het energiegebouw

zelfs deels onder het maaiveld worden gebouwd, vanuit het oogpunt van beheer en

leefbaarheid niet gewenst zijn;

De weigering van de woningbouwcorporatie gebaseerd is op de invulling door de

ontwikkelaar van het programma sociale huurwoningen in het Park;

Aan de planvorming een uitgebreid participatietraject is voorafgegaan waarbij

omwonenden zijn betrokken;

Uit de participatie niet is gebleken dat bij/naast/in het energiegebouw c.q. de

Watertoren sociale huurappartementen worden gerealiseerd noch dat in en bij Villa

Zonneheuvel sociale huurappartementen worden gebouwd;

Uit de participatie wél is voortgekomen dat de Watertoren een aanjagende functie zou

krijgen met een meerwaarde voor de kern Bennebroek;

Bewoners van Bloemveld I en II en verdere omwonenden zich niet herkennen ìn de

plannen van de ontwikkelaar ten aanzien van de sociale huurwoningen en hierin een

breuk zien met de uitkomst van de participatie;

Bewoners de plannen van de ontwikkelaar beschouwen als strijdig met het
participatietraject;

Zowel het Bestemmingsplan, het Stedenbouwkundig Plan, het Beeldkwaliteitsplan, de

Verordening sociale woningbouw Bloemendaal, de Woonvisie als de uitkomst van het

doorlopen extensieve participatietraject zich verzetten tegen de bouw van 53

appartementen sociale huurappartementen van 25-50 vierkante meter bij/in/naast het

energiegebouw resp. de Watertoren en idem van 31 sociale huurappartementen in en

bij Villa Zonneheuvel;

Het bestemmingsplan bepaalt dat bij bouwvlak V de bebouwing op het hoger gelegen

deel van de wal geplaatst is en er geen aantasting zal zijn van de strandwal en de

begroeiing en bebossing van het lage deel van de oever van de Leidsevaart.



 

Draagt het college op:

De projectontwikkelaar(s) op te dragen zich te houden aan het Bestemmingsplan Park
Vogelenzang en het daarbij behorende Stedenbouwkundig Plan, het Beeldkwaliteitsplan en de

gemeentelijke verordeningen, niet toe te staan dat bij/naast/in het energiegebouw c.q. de

Watertoren en bij/naast/in Villa Zonneheuvel 53 resp. 31 sociale huurappartementen worden

gebouwd, niet toe te staan dat in en achter het talud aan de Leidsevaart bebouwing plaatsvindt,

en ervoor te zorgen dat in totaal niet meer dan 250 woningen worden gerealiseerd op Park

Vogelenzang waarbij dit aantal dient te worden opgevat als zijnde inclusief de zorgwoningen

die de ontwikkelaar van plan is te realiseren in de monumentale as aangezien zorgwoningen

ook woningen zijn en als zodanig meetellen bij het totaal aantal te bouwen woningen op Park

Vogelenzang.

en gaat over tot de orde van de dag.

HartvBloemendaal Groenlinks CDA PvdA VVD

M Roos ‘ R Kruijswijk A Burger H Schell A Zoetmulder

 

   



ah and yn ern

Voor: iS(UDP, brl,Dll, Pals)
Motie 10 Park Vogelenzang Tegen: 4 (Hup, LB, vB, 28)

Van: CDA, VVD, GrL, PvdA

Raadsvergadering: 10 maart 2022

De raad van de gemeente Bloemendaal

Overwegende dat:

1 __er commotie is over de invulling van het Bestemmingsplan Park Vogelenzang t.a.v. Bebouwing

westrand, realisatie van alleen kleine sociale woningen en het mogelijk overschrijden van

aantal woningen door zorgwoningen niet als woningen mee te tellen;

Verzoekt het college dringend:

= vast te houden aan het bestemmingplan inclusief de toelichting en Beeldkwaliteitsplan,

* waarbij in het bijzonder aandacht is voor zorgwoningen die in essentie/eigenlijk woningen

dienen te zijn.

