
Motie: Kerntaken

Corsanummer:

Van

Aan

Onderwerp

Datum motie

Datum raad

*
Bloemendaal

CDA, VVD, D66

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Kerntaken

20 mei20l9
22 mei20l9

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 22 meí 2019, sprekend over de Kadernota
2020.

Constaterende dat:

Uit de kadernota2}2} blijkt dat de komende begrotingsjaren als gevolg van een aantal ontwikkelingen
sprake is van tekorten en niet wordt voldaan aan de eigen uitgangspunten en die van het financieel
toezicht;
Op basis van de nu bekende informatie zou het begrotingssaldo na eliminatie van incidentele baten en
lasten een tekort zien van rond de € I miljoenin202012021 aflopend naar ongeveer € 0,5 miljoen in
2022;

Overwegende dat:

Een nieuwe verhoging van de OZB niet wenselijk is;
Er daarom naar herschikking van financiële middelen moet worden gekeken;
Een kerntakendiscussie hiervoor het geëigende middel is;

Verzoekt het collese:

Een voorbereidende notitie op te stellen ten behoeve van een kerntaken discussie;
Hierbij tevens structurele onderuiçutting in bestaande budgetten in beeld te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA WD D66

A. Zoetmulder L. Oude Weernink
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Mot¡e bii de Kadernota 2020: schrappen van drie Fte's voor beantwoording raadsvragen

Van:

Aan:

Onderwerp

fe4ù\ : tS
voog- '. L
a(Wez*o¿t Z

Hart voor Bloemendaal, ...

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

extra Fte's voor beantwoording raadsvragen

De raad in openbare vergadering bijeen op woensdag22 mei2OL9,

Constaterende dat

De Raad op 8 November 2018 heeft ingestemd met het budget voor 3 Fte's ten behoeve van
het wegwerken van een achterstand in het beantwoorden van Raadsvragen;

Deze 3 Fte's structureel in de begroting zijn opgenomen;
De voorlopige begroting zoals gepresenteerd bij de kadernota niet in evenwicht is.

Overwegende dat

De 3 extra Fte's overbodig zijn omdat raadsvragen sinds mei 2019 worden beantwoord door
het college als volgt: opgemerkt wordt dat conform de oongenomen motie van wD, cDA,
Groenlinks, D66, VDB en PvdA in de raodsvergadering von 78 opril 2079 onder'strijd met het
openboor belong" ex ortikel 769 derde lid von de Gemeentewet onder meer de navolgende:
Een verzoek tot verstrekking von mondelinge of schriftelijke informatie dot betrekking heeft
op een:
7. oonsprakelijkstelling en/of
2. oongifte en/of
j. oanhongig zijnde geding bij een rechterlijke instontie, tegen de publiekrechtelijke

rechtspersoon de gemeente Bloemendool en/of de daoronder vollende bestuursorgonen -
doaronder begrepen ook de individuele leden - en/of doorvoor werkzoom zijnde
ombtenoren en waorbij één of meer von de onder 7 t/m 3 genoemde gebeurtenis is
gei'nitieerd door één of meer leden, duo-commissieleden dan wel naosten voor
voornoemde benoemden, in het koder van hun persoonlijk belong.

Dit zo zijnde, elke EUR die aan de extra Fte's wordt besteed er een te veel is;

Verzoekt het college

Om de 3 Fte's voor de beantwoording van de vragen te schrappen;
Deze wijziging als zodanig in de begroting op te nemen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie bii de Kadernota 2020: tijdelijke invulling van 2 FTE's voor beantwoording raadsvragen

Van:

Aan:

Onderwerp:

D66, VVD, GroenLinks

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
tijdelijke invulling van 2 FTE's voor beantwoording raadsvragen

De raad in openbare vergadering bijeen op woensdag22 mei2OL9,

Constaterende dat

De Raad op 8 November 2018 heeft ingestemd met het budget voor 3 FTE's ten behoeve van
het goed en tijdig beantwoorden van vele raadsvragen, woB-verzoeken e.d.
Deze 3 FTE's structureel in de begroting zijn opgenomen;
Er inmiddels nog maar L FTE ingevuld is;

De voorlopige begroting zoals gepresenteerd bij de kadernota niet in evenwicht is.

