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Besluitenlijst openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 

5 november 2015  

 

AGENDA Begrotingsraad 

 

1. Opening en welkom 

Burgemeester Schneiders opent de vergadering. 

 

2. Berichten van verhindering 

Dhr Boeijink (VVD) 

Dhr Barendregt (Liberaal Bloemendaal) 

Mw Koningsveld (GroenLinks) 

 

3. Vaststellen van de agenda 

Conform vastgesteld 

 

4. Mededelingen  

Geen 

 

5. Eerste Termijn Begroting 2016: Algemene Politieke Beschouwingen Raad  

VVD, D66 , LB, GrL, CDA, PvdA, HvB houden algemene beschouwingen. 

 

SCHORSING 19.00-20.00  

   

6. Vervolg eerste termijn Begroting 2016 : College van B&W 

College van B&W reageert op de algemene beschouwingen van de raad. 

 

7. Tweede Termijn Begroting 2016: reactie Raad op beschouwingen en indienen 

moties en amendementen. 

Amendement PvdA en CDA: Hondenbelasting  

Amendement PvdA en CDA: Parkeergeld   

Amendement HvB: Mobiliteitsfonds  

Amendement HvB: Extern juridische ondersteuning  

Motie Liberaal Bloemendaal: Belastingverordeningen bij Begroting  

Motie D66 en GrL: Scheiden afval openbare vuilnisbakken  

Motie VVD: Vrijwillige Reddingsbrigade Bloemendaal  

Motie LB: Hernieuwd elan in het bestuur 

Motie HvB: Bladkorven 

 

8. Besluitvorming over Begroting 2016 inclusief moties en amendementen 

 

Amendement A: Terugdraaien afschaffing hondenbelasting  

 Van:    PvdA/CDA 

Raadsvergadering:  5 november 2015 

Onderwerp:   Handhaving hondenbelasting in Bloemendaal 

Raadsvoorstel:   Begroting 2016 

Corsanummer:   2015059946 
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De Gemeenteraad van Bloemendaal, in vergadering bijeen op 5 november 2015 

Kennis genomen hebbende van: 

• De Begroting 2016, met bijbehorende meerjarendoorkijk, die met medeneming van de 

septembercirculaire 2015, de nieuwe voorstellen en de ombuigingen volgens voorstel van het College 

vanaf het jaar 2017 niet meer sluitend lijkt te zijn dan wel rode cijfers lijkt te gaan vertonen; 

Constaterende dat: 

• Het College vooralsnog moeite lijkt te hebben de oorspronkelijk bedachte ombuigingen volledig 

te realiseren; 

• Er daarom gekeken zal moeten worden naar verlaging van de uitgaven of verhoging van de 

inkomsten; 

• Het College in het Collegeakkoord besloten heeft om met ingang van 2016 de hondenbelasting 

af te schaffen; 

• Er daardoor een inkomstenderving optreedt van ca. €135.000 per jaar; 
• Dit mede oorzaak lijkt van het gat dat vanaf 2017 in de begroting ontstaat; 

• Er in de meeste gemeenten (68% in 2014), waaronder Heemstede, hondenbelasting wordt 

geheven; 

Overwegende dat: 

• Het voor de gemeente Bloemendaal essentieel is dat er ook de komende jaren een sluitende 

begroting kan worden gepresenteerd; 

• Er in het andere geval sprake zal zijn van verhoogd toezicht op de gemeente; 

• Het handhaven van de hondenbelasting een goede mogelijkheid biedt om de begroting ook in de 

toekomst sluitend te maken; 

• Het afschaffen van de hondenbelasting weliswaar sympathiek is voor de hondenbezitters, maar 

dat men feitelijk gewend is aan de jaarlijkse kosten; 

• Er kosten zijn gemoeid met het voorkomen van overlast als gevolg van hondenpoep; 

• De financiële situatie van de gemeente Bloemendaal momenteel niet toestaat om dergelijke 

inkomsten mis te lopen; 

 

Amendeert het voorliggende besluit als volgt: 

De tekst op blz. 135 van de begroting 2016 (“De hondenbelasting wordt in 2016 afgeschaft”) te wijzigen 
in: “De hondenbelasting blijft gehandhaafd”.  
Besluit: Verworpen 

Stemmen voor: 3 PvdA en CDA 

Stemmen tegen: 13 (D66, VVD, LB, HvB, GrL) 

Afwezig: 3 (VVD, GrL, LB) 

 