vA, VVD,

 

Stemmenvoor:

Stemmentegen:
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AMENDEMENTop Omgevingswet, aanscherping adviesrecht gemeenteraad en verplichte

participatie

Van : Fracties VVD, Groenlinks, CDA, PvdA, HvB

Onderwerp : Omgevingswet, adviesrecht en participatie

Raadsvergadering d.d. : 10 maart 2022

Commissievergadering d.d. : 15 februari 2022

Commissie : Grondgebied

Portefeuillehouder : H. Wijkhuisen

Corsanummer : 2021003362

 

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 10 maart 2022,

Kennis genomen hebbendvanhetvoorgelegd raadsbesluit ter instemming methetvoorstelt.a.v.

adviesrecht en verplichte participatie bij afwijkingen van het omgevingsplan;

Overwegendedat:

e Er met de komst van de omgevingswet een kansligt om de afspraken rond initiatieven

die afwijken van het omgevingsplan te herijken

© Het college een voorstel gedaan heeft in lijn met de eerdere nota planbeoordeling en

daarmee de huidige regels aanhoudt

® Dat het college voorstelt pas bij afwijkingen van meer dan 3 woningen en bij

functiewijzigingen van meer dan 1500 m2 dit aan de raad voorte leggen

e Dat dit gezien de impact die dergelijke afwijkingen op Bloemendaalse schaal hebben fors

is;

e Dat dergelijke afwijkingen tot grote onrust onder bewoners en bedrijven kunnen leiden

en tot een beroep op de raad om een afwijking geheel of gedeeltelijk te voorkomen;

e Het bestemmingsplan - en in de toekomst het omgevingsplan - het referentiekader is en

dient te blijven bij de beoordeling van plannen door de bevoegde organen van de

gemeente;

® _Abusievelijk wordt verwezen naar de nota Ruimtelijke Beoordeling 2010 in plaats van de

nota Ruimtelijke Beoordeling 2017;

Van mening zijnde dat:

a) De raad als volksvertegenwoordiging een belangrijke rol heeft om toe te zien op afwijkingen

van vastgestelde kaders

b) Ophef beter kan worden voorkomen omdat deze negatieve impact heeft en realisatie van

plannen ook niet bevordert

Amendeert het voorgelegde raadsbesluit punt 1 als volgt:

Delijst van ‘Categorieën van gevallen adviesrecht en participatie’ (zoals opgenomenin bijlage 1)

gewijzigd vast te stellen;

waardoor

a. bijhet onderdeel 1 Woningen het adviesrecht van toepassing ìs voor het toevoegen van

meer dan één woning en de verplichte participatie van toepassing is voor het toevoegen van

één of meer woningen;
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b. Bij het onderdeel 2 Functiewijziging het adviesrecht en de verplichte participatie van

toepassing zijn voor het wijzigen van een functie met een oppervlakte van 500 m2 of meer,

alsmede het adviesrecht voor het veranderen van de ruimtelijke opzet van een landgoed

Amendeert het voorgelegde raadsbesluit punt 2 als volgt:

Vervangt 2010 door 2017;

En voegt toe als besluitpunt 4:

Na een jaar ervaring met het werken met de geamendeerdelijst van “categorieën van gevallen

adviesrecht en participatie” evalueert het college de werkwijze en legt haar bevindingenter

besluitvorming voor aan de raad.

