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Agendapunt raad

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal

Kadernota 2021

2 juli2O2O

Kadernota 2021

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 2 juli 2020, kennis
genomen hebbend va n het raadsvoorstel Kadernot a 2O2L, dd. 22 april 2O2O.

Van mening zijnde dat:

De voorstellen in de kadernota dermate grote maatschappelijke gevolgen hebben dat de

raad zich daarover niet wenst uit te spreken vóórdat van ieder aspect een analyse van de

maatscha ppelijke gevolgen en/of mogelijke a lternatíeven wordt voorgelegd;

Overwegende dat:

Voorafgaand aan besluitvorming op een zorgvuldige wijze gesproken moet kunnen worden
met inwoners en andere belanghebbenden;

Amendeert het voorgelegde raadsbesluit

t. door daarin atle financiële kaders, zoals opgenomen in de onderdelen 2 en 3 voorlopig te
schrappen;

2. de beleidsmatige kaders nader financieel uit te laten werken door het college, in
samenwerking met inwoners en andere belanghebbenden, zonder dat dit direct ten koste
moet gaan van de gerelateerde voorzieningen;

3. de wettelijk verplichte taken van de gemeente sober en doelmatig te laten uitvoeren;

4. het college in het najaar met een sluitende begroting te laten komen, waarbij de raad de
mogelijkheid open wil laten om, indien nodig, belastingtarieven bij te stellen.

lngediend door:

Fractie VDB

M.A. Doorn
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Amendement evenwichtige Kadernota 2021

Corsanummer:

Van: CDA, D66, GrL, PvdA,VVD

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Kadernota2021(raadsvoorstel2020001609)

*
Bloemendaal

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderda g,2 juli 2O20,

kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 2021, d.d.22april2020;

Overwegende dat:

o De inwoners van de gemeente Bloemendaal het voorzieningenniveau Essentieel vinden voor hun
woongenot en dorpsgevoel;

¡ Een aantal inwoners sterk afhankelijk zijn van het gemeentelijke dienstverlening;
o Er daarom geen kaalslag mag plaatsvinden in deze voorzieningen/dienstverlening;
o De geldelijke inkomsten vanuit het Rijk naar verwachting onvoldoende zullen zijn voor een adequaat

voorzieningen- en dienstverleningsniveau binnen de gemeente;
o Veel voorstellen in de kadernota 202L dermate grote maatschappelijke gevolgen hebben dat de raad

zich daarover n¡et wenst uit te spreken vóórdat de raad kennis heeft van een gedegen analyse van
gevolgen en alternatieven, waarbij

o Voorstellen met grote maatschappelijke gevolgen ook door politieke raadsfracties op een zorgvuldige
wijze besproken moeten kunnen worden met inwoners en andere belanghebbenden;

o De raad een kaderstellende taak heeft en deze taak bij de behandeling van de kadernota ook invulling
dient te geven, waarbij

r De (financiële) kaders voor de begroting 202L en de MeerJarenRaming in deze bijzondere en
financieel onzekere tijden (zowel ten positieve als ten negatieve) niet "in beton gegoten" zijn;

Besluit:

1. De financiële kaders opgenomen in de onderdelen le, 2 en 3 te schappen;

2. De beleidsmatige kaders nader financieel uit te laten werken door het college in samenwerking met
inwoners en andere belanghebbenden. Deze uitwerking resulteert in een voorstel voor een sluitende
begroting;

3. Bij de onder punt tweede genoemde financiële uitwerking de volgende kaders in acht te nemen:

A. Te behouden voorzieningen/dienstverlening:

(4.3a) "vakonderwijs gymnastiek overdragen aan scholen" zo in te vullen dat wordt uitgegaan van een
bijdragebedrag per leerling voor vakonderwijs/gymnastiekonderwijs van € 35 per leerling (202L);

(5.7a) geen versobering/ opheffen speelvoorzieningen;

(5.7f) gazons worden niet omgevormd naar ruwe bermen;
(5.79) heesterplantsoen wordt niet omgevormd naar gazon;
(5.7n) beheer bosplantsoenen blijft op het huidige niveau gehandhaafd;

