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PREADVIES AMENDEMENT

Aan: De leden van de gemeenteraad

Van: Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal

Datum: O4-I7-202t

Nummer: 2021O03L84
Onderwerp: Raadsvoorstel Begroting 2022; taakstelling bibliotheek

Aanleiding: Amendement van 20 oktober 2021 van Groenlinks, pvdA, D66 en HvB

Toelichting op advies:

Bij de vaststelling van de begroting202l is voor de jaren 2ozt-2o24 de subsidie voor de bibliotheek op
voorstel van de bibliotheek met een bedrag van ¡n totaal € 135.000 verlaagd welke als volgt in de
meerjarenraming is verwerkt:
2O2t:€ 30.000;

2022:€ 80.000;

2023:€ 100.000;2024:
€ 135.000.

Het amendement beperking taakstelling tot € 80.000 houdt in dat de in de begroting2}22opgenomen
subsidietaakstelling is bereikt en dat voor de jaren vanaf 2O23 de opgenomen verlaging van het
subsidiebudget wordt teruggedraaid.

Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot de voorgenomen gezamenlijke huisvesting van
de bibliotheek met Welzijn Bloemendaal zullen wij u in 2O22 een nieuw voorstel doen toekomen met
betrekking tot de structurele subsidie van de bibliotheek.

Advies

Op grond van het voorgaande geeft ons college uw raad het volgende advies:

o Het college adviseert negatief.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris
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PREADVIES AMENDEMENT

Aan: De leden van de gemeenteraad

Van: Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal

Datum: O4-1,1-2O2t

Nummer: 2021003185

Onderwerp: Raadsvoorstel Begroting2022;Strandplateau

Aanleiding: Amendement van 3 november 2o2lvan pvdA en GroenLinks
Toelichting op advies:

Herontwikkeling van de openbare ruimte is het sluitstuk van de ontwikkelvisie die is vastgesteld door
uw raad' ln het collegeprogramma is daarom opgenomen dat de Kop van de Zeeweg herontwikkeld
wordt, zodat de openbare ruimte aansluiting vindt bij de kwaliteit van de vernieuwde en
opgewaardeerde horeca en het strand aantrekkelijk blijft voor de dagbezoeker. Verkeersveiligheid zal
een belangrijk deel uit maken van het uiteindelijke ontwerp. Op basis van het schetsontwerp zijn niet
op voorhand de kosten die zien op verkeersveilígheid te isoleren.

Wij zien in het schetsontwerp een kans de openbare ruimte de benodigde kwaliteitsimpuls te
geven en daarbij de (verkeers)veiligheid te verbeteren. Het college wilgraag de mogelijkheid om
het schetsontwerp, met inspraak van belanghebbenden, zoals de horecaexploitanten, verder uit te
werken en vervolgens te realiseren.

Advies

op grond van het voorgaande geeft ons college uw raad het volgende advies:

Het college adviseert negatief.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris
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PREADVIES AMENDEMENT

Aan:

Van:

Datum:

Nummer:

Onderwerp

Aanleiding:

De leden van de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal

o4-17-2021

2o2too3t87

Raadsvoorstel Begroting 2022; Openbaar groen in Bennebroek en Vogelenzang

Amendement van 2 november 2O2Lvan HvB en LB

Toelichting op advies: De gemeenteraad heeft besloten om de beeldkwaliteit B (Basis) voor de hele gemeente te hanteren.
ln is in 2008 en 2011 vastgesteld (raadsbesluiten 2008007581 en 2010022930). De voorgestelde grondslag voor
differentiatie in de beeldkwaliteit, namelijk alleen in Bennebroek en Vogelenzang, conflicteert met het geldende beleid. Dit
belèid gaat uit van dezelfde beeldkwaliteit in de hele gemeente. Alternatief kan zijn, differentiatie voorstellen op de
beeldkwaliteit bij alle toegangswegen binnen de gemeente. De financiële consequent¡e hiervan zijn onbekend.

Advies

Op grond van het voorgaande geeft ons college uw raad het volgende advies:

. Het college adviseert negatief.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

secretaris



PREADVIES AMENDEMENT

Aan: De leden van de gemeenteraad

Van: Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal

Datum: 04-tt-202l

Nummer: 2021003186

Onderwerp: RaadsvoorstelBegroting2022;bladkorven Aanleiding:

Amendement van 2 november 2O2t van HvB en LB

Toelichting op advies:

Argumentatie:
Het schoonhouden van de straten doen we op basis van beeldkwaliteit, niet van frequentie. Het opruimen van het
blad prioriteren we aan de hand van vervuiling en (verkeers)veiligheid.

Het streven om al het blad vóór kerst op te ruimen wordt behaald. t uit de proeftussen 20Og en 2015
met bladkorven is gebleken dat:
o De bladkorven niet bijdragen aan een betere beeldkwaliteit van de wegen o

Het schoonvegen door inwoners niet op zodanig niveau gebeurt dat dit
merkbaar is o De plekken waar de korven stonden na verwijdering verworden tot
ongewenste stortplaatsjes E Dit betekent dat:
o verstoppingen niet worden voorkomen o De verkeersveiligheid niet
wordt verbeterd

lnwoners die de stoep bladvrij houden en daardoor ruimtegebrek in de GFT(e) container ervaren kunnen kosteloos
een extra GFT(e) container krijgen

Alternatief
vanuit dienstverleningsoogpunt kunnen we kiezen voor het plaatsen van de bladkorven. Dit heeft dan echter geen andere
effecten dan een verhoging van de dienstverlening doordat inwoners de bladeren van gemeentebomen vanuit hun tuin in de
korven kunnen gooien.