Fractie VVD Fractie GroenLinks

  
Fractie HvB
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voegediend. A
AMENDEMENT op raadsvoorstel “Omgevingswet, aanscherping adviesrecht gemeenteraad en

verplichte participatie”

Van : Fracties VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, HvB

Onderwerp : Omgevingswet, adviesrecht en participatie

Raadsvergadering d.d. : 10 maart 2022

Commissievergadering d.d. ; 15 februari 2022

Commissie ; Grondgebied

Portefeuillehouder : H. Wijkhuisen

Corsanummer : 2021003362

 

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 10 maart 2022,

Kennis genomenhebbendvanhetvoorgelegd raadsbesluit ter instemming methetvoorstelt.a.v.

adviesrecht en verplichte participatie bij afwijkingen van het omgevingsplan;

Overwegendedat:

e Er met de komstvan de omgevingsweteenkansligt om de afspraken rond initiatieven

die afwijken van het omgevingsplante herijken;

© Het college een voorstel gedaan heeft in lijn met de eerdere nota planbeoordeling en

daarmee de huidige regels aanhoudt;

® Dat het college voorstelt pas bij afwijkingen van meer dan 3 woningen en bij

functiewijzigingen van meer dan 1500 m2 dit aan de raad voorte leggen;

® Dat dit gezien de impact die dergelijke afwijkingen op Bloemendaalse schaal hebben fors

is;

e@ Dat dergelijke afwijkingen tot grote onrust onder bewoners en bedrijven kunnen leiden

en tot een beroep op de raad om een afwijking geheel of gedeeltelijk te voorkomen;

© Het bestemmingsplan en in de toekomst het referentiekaderis en dient te blijven bij de

beoordeling van plannen door de bevoegde organen van de gemeente;

® _Abusievelijk wordt verwezen naar de nota Ruimtelijke Beoordeling 2010 in plaats van de

nota Ruimtelijke Beoordeling 2017;

Van mening zijnde dat:

a) De raad als volksvertegenwoordiging een belangrijke rol heeft om toe te zien op afwijkingen

van vastgestelde kaders;

b) Ophef beter kan worden voorkomen omdat deze negatieve impact heeft en realisatie van

plannen ook niet bevordert;

Amendeert het voorgelegde raadsbesluit punt 1 als volgt:

Delijst van ‘Categorieën van gevallen adviesrecht en participatie’ (zoals opgenomen in bijlage 1)

gewijzigd vast te stellen;

waardoor

a. bij het onderdeel 1 Woningen het adviesrecht en de verplichte participatie van toepassing

zijn voor het toevoegen van meer dan één woning;
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b. Bij het onderdeel 2 Functiewijziging het adviesrecht en de verplichte participatie van

toepassing zijn voor het wijzigen van een functie met een oppervlakte van 500 m2 of meer,

alsmede het adviesrecht voor het veranderen van de ruimtelijke opzet van een landgoed;

Amendeert het voorgelegde raadsbesluit punt 2 als volgt:

Vervangt 2010 door 2017;

En voegt toe als besluitpunt 4:

Na een jaar ervaring met het werken met de geamendeerdelijst van “categorieën van gevallen

adviesrecht en participatie” evalueert het college de werkwijze en legt haar bevindingen ter

besluitvorming voor aan de raad.

       Fractie VVD Fractie Groenlinks Fractie CDA Fractie PvdA
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Motie vreemd: reparatie straatwerk in de winkelstraat
Bloemendaal-Dorp

 

  Hartvoor
Bloemendaal

  Van: Hart voor Bloemendaal, …
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: motie vreemd aan de orde van de dag

   

  

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 10 maart 2022,

Constaterende dat

- De ondernemers aan de Bloemendaalseweg graag willen dat de gemeente zorgt
voor een renovatie van de winkelstraat in Bloemendaal-Dorp ;

- De ondernemers een pleitnota en enquête hebben ingediend bij de gemeente
waarin zij hun voorstellen voor herinrichting en renovatie van de winkelstraat

hebben kenbaar gemaakt;
~ De ondernemers hebben uitgesproken dat de herinrichting en renovatie gefaseerd

kan plaatsvinden;
- Ten aanzien van het wegdek echter sprake is van urgentie omdat de winkelstraat

bezaaid is met kuilen en gaten watleidt tot valpartijen van bezoekers en bovendien
blijven overal plassen water staan als het regent.