Overwegende dat

De 3 extra FTE's overbodig worden wanneer de achterstand is weggewerkt en toename van
vragen achterwege blijft;
1 extra FTE inmiddels voldoende lijkt te zijn gelet op de vele en correcte antwoorden van het
College op raadsvragen, waarbij verwezen kan worden naar antwoorden op eerdere gelijke
vragen;

Het antwoorden op vragen wellicht wat minder menskracht kan vergen als gevolg van de
interpretatie van art. 169, 3" lid Gemeentewet die door de raad op 18 april 2019 bij motie ¡s

aangegeven.

Het zinvol is bij de Kadernota 2021 vast te stellen of bovenstaande het geval is;

De begroting gebaat is bij tijdelijke in plaats van structurele lasten.

Verzoekt het college

Om de reeds vervulde FTE ongemoeid te laten, en dus structureel in de begroting te houden,
de overige twee (nog niet ingevulde) FTE's op tijdelijke basis te realiseren,
Voornoemde invulling als zodanig in de begroting op te nemen.

en gaat over tot d rde van de dag
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Mot¡e bij de Kadernota 2020: Bestuur en Ondersteuning/Communicatie

Van:

Aan:

Onderwerp

D66, WD, CDA, GroenLinks, ...

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Geen aanvullend communicatiebudget ad E 80.000,-

De raad in openbare vergadering bijeen op woensdag22 mei2OL9,

Constaterende dat

De Raad op 8 November 2018 heeft ingestemd met een tijdelijk, aanvullend communicatie-
budget voor 2019,

Het communicatiebeleidsplan nog niet is goedgekeurd,

De begroting zoals gepresenteerd bij de kadernota niet in evenwicht is.

Overwegende dat

De noodzaak voor een eventuele aanpassing van het communicatiebudget niet eerder dan
nadat het communicatiebeleidsplan is goedgekeurd, aan de orde kan zijn,
De begroting gebaat is bij een beperking van structurele lasten.

Verzoekt het college

Geen aanvullend communicatiebudget van E 80.000,- in de begroting 2020 op te nemen

en gaat over tot de orde van de dag
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MOTIE MaxTax: Parkeertarieven Bloemendaal aan Zee

Corsanummer:
*

Bloemendaal

Van:

Aan:

Onderwerp:

GroenLinks

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement bij raadsvoorstel 2019002924 (Kadernota)

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 22 mei 20L9,

Overwegingen
Het College stelt voor de parkeertarieven in 2020 Te laten stijgen "met € 0,05 (of meer voor zover Zandvoort
het tarief meer laat stijgen)". Dat is 1,9% op het huidige tarief van € 2,60 per uur (= € 0,0494.)
Hoewel in het Formule-l project het gebruik van de auto wordt tegengegaan, zegt de Sportief directeur 'Dutch
Grand Prix' (Jan Lammers) dat bezoekers mogen kiezen hoe zij naar het circuit komen en
Hoewel het niet de bedoeling is dat het Formule-1 evenement de gemeente op extra kosten jaagt, is toename
van de parkeerdruk op de gemeentelijke parkeerterreinen Kop Zeeweg te vrezen en daarmee ook toename
van de controle- en handhavingskosten.
Om deze druk enigszins te verminderen en ook om bij te dragen aan het onaantrekkelijk maken van de keuze
voor de outo om Bloemendaal aan Zee (en Zandvoort) te bereiken, is het verstandig om:
- de automatische koppeling met de Zandvoortse tarieven los te laten en
- een forsere tariefsverhoging in te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de betrekkelijk geringe
prijselasticiteit van de parkeervraag: een verdubbeling van het tarief (= verhoging met ca. 10%) in het
(top)seizoen, zal waarschijnlijk wel voor sommigen een drempel zijn om met de auto naar onze kust te komen,
maar niet of nauwelijks leiden tot een lagere bezetting van het parkeerterrein en dus per saldo een positief
financieel effect hebben. (De Wethouder deelde 22 mei mee dat de verwachte opbrengst, bij een
tariefsverhoging van rond € 0,10 per uur, ca.€ 28.000 zal zijn,l

Verzoekt het collese
de parkeertarieven Bloemendaal aan Zee meer dan de inflatie te laten stijgen, voor het zomerseizoen 2020
bijvoorbeeld met € 0,10 per uur (in plaats van de in de Kadernota voorgestelde € 0,05 per uur).

lngediend door:
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Motie Herontwikkeling Buitenplaats Duinlust

: PvdA, GroenLinks, HvB, VDB, 4,,....
: Principeverzoek herontwikkeling buitenplaats Duinlust
: 17 mei2019
:22 mei20t9

