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Hart voor Bloemendaai: AMENDEMENT loket Burgerzaken Bennebroek
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ì Hart voor Bloemendaai,
: Begroting 2021, corsanr 2020002890

De raad der gemeente Bloemendaai, in vergadering bijeen op 5 november 2020,
* Kennisgenomen hebbend van het raadsvoorstel ontwerpbegroting 2021, dd. 15
augustus 2020, in het bijzonder het voorstel nr 19, te weten Sluiting loket
Burgerzaken in het Servicepunt Bennebroek
* Overwegende dat:
het loket Burgerzaken voorziet in een behoefte van inwoners van
Bennebroek en Vogelenzang en het voor ouderen en/of mindervalide
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personen fíjn is dat deze service beschikbaar blijft in Bennebroek;
Hď het gemeentehuis Bloemendaai niet bereikbaar is via het openbaar
vervoer waardoor het voor inwoners zonder eigen vervoer en/of
inwoners
die mindervalide zijn plezierig is dat het loket Burgerzaken
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tVffjM- het Servicepunt in Bennebroek niet wordt gesloten;
grr.~ ten tijde van de fusie tussen Bloemendaai en Bennebroek is beloofd het
HH
loket Burgerzaken niet op te heffen;
^ ltf
n flail «'uni '
- op basis van die toezegging door de inwoners van Bennebroek is gekozen
voor een fusie met Bloemendaai in plaats van Heemstede;
- in het Servicepunt ook andere activiteiten zijn ondergebracht zoals de
bibliotheek, WMO-loket en Welzijn Bloemendaai;
- de gezamenlijke dienstverlening in het Servicepunt van maatschappelijk
belang is voor de inwoners van Bennebroek en Vogelenzang;
- de voormalige St Franciscusschool volledig is gerenoveerd om deze
diensten in combinatie en samenhang met andere instanties te kunnen
aanbieden;
- het voor de sociale cohesie goed is dat de gemeente Bloemendaai
zichtbaar en bereikbaar blijft via het loket Burgerzaken in de dorpskern
Bennebroek, ook al omdat niet iedere inwoner digitaal onderlegd Is.
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Het raadsvoorstel 2020002890, onderdeel 2 te wijzigen als volgt:
'de nieuwe voorstellen nummers 2 t/m 18 vast te stellen en niet akkoord te gaan i
het voorstel 19;'
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