Overwegende dat

- De winkelstraat in Bloemendaal-Dorp van groot belang ìs voor de vitaliteit en
leefbaarheid van Bloemendaal;

= Renovatie van de winkelstraat nodig is maar niet voor de verkiezingen van maart
2022 kan worden gerealiseerd;

~ Herstel van het straatwerk echter urgent is en niet langer kan wachten i.v.m. de
veiligheid van bezoekers.

Draagt het college op:

Een besluit te nemen dat inhoudt dat het college:
Zo spoedig mogelijk en ieder geval voor 16 maart 2022 opdracht geeft tot het herstel van
het straatwerk in de winkelstraat van Bloemendaal-Dorp opdat kuilen en gaten worden
gerepareerd mede in verband met de veiligheid van bezoekers.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal unne ameneenenenenneneeendenennteen

M Roos
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Motie: Beéindiging samenwerking metPels Rijcken

Indiener: Rob Slewe, Zelfstandig Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 10 maart 2022

Constaterende, dat:

© _landsadvocaat Pels Rijcken het middelpuntis van diverse ernstige (integriteits)incidenten variërend

van fraude over een groot aantaljaren tot berichten over een verziekte werksfeer en discriminatoir

taalgebruik;

® Pels Rijcken vertegenwoordiger is van de gemeente Bloemendaal in diverse juridische

aangelegenheden tegen inwoners van Bloemendaal.

Van mening, dat:

® de juridische vertegenwoordiger van de gemeente Bloemendaal boven elke twijfel verheven moet zijn

en Pels Rijcken dat door de diverse vastgestelde feiten niet langeris;

® datde gemeente alleen gebruik kan maken van advocatenkantoren die niet bezoedeld zijn door

ernstige (integriteits)incidenten.

Verzoekt het college:

© om perdirect geen gebruik meer te maken van de diensten van Pels Rijcken met uitzondering van het

afwikkelen- en overdragen van lopende zaken.

En gaat over tot de orde van de

    

Rob Slewe

Zelfstandig Bloemendaal

J
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advocatie.nl

Grapperhaus stelt onderzoek in naar
strengere eisen aan landsadvocaat- A...

O1 u O2 ad

Hester Bais GVWitproof -23 m ae

Ookvoorde evaluatie van het toezicht óp de

advocaten wordt het voormalig

advocatenkantoor van Grapperhaus

ingeschakeld. Biemond adviseerde ING bij

Houston-schikking met de staat. U weet
wel, dat onderzoek dat advocaten zélf voor

OM/Fiod mochten doen en

 

advocatie.nl

College van Toezicht evalueert toezicht
op advocatuur na Pels Rijcken-schand…

O1 t1 Os it,

a Q A 8
Pels Rijcken kan niet langer de landsadvocaatblijven, betoogt
emeritus hoogleraar Gerrit van Maanen. Op grond van de Wet
Bibob mogenorganisaties die criminele activiteiten hebben
begaan geen overheidsopdrachten meerkrijgen.
https://www.mr-online.nl/ander-kantoor-moet-landsadvocaat-word
en-pels-rijcken-te-beschadigd/
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Wim Voermans vee

@wimjmvoermans

Het houdtniet op voor, bij en met #Pels Rijcken Zoiets
zie je toch aankomen? Zijn de belangenzo groot?

Hpelsrijckenonderzoek Onderzoek naar fraude bij

landsadvocaat Pels Rijcken niet goed uitgevoerd /via

@NOS

nos.nl

Onderzoek naar fraude bij landsadvocaat Pels Rijcken niet …

J Het advocatenkantoorligt al maanden onder een

vergrootglas vanwege een grote fraudezaak met voormalig …

7:43 p.m. + 10 feb. 2022 - Twitter for iPhone
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(wet wr degestCurd : dhr. Brussaard
MOTIE - Een veiliger Zeeweg in Overveen