Risico's bij het alternatief
. Extra stijging van de afualstoffenheffing
. Toename zwerfafval

Toename overlast door oneigenlijk gebruik van de korven (weggooien van ander afval dan bladeren in de korven)

Advies

op grond van het voorgaande geeft ons college uw raad het volgende advies:

¡ Het college adviseert negatief.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris



PREADVIES MOTIE

Aan: De leden van de gemeenteraad

Van: Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal

Datum: O4-tt-2Q2I

Nummer: 2021003189
Onderwerp : Raadsvoorstel Begroti ng 2022; r esew e du u rzaa m I H p

Aanleiding: Mot¡e van 20 oktober 2021 van D66

Toelichting op advies

Financieel. Advies is negatief te adviseren. lnvesteringen ten behoeve van het Duurzaam
huisvestingsplan scholen moeten volgens het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) volgens de
bruto methode worden geact¡veerd en mogen niet met daarvoor reeds eerder gereserveerd geld
worden verminderd. Deze gereserveerde middelen kunnen alleen worden ingezet als dekking van de
jaarlijks uit de investering voortvloeiende kapitaallasten. lnzet als dekking voor de jaarlijkse
kapitaallasten zorgt ervoor dat in de begroting van de gemeente Bloemendaal niet gespaard kan worden voor nieuwe en
of vervangingsinvestering op het moment dat het actief waarvoor de dekkingsreserve is ingesteld is afgeschreven. lmmers op
het moment dat het actief is afgeschreven is de reserve leeg en zal te zijner tijd de gemeenschap om extra middelen moeten
worden gevraagd. Deze methodiek staat een duurzame begroting in de weg. Om de vrije kasruimte in de begroting te
handhaven zo mogelijk te verbeteren wordt het instellen van dekkingsreserves ontraden. Zonder dekkingsreserves blijft het
spaarcomponent in de gemeentelijke begroting integraal en consistent geborgd wat tegemoet komt aan een meer duurzame
begroting. Het advies is de overtollige middelen in algemene reserves aan te houden welke naast de borging van het
spaarcomponent in de begroting bijdraagt aan een verbetering van de incidentele weerstandscapaciteit.

Advies

Op grond van het voorgaande geeft ons college uw raad het volgende advies:

. Het college adviseert negatief

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris



PREADVIES MOTIE

Aan De leden van de gemeenteraad

Van Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal

Datum 04-tt-2021

Nummer: 2021003183

Onderwerp: Raadsvoorstel Begrot¡ng 2022; Natuurnetwerk Nederland plangebied 19 ZuidKennemerland

Aanleiding Motie van 3 november 2O2Lvan het CDA

Toelicht¡ng op advies

De Raadsvergadering op 4 november 2021 staat in het teken van de begroti ng2022. De motie betreft een onderwerp welke
niet of nauwelijks aansluit bij de bespreking van de begroting 2022.lodoende zou er minder tijd beschikbaar zijn om deze
motie en de begroting voldoende (spreek)tijd te geven.

ln een eerder stadium is de raad beloofd dat het onderwerp NNN geagendeerd zal worden voor de aanstaande commissie
Grond' De commissie Grond van 30 november 2021 is hiervoor beschikbaar, daarom stelt het College voor om de
bespreking in deze commissievergadering te laten plaatsvinden.

Ten derde, de plannen van de Provincie Noord-Holland betreffende de NNN zitten op dit moment in een dergelijk stadium
dat er nog geen plannen zijn. Het College ziet op dit moment de urgentie niet om dit standpunt in te nemen, aangezien er
nog geen duidelijkheid is over de wijze waarop de Provincie Noord-Holland zou willen handelen. ln het geval dat het
college nu al een standpunt ¡nneemt kan het de verdere samenwerking bemoeilijken.

Advies

Op grond van het voorgaande geeft ons college uw raad het volgende advies

. Het college adviseert negatief

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris



PREADVIES MOTIE

Aan: De leden van de gemeenteraad

Van: Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal

Datum: 04-II-2021

Nummer: 2021003188

Onderwerp: Raadsvoorstel Begroting 2022; Hartenlustlaan veilig

Aanleiding: Motie van 2 november 212lvan WD en Groenlinks

Toelichting op advies

Uiteraard geen bezwaar tegen het maken van een plan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Reeds beschikbare
informatie (WN) wordt daarbij betrokken. Evenals de plannen voor de Voorbuurt (Bloemendaalseweg) en Korte
Kleverlaan, die al gestart zijn.

Kanttekeningen

Budget (voor planvorming + uitvoering) voor Hartenlustlaan is (nog) niet beschikbaar.
Het is gebruikelijk om herinrichtingsplannen te combineren met (aanstaand) groot onderhoud aan weg of riool,
die mogelijkhe¡d doet zich de eerste jaren niet voor bij de Hartenlustlaan.

Advies

Op grond van het voorgaande geeft ons college uw raad het volgende advies:

o Het college adviseert positief

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris


