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AMENDEMENT

Van

Onderwerp

: Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal, 
Zelfstandig Bloemendaal 

: Kadernota 2021

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 2 juli
2020,

kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 2021, dd. 22 april 
2020, in het bijzonder van de daarin opgenomen ombuigingen en 
voorgenomen nader uit te werken voorstellen .

van mening zijnde dat:

dat de ontwikkelingen in de programma's (0 t/m 8), en de voorstellen 
(takenkaarten 0.1 t/m 8.1) dermate maatschappelijke en financiële 
gevolgen hebben voor de Gemeente Bloemendaal, dat de raad zich 
daarover niet wenst uit te spreken totdat van ieder aspect 
weloverwogen raadsvoorstellen zijn voorgelegd, met daarin een gedegen 
analyse van de eerdergenoemde maatschappelijke en financiële 
gevolgen en mogelijke alternatieven,
Dat hierover, voorafgaand aan besluitvorming, op een zorgvuldige wijze 
gesproken moet zijn met inwoners en betrokken partijen, zodat op die 
wijze het daarop gericht "kerntakendebat" alsnog vorm krijgt.

Overwegende dat:

een aantal ombuigingsvoorstellen, investeringen en ontwikkelingen 
daarom buiten de kadernota moeten blijven voor separate behandeling 
in de Raad.
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Besluit dat:

De volgende ombuigingsvoorstellen, investeringen en ontwikkelingen uit de 
kadernota 2021 te halen:

Programma 0 Aankoop aandelen Meerlanden 1.200.000
Communicatiebudget structureel 62.000
Servicepunt Bennebroek 30.000

Programma 4 Vakonderwijs Gymnastiek 104.000
Logopedie 60.000

Programma 5 5.1 t/m 5.7n 1.171.500
Laanbomen 25.000

Programma 7 Ombuigingsvoorstellen 7.3a t/m 7.3c 147.000

Het IHP (programma 4) in zijn geheel uit de kadernota 2021 te halen en na het 
zomerreces 2020 apart te behandelen om noodzaak en wens van de uitgave 
van 3.669.000 nader vast te stellen voor de begroting 2021

De investering in 2021 Kop Bloemendaal aan Zee, Zeeweg 1.280.000 uit te 
stellen.

De voorstellen (takenkaarten 01 t/m 8.1) uit de kadernota 2021 te halen om na 
het zomerreces apart te behandelen conform eerder vermeld.

R. Slewj