Van : PvdA, Zelfstandig Bloemendaal, VVD / LB

Datum : 28 februari 2022

Datum raad :10maart 2022

Onderwerp : Motie vreemd aan de orde van de dag

Betreft : Een veiligere inrichting van de Zeeweg Bloemendaal

Kennis genomen hebbende van:
- Het “Juryrapport verkeersveiligheid Zeeweg”, waarin diverse voorstellen zijn beschreve

ten aanzien van de herinrichting van de Zeeweg in

Overveen, gemeente Bloemendaal, Lens Sin teks aug eeen

Overwegendedat: usrou gedaan,
-___De verkeersonveiligheid van de Zeeweg een breed gevoeld probleem is, gevoed door vele

ernstige ongevallen en huidige wegontwerp uitnodigt tot hoge snelheden en onverantwoord

verkeersgedrag

~ Het wenselijk is om in: itighei de diverse voorstellen te

ontvlechten naar visie-niveau en inrichting & beheer-niveau

- Er (e-hetrepportvelegoede suggesties a gevam omtoteenveiliger Wnenting te komen,ff

.waachiidehensenmmm

vervoerenautoverkeer viat-rijbaanresulteren ingelijkmatigeren-soepelerinparkeren.

evens een ontmoedigende werking uit.

Tevens overwegende dat:

- De aanpak van de verkeersonveiligheid van de Zeeweg urgent is

~ De Zeeweg in beheeris bij de provincie en ondanks herhaaldelijke oproep vanuit de

gemeente Bloemendaal de provincie geen stappen zet t.a.v. vele goede suggesties zijn

gedaan om te komen tot een veiliger inrichting

 

 

Spreekt uit:

-__ Zijn dringende verzoek aan de Provincie Noord-Holland om de diverse voorstellen ende

vanhetjuryrapport “Verkeersveiligheid Zeeweg” thans spoedig en

voortvarend,ter hand te nemen, \) ml, C

 

En verzoekt het College deze motie zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van het

provinciebestuur, daarmee de oproep van deze raad kracht bijgezettend.

Fractie Partij van de Arbeid Fractie Zelfstandig Bloemendaal dS CDA   

 

phe anas ila berth
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Motie Bomen aan de Bijweglaan in Bennebroek

Van: CDA, LB, ZB, HvB, VVD en D66

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Bomen aan de Bijweglaan in Bennebroek

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 10 maart 2022,

Constaterende dat

=__blootliggende boomwortels op diverse plaatsen aan de Bijweglaan te Bennebroek tot

gevaarlijke situaties aan trottoirs en wegdek leiden;

~ deze gevaarlijke situaties ontstaan door het opdrukken van stoeptegels, het wegdrukken van

betonnen opsluitbanden en het verzakken van klinkers op het weggedeelte;

~ dit leidt tot risico's voor voetgangers (w.o. kinderen en ouderen die minder goed ter been

zijn) en overige weggebruikers;

-__er op initiatief van het CDA maandag 28 februari jl. een schouw heeft plaatsgevonden in

aanwezigheid van wethouder Wijkhuisen, een ambtenaar en circa 15 betrokken buurtbewoners;

~ er door de wethouderter plaatse is erkend dat er sprake is van achterstallig onderhoud van

trottoirs en wegdek rondom de bomen;

~ er door buurtbewonersverschillende suggesties zijn gedaan overveiligheid en behoud van

groen;

Overwegende dat

=de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud aan trottoirs en wegen;

- de gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid van voetgangers en overige weggebruikers;

- de gemeente verantwoordelijk is voor zorgvuldig beheer van het aanwezige groen in haar

dorpskernen;

Verzoekt het college van B&W

-__het achterstallig onderhoud aan de trottoirs en wegdek rondom de bomen aan de Bijweglaan aan

te pakken;

~ te onderzoeken op welke wijze de bomen zonder kap behouden kunnen blijven én een veilige

doorgang kunnen bieden aan voetgangers en overige weggebruikers;

~ de uitkomst(en) van dit onderzoek te bespreken met de bewoners van de Bijweglaan en

aangrenzende lanen;

en gaat over tot de orde van dedag.