(5.7k) niet stoppen met openbare drinkfonteinen;

(6.3b) extra minima-ondersteuning wordt niet versoberd;
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(7.3a) de milieustraat Heemstede blijft beschikbaar voor inwoners vanuit Bennebroek en Vogelenzang;

(7.3c) het ophalen Klein Chemisch Afval (KCA) bij Vogelenzang en detailhandel blijft op het huidige
serviceniveau;

B. Verder te onderzoeken maar in essentie te behouden voorzieningen/dienstverlening:

(0.2) behoud Servicepunt Bennebroek, maar wel onderzoeken of de dienstverlening verrijkt kan worden;

(4.3b) inzake logopedie wordt onderzocht:
a. behoort deze taak ondergebracht te worden onder het taakveld 'preventiefjeugdbeleid?,
b. zo ja, wat voor invloed kan dat hebben op de financiering van deze taak?;

(5.3a) inzake de muziekschool wordt onderzocht:
a. de haalbaarheid van financieel duurzame verzelfstandiging uitgaande van goed overleg met de
muziekschool,

b. de mogelijkheid van verhoging van de lesgelden zo spoedig mogelijk, zonder dat de (kinderen van
ouders met) lage inkomens daardoor worden getroffen;

(5.1) verlagen subsidies sportverenigingen;

(5.3b) minder culturele activiteiten;

(5.5a) voor monumenten te onderzoeken of een meer specifiekere en stimulerende subsidiering mogelijk
is;

(5.7m) afschaffen vaste bijdrage Caprera;

(6.1a) beperken taken Welzijn Bloemendaal;

C. Ombuigingsvoorstellen (vanaf 20211:

( 0.1) nieuwjaarsreceptie versoberen;

(5.6) bibliotheek: gemeentel¡jke bijdrage geleidelijk verminderen tot het niveau dat door de organisatie
zelf reeds is voorgesteld;

(5.7h) de Hertenkamp Bloemendaalse bos: gemeentelijke bijdrage verminderen tot het niveau dat door de
organisatie zelf reeds is voorgesteld;

(5.2) focus op gezondheid in plaats van voortzett¡ng van de huidige duurzaamheidssubidies
sportaccomodat¡es;

(5.3c) stoppen met het Lentefestival;

(5.7b) verwijderen hondenpoepzakjesautomaten;

(5.7d) verwijderen slagboom strand Bloemendaal;

(6.1b) stoppen met'Bloemendaal Samen';
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lnkomsten

(0.61) uitgaande van een sluitende begroting wordt de mogelijkheid opengelaten om de overige
belastingtarieven bij te stellen;

(1.e) de parkeertarieven Bloemendaalaan Zeein202L te laten stijgen met.4% inclusief de inflatie van

L,8 lo en derhalve de koppeling met Zandvoort los te laten;

(2.2) het kostendekkend maken van alle parkeervergunningen geleidelijk (in fases) te laten verlopen;

(3.a) de toeristenbelasting wordt in het jaar 2021 volgens voorstel college verhoogd. Voor de jaren daarna

wordt er zo mogelijk een gedifferentieerde toeristenbelasting ingevoerd, waarbij de belasting voor gasten

die verblijven in een hotel hoger zijn dan voor gasten die verblijven op een camping;

lngediend door: CDA

B. va

D66

dt S. Kuijs

GrL

R.

PvdA

H. Schell

WD

w
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: Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal,
Zelfsta ndig Bloemendaa I

: Kadernota 202I, voorstellen (takenkaarten 0.1 t/m 8.L)
202000t609 - 202000 1.739

Van

Onderwerp

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

kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 202L, 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 voorstellen (takenkaarten 0.1t/m 8.L) 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 eerder genoemde 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.

Besluit dat:

De voorstellen (takenkaarten 0L t/m 8.L) uít de kadernota 2O2L te halen om na

het zomerreces apart te behandelen conform eerder vermeld.

q---,-
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M. Roos R. Sl
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AMENDEMENT

Van : Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal,
Zelfsta ndig Bloemendaa I

: Kadernota2O2LOnderwerp

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

kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 202L, 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.L t/m 8.L) 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 eerder genoemde 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.