Van

Onderwerp
Datum motie
Datum raad

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 22 mei 2OI9,

Overwesende dat het College dd. 5 februari, nummer 201900L132 heeft besloten geen
medewerking te verlenen aan het verzoek van Share Estate B.V. tot herontwikkeling van buitenplaats
Duinlust tot meervoudige bewoning van het hoofdgebouw en vervanging van sportgebouw en
lesgebouw door nieuwbouw, eveneens voor meervoudige bewoning;
maar dat de belemmeringen ter onderbouwing van deze weigering (gelegen in het Bestemmingsplan
Landelijk Gebied 201.3, de Nota Ru¡mtelijke Beoordeling 2017 en de Landgoederennota 2016)voor
een belangrijk deel kunnen worden weggenomen (zie bijlage 1);
en niet of onvoldoende is voortgebouwd de in 201-5 door het College genomen principe-besluiten
(zie bijlage 2);

Van mening ziinde dat

¡ Buitenplaats Duinlust een parel is in de landgoederenzone van Bloemendaal met een rijke
historie;

o Buitenplaats Duinlust al geruime tijd leeg staat en dringend aan restaurat¡e toe is;
o De buitenplaats gekenmerkt wordt door een schitterend hoofdhuis maar dat het ensemble is

aangetast door later bijgebouwde gebouwen die het geheel in grote mate ontsieren;
o De buitenplaats gesplitst is in een (openbaar) deel in bezit van Staatbosbeheer en een ander

privaat deel waardoor éénvoudige particuliere bewoning complex is en als niet-realistisch
moet worden aa ngemerkt;

Overwegende voorts dat

¡ Er momenteel een initiatiefnemer is die kans ziet om van deze buitenplaats weer een
ensemble met kwaliteit te maken;

o Stedenbouwkundig gezien de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse van het plan kan toenemen;
¡ De afdeling Groenbeleid vooralsnog overwegend positief heeft geadviseerd;
o De door initiatiefnemer beoogde woningen passen in de in de Woonvisie Bloemendaalvoor

wat betreft de ook hierin geconstateerde woningbehoeften;
o Openbaarheid van het gebied, gelegen dicht bij wandelgebieden als Middenduin, moet

blijven bestaan;
¡ ln de Landgoederennota nadrukkelijk wordt overwogen dat behoud van de landgoederen

alleen goed mogelijk is met maatwerk. (Zie bv. p. 12 van de nota.)
o Risico op verval van het hoofdgebouw moet worden voorkomen;
o Staatsbosbeheer het plan van de eigenaar in hoofdlijn steun;
o De Stichting Ons Bloemendaal, als hoeder van Bloemendaals cultureel en natuurlijk erfgoed

in haar brief van 24 maarl2019 aangegeven heeft positief tegenover het plan te staan.



Verzoekt het collese

ln dit bijzondere geval, met gebruik van de hierboven aangegeven motivering, af te wijken van de
huidige (ruimtelijke) kaders en in gesprek te gaan met de ontwikkelaar, waarbij b'rj herontwikkeling
passende eisen worden gesteld ten aanzien van de erfgoedkwaliteiten, natuur en groen die de

buitenplaats verdient,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie PvdA Fractie G nks .ãE FractieVDB
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Motie vreemd aan de orde van de dag

De gemeenteraad bijeen in vergaderingop 22 mei 2019

Kennis genomen hebbende van:

de wijziging van het uitvoeringsbesluit in de WMO waardoor de eigen bijdrage voor
maatwerkvoorzieningen voor WMO-cliënten per l januari 2019 niet meer afhankelijk is van inkomen
en vermogen en een tarief geldt van EUR 17,50;

Overwegende dat:

de verantwoordelijkheid voor de wetswijziging ligt op Rijksniveau maar de gevolgen hiervan voor
rekening komen van de gemeenten;
dezewijziging voor de gemeente Bloemendaal een financieel nadeel oplever!
de omvang hiervan nog niet exact bepaald is maar volgens een doorrekening van het CPB een
bedrag groot EUR 290 miljoen aan inkomsten wegvalt voor de gemeentery welk verlies slechts deels
wordt gecompenseerd door een kapitaalinjectie van EUR 145 miljoen door het kabinet waardoor de
helft van de rekening bij de gemeenten ligt;
in de kadernota een raming staat van het financieel nadeel van EUR 350k wat in de lijn ligt van de
doorrekening van het CPB;

Van mening dat:

het redelijk is dat het Rijk de gemeente hierin tegemoet komt door compensatie te verstrekken voor
het nadeel als gevolg van de hierboven beschreven wijziging.