Amendement B PvdA en CDA: Parkeergeld  

Van:    PvdA/CDA 

Raadsvergadering:  5 november 2015 

Onderwerp:   Verhoging parkeertarief Bloemendaal Dorp 

Raadsvoorstel:   Begroting 2016 

Corsanummer:   2015059946 

De Raad van Bloemendaal, in vergadering bijeen op 5 november 2015, 

Kennis genomen hebbende van 

• De Begroting 2016, met bijbehorende meerjarendoorkijk, die met medeneming van de 

septembercirculaire, de nieuwe voorstellen en de ombuigingen volgens voorstel van het College vanaf 

het jaar 2017 niet meer sluitend lijkt te zijn dan wel rode cijfers lijkt te vertonen; 

Constaterende dat: 

• Het College vooralsnog moeite lijkt te hebben om de oorspronkelijk bedachte ombuigingen 

volledig te realiseren; 

• Er daarom gekeken zal moeten worden naar verlaging van de uitgaven of verhoging van de 

inkomsten; 

• De parkeertarieven in Bloemendaal Dorp al jaren niet verhoogd zijn en relatief laag zijn (in 2015 

€1,30 per uur), zelfs lager dan de tarieven aan de Binnenweg in Heemstede (€1,50 per uur); 
• Het parkeertarief in 2016 licht verhoogd wordt naar  €1,35 per uur; 
• Er derhalve tegen dezelfde (aanpassings)kosten in 2016 een hoger tarief kan worden ingevoerd; 

• Er bij een verhoging van het tarief naar in elk geval €1,50 per uur (gelijk als in Heemstede) er 
extra opbrengsten ontstaan; 
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• Er dan nog steeds sprake is van lage tarieven (bijvoorbeeld in de perifere winkelstraten van 

Haarlem (€2,60 per uur); 
Overwegende dat: 

• Het voor de gemeente Bloemendaal essentieel is dat er ook de komende jaren een sluitende 

begroting kan worden gepresenteerd; 

• Er in het andere geval sprake zal zijn van verhoogd toezicht op de gemeente; 

• De verhoging van de parkeertarieven in Bloemendaal Dorp een reële mogelijkheid is om meer 

inkomsten te verwerven; 

• Verhoging van het tarief als neveneffect kan hebben dat er korter geparkeerd wordt, waardoor 

vaker parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers; 

Amendeert het voorliggende besluit als volgt: 

De tekst op blz. 135 van de begroting 2016 (“De parkeertarieven liften mee met de inflatie-

aanpassingen”) te wijzigen in: “De parkeertarieven in Bloemendaal Dorp worden in 2016 verhoogd naar 

€1,50 per uur”.  
 Besluit: Verworpen 

Stemmen voor 3 – PvdA, CDA 

Stemmen tegen 13 – GrL, D66, VVD, HvB, LB 

Afwezig – 3 VVD, GrL, LB 

Stemverklaring – Brussaard, Roos 

 

Amendement  C HvB: Mobiliteitsfonds  

Van:   Hart voor Bloemendaal  

Raadsvergadering: 5 november 2015 

Raadsvoorstel:  vaststelling Begroting Bloemendaal 2016 

Corsanummer Raadsvoorstel: 201505735 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 5 november 2015: 

Kennis genomen hebbende van: 

Het voorstel aan de raad tot het vaststellen van de Begroting 2016 

Constaterende dat: 

• In de Begroting 2016 op pagina 89 onderdeel 4 het volgende staat: ‘In 2013 heeft de Raad 
besloten tot deelname in een Mobiliteitsfonds samen met de gemeenten Haarlem, Heemstede, 

Bloemendaal en Zandvoort. Vanaf 2014 t/m 2017 bedroeg de bijdrage € 100.000, in 2018 en 2019 wordt 
de bijdrage jaarlijks verhoogd met € 20.000. Voor 2018 bedraagt de bijdrage dan € 120.000 en in 2019 
€ 140.000. Vanaf 2020 t/m 2027 bedraagt de bijdrage € 161.000.’; 
• De gemeente Haarlem en Zandvoort geen bijdrage storten in het Mobiliteitsfonds;  

• Twee van de vier gemeenten daarmee de gemeenschappelijke regeling niet conform uitvoeren; 

Overwegende dat: 

• De gemeente Bloemendaal de jaarlijkse bijdrage opschort totdat de gemeenten Zandvoort en 

Haarlem de gemeenschappelijke regeling uitvoeren en hun jaarlijkse bijdrage storten; 

• De gemeente Bloemendaal de bijdrage van EUR 100.000 voor 2016 zal storten in de 

bestemmingsreserve rationeel wegbeheer; 

Wijzigt de Begroting 2016 op blz 89 onderdeel 4 in: 

• In 2013 heeft de Raad besloten tot deelname in een Mobiliteitsfonds samen met de gemeenten 

Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Voor 2014 t/m 2017 bedroeg de bijdrage € 100.000. 
Deze bijdrage tbv het Mobiliteitsfonds wordt niet gestort in 2016 totdat de gemeenten Haarlem en 

Zandvoort hun bijdrage aan het fonds hervatten en de niet afgedragen bijdragen ook gestort hebben in 

het fonds plus de rente die hierover verschuldigd is wegens achterstallige betaling.  