   A17,  B ZB HvB VVD   
Rob Slewe Marielys Roos Wim Brussaard

D66
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Bloemendaal
MOTIE ; OPROEP LOCATIES OPVANG VLUCHTELINGEN

Corsanummer:

Van: D66

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Oproep opnemen vluchtelingen uit Oekraïne

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 10 maart 2022

 

Kennisnemend van

e hetfeit dat een grote stroom mensen het oorlogsgebied Oekraïne ontvlucht;

© hetfeitdat het landelijk crisisberaad in overleg met veiligheidsregio's de korte termijn behoefte aan

opvang in de regio heeft/zal aangeven.

Overwegende dat

e De gemeente Bloemendaal een welvarende, sociale en humanitaire gemeente is;

@ Aangenomen mag worden dat er grote bereidheid is bij de inwoners in de gemeente om hun aandeel te

leveren in de (nood) opvang van vluchtelingen uit Oekraïne;

® de gemeente Bloemendaal op dit moment naast nu lopende projecten weinig te bieden heeft.

constaterendedat

@ gemeenten samen hun maatschappelijk en humanitaire verantwoordelijkheid nemen en daarmee het

verschil kunnen maken;

® opvang en huisvesting alleen niet voldoendeis, omdat het merendeels getraumatiseerde gezinnen zijn

waar de vader in het oorlogsgebied achter gebleven is;

@® Naast huisvesting, voor nog onbepaaldetijd, ook zorg en inkomen nodig zal zijn.

spreekt uit dat

e hetbelangrijk is dat ook de gemeente Bloemendaal wil helpen waar haar inwoners hun maatschappelijke

en humanitaire verantwoordelijkheid nemen bij de (nood) opvang van vluchtelingen uit Oekraïne;

® extra maatregelen nodig zijn voor zorg en inkomen.

Draag het college op om

@ om na overleg met veiligheidsregio’s en het landelijk crìisisberaad binnen alle kernen van de gemeente na

te gaan waar vastgoed of locatie beschikbaar is voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne;

@ De bewoners van grote woningen op te roepen woonruimte ter beschikking te stellen en hen te

ondersteunen hierbij;

® in contact te treden met de buurgemeenten (college's) in Zuid Kennemerland teneinde de mogelijkheden

in dit gebied te vergroten.

En gaat over tot de orde van de dag

D66

Besluit van de Raad:

Stemmen voor:

Stemmen tegen:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 10 maart 2022

Burgemeester, Griffier,
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GROEN Motie vreemd aan de orde van de dag:
LINKS Energietoeslag

[ART voor BLOEMEN-Bloemendaal DAAL
4.

 

Van: Hart voor Bloemendaal, GroenLinks

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: _Energietoeslag

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 10 maart 2022,

Constaterende dat:

e De rijksoverheid in december 2021 een eenmalige tegemoetkoming heeft aangekondigd

om de mensen met de laagste inkomens tegemoet te komen voor de stijgende

energieprijzen;

* Het kabinet met de gemeenten heeft afgesproken € 200,- per huishouden als richtbedrag

te hanteren (Kamerbrief staatssecretaris Wiersma eenmalige energietoeslag lage

inkomens d.d. 10 december 2021);

e De tegemoetkoming door de gemeenten moet worden uitgekeerd aan huishoudens met

een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) via de categoriale bijzondere

bijstand;

e Bij de gemeente bekend is of bepaald kan worden welke inwoners în aanmerking komen
voor deze eenmalige tegemoetkoming;

e Het kabinet heeft laten weten de tegemoetkoming in het eerste kwartaal van 2022 te
willen uitkeren;

Overwegende dat:

e De doelgroep van de tegemoetkoming veelal geconfronteerd wordt met stijgende

energieprijzen als gevolg waarvan de energierekening financieel niet of nauwelijks op te

brengen is;

e De uitkering daarom zo snel mogelijk moet worden uitgekeerd om de doelgroep tegemoet

te komen;

Nadere uitvoeringsrichtlijnen, onder meer over de precieze hoogte van de uitkering, op

zich laten wachten en niet vaststaat wanneer hierover duidelijkheid komt;

e De gemeente kan rekenen op hetrichtbedrag van € 200,- per huishouden van het Rijk;

e De gemeente al vanaf 1 maart 2022 zelf uitvoeringsrichtlijnen kan vaststellen, waarna

direct de uitvoering kan worden gestart;

e Het risico dat de gemeente Bloemendaal in financieel opzicht loopt, beperktlijkt.