Draagt het college op:

een berekening dan wel redelijke inschatting te maken van de financiele gevolgen van de
wetswijziging en

bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zo spoedig mogelijk aan te dringen op
financiële compensatie op basis van de berekening hiervoor genoemd.

En gaat over tot de orde van de dag
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Bloemendaal

Motie vreemd aan de orde van de dag: Herstel inspreekrecht in commissies

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 22mei2019

Overwegende dat/ kennis genomen hebbend van:

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 door vrijwel alle partijen
is aangedrongen op herstel van het inspreekrecht in de

commissiever gaderingen;

Tijdens de verkiezingsbijeenkomsten is gebleken dat bij inwoners grote behoefte

bestaat in te kunnen spreken tijdens openbare commissievergaderingen en dat
raadsleden dan in de gelegenheid zijnvragen te stellen aan de insprekers;

o

o

Is van mening dat:

Het inspreekrecht een wezenlijke bijdrage levert aan lokale democratie;

Het inspreekrecht geen afbreuk doet aan beeldvormende avonden;

Beeldvormende avonden aan een evaluatie zijn onderworpen maar dat de betekenis

hiervan los dient te worden gezien van het inspreekrecht tijdens
commissievergaderingen

Besluit:

De griffie te verzoeken een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de

gemeenteraad van Bloemendaal op te stellen tot herinvoering van het inspreekrecht in de

commissies (zoals neergelegd in de'oude'artikelen 59 en 60 van het Reglement van Orde)

en dit voorstel aan de raad voor te leggen

En gaat over tot de orde van de dag

Hart voor Bloemendaal
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Bloemendaal

Motie vreemd aan de orde van de dag nav publicatie'Bewiis van heel vuil spe['NH
Nieuws

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 22mei2019

Kennis genomen hebbend van:
- De publicatie van NH Nieuws op 16 mei onder de kop "Bewijs van'heel vuil

spel': gemeente Bloemendaal manipuleerde journalisten;
- De verklaring van oud-verslaggever Ruud Vader dat de gemeente hem het

werken als journalist onmogelijk heeft gemaakt;
De verklaringen van de heer Bruning, voorzitter van de Nederlandse vereniging van

Journalisten:
o "de communicøtiestrøtegie aøn de gemeente Bloemendøøl is eenbewijs oøn'he.el

ouil spel"
. "dit zijn ooor Neilerløndse begrippen ongekende toestønden"
o "Als lokøle journølist moet je erop ztertrouwen døt ile lokøle overheid je jouza

werk løøt doen. Op het moment døt je op deze mønier øchter ile schermen wordt
bespeeld, døn is døt heel kutølijk. Bloemendøøl støpt aolleilig uit zijn rol."

Overwegende dat:
- De vrijheid van pers een kernwaarde is van onze democratie zoals neergelegd in

artikel T van de Grondwet;

Is van mening dat:
* Een dergelijke communicatiestrategie absoluut niet thuishoort in het openbaar

bestuur.

Draagt het college op:
1. zich nooit meer te bedienen van dan wel uitvoering te (laten) geven aan een

communicatie strategie waarbij sprake is van beinvloeding van de vrije pers;
2. excuses aan te bieden aan de heer Vader voor de schade die hijheeft ervaren als

gevolg van de gehanteerde communicatie strategie;
3. zorgte dragen voor volledige rehabilitatie van de heer Vader door een persbericht te

doen uitgaan met daarin een bevestiging van de inhoud van deze motie;

en gaat over tot de orde van de dag
Rob Slewe namens Hart voor Bloemendaal Ûetu^toQpen
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Amendement MaxTax: Parkeertarieven Bloemendaal aan Zee

Corsanummer
*

Bloemendaal

Van:

Aan:

Onderwerp:

GroenLinks

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement bij raadsvoorstel 2019002924 (Kadernota)