Besluit: Verworpen 

Stemmen voor: 3 LB, HvB 

Stemmen tegen: 13 VVD, CDA, GrL, PvdA, D66 

Afwezig: 3 VVD, GrL, LB 

Stemverklaring: Heukels, Schell, Roos 

 

Amendement D Begroting Bloemendaal 2016 Juridische ondersteuning 

Van:  Hart voor Bloemendaal  

Raadsvergadering:  5 november 2015 

Raadsvoorstel:  vaststelling Begroting Bloemendaal 2016 
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Corsanummer Raadsvoorstel: 201505735 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 5 november 2015: 

Kennis genomen hebbende van: 

Het voorstel aan de raad tot het vaststellen van de Begroting 2016 

Constaterende dat: 

• In de Begroting 2016 op pagina 95 en 96 staat dat extra budget beschikbaar is 

gesteld voor inhuur van juridisch administratieve ondersteuning in privaatrechtelijke dossiers. 

Dit bedrag is voor 2016 vastgesteld op EUR 37.351. 

Overwegende dat: 

1.  De gemeente beschikt over een eigen juridische afdeling 

2.  Het de voorkeur verdient eigen personeel in te zetten ipv externe krachten 

Wijzigt de begroting als volgt: 

- het voorstel om een extra bedrag ad EUR 37.351 te reserveren voor inhuur 

administratief juridisch medewerker wordt geschrapt en het bedrag komt ten gunste van de 

algemene flexibele reserve.    

Besluit: Verworpen 

Stemmen voor: 3 HvB, LB 

Stemmen tegen: 13 VVD, CDA, D66, GrL, PvdA 

Afwezig: 3 VVD, GrL, LB 

Stemverklaring: Schell, Roos, Heukels 

 

Voordracht Begroting 2016 en aanvullend besluit  

Besluit: aanvaard 

Stemmen voor: VVD, CDA, D66, GrL 

Stemmen tegen: LB, HvB, PvdA 

Afwezig: 3 VVD, GrL, LB 

Stemverklaring: Heukels, Roos, Schell 

 

Motie 1 Hernieuwd elan in bestuur 

 



-5- 

 

 

Besluit: aanvaard 

Stemmen voor: 16 

Stemmen tegen: 0 

Afwezig: 3 (VVD, GrL, LB) 
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Motie 2 Strandambulance 

Van:    VVD 

Raadsvergadering:  5 November 2015 

Raadsvoorstel:   Begroting 2016 

Corsanummer Raadsvoorstel: 2015059556 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 5 november 2015: 

Kennis genomen hebbende van:  

Het raadsvoorstel met betrekking op “de begroting 2016” 
Constaterende: 

Dat de vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade op 10 juni 2015 in de commissie 

samenleving heeft aangegeven niet over voldoende eigen middelen te beschikken ter 

vervanging van de strandambulance;   

Dat veiligheid, ook veiligheid aan het strand, een kerntaak van de (lokale) overheid is; 

Dat de gemeente Bloemendaal op grond van het convenant tussen de gemeente en de 

Vrijwillige Reddingsbrigade Bloemendaal een verantwoordelijkheid heeft hiervoor financiële 

middelen ter beschikking te stellen; 

Verzoekt het college: 

In overleg met de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade voor aanvang van het 

strandseizoen in 2016 een voorstel te doen aan de gemeenteraad waarmee de vervanging 

van de strandambulance mogelijk gemaakt wordt;   

Besluit: Aanvaard 

Stemmen voor: 16 VVD, CDA, GrL, D66, PvdA, LB, HvB 

Stemmen tegen: 0 

Afwezig: 3 VVD, LB, GrL 

 

 

Motie 3 Afvalscheiding 

Van   : D66, GroenLinks  

Raadsvergadering  : 5 november 2015 

Raadsvoorstel  : Begroting 2016 / Afvalscheiding 

De raad van de gemeente Bloemendaal, 

gehoord de beraadslaging over de begroting 2016 op donderdag 5 november 2015 

constateert dat 

• Hergebruik van afval een besparing levert op steeds schaarser wordende 

grondstoffen en energie, en ervoor kan zorgen dat er minder schadelijke stoffen in het milieu 

worden gebracht; 