Draagt het college op:

Niet te wachten op nadere richtlijnen van het Rijk, maar zo snel mogelijk de eenmalige

tegemoetkoming van € 200,- uit te betalen aan die huishoudens voor wie deze

tegemoetkoming is bedoeld en de communicatie hierover te verzorgen.

en gaat over tot de orde van de dag.

HartvBloemendaal GroenLinks

Marielys Roos Richar, ijswijk
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verworpen

Voor 6 Olle. rl, LB, R‚dtA)

Typen: 13 (VVvorHB, 00.2, CON
Motie vreemd aan de orde van de dag: Autoloze zondag

Van: de heer Kempenaar (D66)

Raadsvergadering: 10 maart 2022

De raad van de gemeente Bloemendaal bijeen op 10 maart 2022,

constaterende dat:

de wereld energievoorziening ernstig ontregeld is als gevolg van het Oekraïne conflict en bij
verdere escalatie tot tekorten zal leiden,

e Poetin onvoorspelbaar blijkt en het daarom niet ondenkbaaris dat hij nog meer olie op het
vuur zal gooien,

van mening dat:
e er onder de bevolking breed draagvlak is voor het nemen van maatregelen om het conflict te

de-escaleren,

bij eerdere olie crises goede ervaringen zijn opgedaan met de autoloze zondag,

verzoekt het college:
e de regering op te roepen om een landelijke autoloze zondag uit te schrijven die wij als

gemeente Bloemendaal van harte zullen ondersteunen

en gaat over tot de orde van de dag.
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Stemmenvoor:

Stemmen tegen:

2072000 942



 

Unani€in Gaugéno menJ

Motie Natuurnetwerk Nederland

Van: CDA en ZB ‚Db, Vak, CB, Hub, vob, VVD

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Zienswijze op het ontwerp ‘Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening NH2020

ronde 2022-l’

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 10 maart 2022,

Constaterende dat

= de gemeenteraad tijdens de vergadering op 4 novemberjl. twee moties heeft aangenomen met

betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland plangebied 19 Zuid-Kennemerland;

= het College van Gedeputeerde Staten op 26 januari 2022 een concept-besluit heeft genomen over

een aanpassing van de grenzen van het Natuurnetwerk Nederland in Zuid-Kennemerland;

- in dat concept-besluit wordt voorgesteld een gedeelte van het gebied ten westen van

Vogelenzang te ontgrenzen;

~ het ontwerp ‘Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening NH2020 ronde 2022-l van

7 maart 2022 t/m 17 april 2022 ter inzage legt;

Overwegende dat

~ de gemeente Bloemendaal hierop een reactie zou moeten geven;

Verzoekt het college van B&W

=__ namens de gemeente Bloemendaal een zienswijze in te dienen op het ontwerp ‘Wijziging

werkingsgebieden Omgevingsverordening NH2020 ronde 2022-l’;

-__in de nog op te stellen zienswijze positief te reageren op het voorstel een gedeelte van het gebied

ten westen van Vogelenzang te ontgrenzen;

-__in de nog op te stellen zienswijze bezwaar wordt gemaakt tegen het voornemen de overige delen

van dit gebied in het Natuurnetwerk Nederland te laten;

~ in de nog op te stellen zienswijze voorte stellen 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;

en gaat overtot de orde van de dag.

CDA ZB

André Burger Rob Slewe

@ Bloemendaal

  
Lotto008S3