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 22 mei 201-9,

Overwegingen
Het College stelt voor de parkeertarieven in 202O te laten stijgen "met € 0,05 (of meer voor zover Zandvoort
het tarief meer laat stijgen)". Dat is 1,9% op het huidige tarief van € 2,60 per uur (= € 0,0494.)
Hoewel in het Formule-1 project het gebruik van de auto wordt tegengegaan, zegt de Sportief directeur 'Dutch
Grand Prix' (Jan Lammers) dat bezoekers mogen kiezen hoe zij naar het circuit komen en
Hoewel het niet de bedoeling is dat het Formule-1 evenement de gemeente op extra kosten jaagt, is toename
van de parkeerdruk op de gemeentelijke parkeerterreinen Kop Zeeweg te vrezen en daarmee ook toename
van de controle- en handhavingskosten.
Om deze druk enigszins te verminderen en ook om bij te dragen aan het onaantrekkelijk maken van de keuze
voor de outo om Bloemendaal aan Zee (en Zandvoort) te bereiken, is het verstandig om:
- de automatische koppeling met de Zandvoortse tar¡even los te laten en
- een forsere tariefsverhoging in te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de betrekkelijk geringe
prijselasticiteit van de parkeervraag: een verdubbeling van het tarief (= verhoging met ca. 10%) in het
(top)seizoen, zal waarschijnlijk wel voor sommigen een drempel zijn om met de auto naar onze kust te komen,
maar niet of nauwelijks leiden tot een lagere bezetting van het parkeerterrein en dus per saldo een positief
financieel effect hebben.

Besluit punt 1.e in het Kadernota-besluit te wiizisen in:
"de parkeertarieven Bloemendaal aan Zee die gelden in het zomerseizoen 2010 stijgen met € 0,10".

lngediend door:

GroenLinks,
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BloemendaalAmendement

Van Hart voor Bloemendaal, mevrouw Roos

GroenLinks, de heer Kruijswijk

Onderwerp: Herformulering beslispunt GR Schoolverzuim en Vroegtijdig School Verlaten

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 22 mei
20L9

Kennis genomen hebbende van: raadsvoorstel 2019003042 m.b.t. Zienswijze
conceptbegroting 2020 Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Vroegtijdig School
Verlaten (VSV)

constaterende dat,

beslispunt 3 luidt:
Voor de jaren 2O2O e.v. rekening te houden met een hogere bijdrage van de gemeente
Bloemendaal en dit op te nemen in de meerjarenbegroting;

overwegende dat,

het gebruik van de woorden 'rekening te houden met' geen zorgvuldige formulering is van
hetgeen bedoeld wordt;
hierover in de commissie samenleving van B mei overeenstemming bestond bij de
commissie en het College;

besluit:

beslispunt 3 te wijzigen in:
De financiële consequenties van de begroting GR schoolverzuim en VSV te verwerken in de
meerjarenbegroting 2020 - 2023 van de gemeente Bloemendaal;

Hart voor Bloemendaal

M. Roos-An

Besluit van de Raad:

Stemmen voor: l+
Stemmen tegen: @
Afwezig: /
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lnitiatiefvoorstel

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 22 mei 201g,

Kennis genomen hebbende van het advies van het presidium van 21 mei 201g,

Overuvegende dat,

- de twee brieven van het onderzoeksbureau lntegis BV, gedateerd 20 mei 201g, die op 21 mei
aan de raad zijn toegestuurd met kenmerk B191990_P18314 en Blg19g9 p1g314 en door
het onderzoeksbureau als vertrouwelijk zijn aangemãkt, -

- het door lntegis BV en het Presidium wenselijk wordt geacht om deze brieven nu niet in de
openbaarheid te brengen en hierover op een nader te bepalen datum voor het reces in
beslotenheid te spreken in een extra vergadering van de commissie Bestuur en Middelen,

- lntegis BV heeft aangegeven dat het nu openbaren van de stukken en de daarmee gepaard
gaande uitingen in het publieke domein ervoor kunnen zorgen dat kwalitatiet noogwáarOig
(vervolg)onderzoek niet kan worden gewaarborgd,

Besluit:

- op grond van arl.25, eerste lid van de Gemeentewet en art. 10, tweede lid sub g van de Wob
(onevenredige benadeling) geheimhouding op te leggen op:

de brief van lntegis BV d.d. 20 mei2019 8191990_P18314, Reactie op verzoek
gemeenteraad d.d. 6 mei2019.

de brief van lntegis BV d.d. 20 mei 2019 8191989_P18314, Specificatie bestede uren en aard
werkzaamheden.

- deze stukken voor raadsleden en duo-commissieleden met het kenmerk 'geheim'(conform
art.12lid 2 RvO) ter inzage te leggen bijde griffie.

æLvtrtZVO6Ae^-#
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