• Nederland op weg is naar een circulaire economie en de Rijksoverheid daarvoor een 

landelijk programma uitvoert: “Van afval naar grondstof” ; 
• Als onderdeel daarvan maakt de Rijksoverheid het storten van restafval steeds 

duurder via afvalstoffenbelasting; 

overweegt dat: 

• de invoering van geschieden inzameling van huishoudelijk afval (plastic, papier, glas, 

gft en restafval) laat zien dat de inwoners van de gemeente Bloemendaal uitstekend afval 

kunnen scheiden; 

• Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid van de gemeente Bloemendaal nog geen 

plannen heeft voor plaatsing en legen van gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte; 

• de kosten voor het invoeren van gescheiden ophalen van afval- en grondstoffen uit 

openbare afvalbakken onbekend zijn; 

is van mening dat: 

• afval scheiden in de openbare ruimte op plekken waar veel mensen en veel afval is, 

net zo vanzelfsprekend en mogelijk zou moeten zijn als bij mensen thuis; 
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• bewustwording en gedragsverandering sneller gaan wanneer deze laagdrempelig en 

positief onder de aandacht worden gebracht; 

• afval scheiden leidt tot besparing van grondstoffen en energie, en mogelijk op termijn 

ook tot lagere lokale afvalstoffenheffing; 

verzoekt het college om: 

1. de mogelijkheden om afval- en grondstoffen uit openbare afvalbakken gescheiden op 

te halen te onderzoeken; 

2. zich daarbij in eerste instantie te concentreren op locaties waar veel jonge mensen 

komen zoals op het strand, bij sport, recreatie en cultuurvoorzieningen; 

3. de gemeenteraad te informeren over de mogelijkheden en de incidentele en 

structurele kosten van gescheiden ophalen van afval- en grondstoffen uit openbare 

afvalbakken;  

4. zich in te in te zetten voor een pilotproject op korte termijn; 

Besluit: aanvaard 

Stemmen voor: 13 (PvdA, VVD, D66, GrL, LB) 

Stemmen tegen: 3 (HvB, CDA) 

Afwezig: 3 (VVD, GrL,LB) 

Stemverklaring: Burger, Roos, Heukels 

 

MOTIE 4 Belastingverordening 

Van   : Liberaal Bloemendaal  

Raadsvergadering  : 5 november 2015 

Raadsvoorstel  : Begroting 2016 / Lokale Heffingen  

 

De Raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 5 november 2015,  

kennis genomen hebbende van 

Het Raadsvoorstel inzake de Begroting 2016, onderdeel Lokale Heffingen, 

constaterende 

Dat in de begrotingsvoorstellen de opbrengsten van de in paragraaf 2.2.2. en 2.2.3. bedoelde 

belastingen en retributies voor het jaar 2016 worden vastgesteld. 

Dat dit geschiedt zonder dat de uitwerking, zoals opgenomen in de ontwerp 

belastingverordeningen 2016 op dit moment aan de Raad is bekend gemaakt, 

overwegende, 

Dat dit betekent dat er geen goed oordeel gevormd kan worden over de voorgestelde  

begrote bedragen, met name niet wat dat concreet betekent voor de lastendruk per inwoner, 

verzoekt  

Het College vanaf het volgende begrotingsjaar de ontwerpbegroting gelijktijdig met de 

ontwerp belastingverordeningen aan de Raad aan te bieden  

Besluit: Verworpen 

Stemmen voor: 4 HvB, LB, PvdA 

Stemmen tegen: 12 (VVD, CDA, D66, GrL) 

Afwezig: 3 (VVD, GrL, LB) 
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Motie 6  HvB Bladkorven 

 

Besluit: Verworpen 

Stemmen voor: 5 CDA, LB, HvB 

Stemmen tegen: 11 VVD, D66, GrL, PvdA 

Afwezig: 3 VVD, GrL, LB / Stemverklaring: Burger 
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Toezeggingen 

TR (vastgestelde) Collegebesluiten worden voortaan via het griffiebericht aan de raad aangeboden. 

TR Over Vorm op Maat zal door wethouder Kruijswijk woensdag 11 november 2015 tijdens de 

commissievergadering Samenleving een toelichting worden gegeven. 

 

9. Rondvraag 

Schell: Door het ruimhartig hanteren van de spreektijden voelt hij zich als kleine partij die 

zich aan zijn beperkte spreektijd houdt, zeer benadeeld.   

 

10. Sluiting 

 