Besluit dat:

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

Programma 0

Programma 4

Programma 5

ls

R. Sl

Aankoop aandelen Meerlanden
Com m u nicatiebudget structu ree I

Servicepunt Bennebroek
Va konderwijs Gym nastiek
Logopedie
5.1tlm 5.7n
Laanbomen
Ombu igingsvoorstellen 7.3a t/ m 7 .3c

1.200.000
62.000
30.000

L04.000
60.000

1.L7L.500
25.000

t47.OOOProgramma 7

Het IHP (programma 4) in zijn geheel uit de kadernota 2O2I 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 begroting2O2I

De investering in 2O2L Kop Bloemendaal aan Zee, Zeeweg 1.280.000 uit te
stellen.

De voorstellen (takenkaarten 0L t/m 8.L) uit de kadernota 2O2L te halen om na

het zomerreces apart te behandelen conform eerder vermeld.
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Van
Onderwerp

: Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal
: Kadernota 202L, corsanr 2020001609

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 het besluit om kennis te nemen van de overige
ontwikkelingen en investeringsplannen (hoofdstuk 4 en 5)

o

a Overwegende dat:

De investeringen onder 4.2 een totaalbedrag laten zien van
€9.172.000 voor de daar genoemde jaren;
Onduidelijk is of de investeringen strikt noodzakelijk en/of
onvermijdelijk zijn qua bedrag en tijdspad zoals uiteengezet in het
overzicht;
ln de raad gesproken is over een andere wijze van financiering door
het Rijk ivm de zogenaamde categorie'buitenleerlingen'
En in het licht daarvan bezien het niet is uitgesloten dat uitstel voor
zover mogelijk van investeringen de mogelijkheid biedt van een
verbeterd fina ncieringspla n

ln de raad nimmer een inhoudelijk debat is gevoerd over een go/no
go van het totale pakket aan investeringen in het IHC

De raad weliswaar kennis heeft genomen van het IHC maar door het
college is bevestigd dat de raad uiteindelijk beslist over de
investeringen.

Besluit dat:

Niet akkoord te gaan het raadsbesluit 2020001609 onder 4 en dat te wijzigen
als volgt: Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen en
investeringsplannen (hoofdstuk 4 en 5) muv de plannen onder 4.2 aangezien
hierover eerst een raadsbesluit dient te worden genomen aan de hand van een
debat over noodzaak en wens plus wijze van financiering door het Rijk.

M. Roos
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: Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal
: Kadernota 2021., corsanr 2020001609

L

Van
Onderwerp

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

Kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 2O2L, dd.22
april 2020, in het bijzonder het voorstel 5.3.a

a

a

M. Roos

Overwegende dat:

Het voorstel een bezuiniging oplevert van €400.000
De wethouder heeft verklaard dat de muziekschool voor
Bloemendaal van grote maatschappelijke en culturele waarde is en

niet mag verdwijnen
De directeur van de muziekschool bereid is mee te denken over een
mogelijke bezuiniging
Het verstandig is in dat licht bezien eerst de mogelijkheden te
onderzoeken en dan met een gewogen voorstel naar de raad terug
te keren waarbij gewogen zodanig dient te worden geinterpreteerd
dat zowel de muziekschool als het college als de raad zich hierin
kunnen vinden en de muziekschool blijft bestaan.

Besluit dat:

Niet akkoord te gaan met voorstellen 5.3.a onder punt 3 van het raadsbesluit
2020001609

I
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: Liberaat Bloemendaal, Hart vooÏ Bloemendaal,

Zelfsta ndig Bloemendaa I

: Aankoop aandelen De Meerlanden. N.V.

Kadernot a 202!, Programma 0, blz. 9 (202000L6211

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 2iuli
2O2O, kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 2O2L,

dd.22 april 2020, in het bijzonder van de daarin opgenomen aankoop van

aandelen van De Meerlanden N.V. voor € 1.200.000.

van mening zijnde dat:

dat de Gemeente Bloemendaal periodiek een vrije aanbesteding heeft

van de afvalverwerking

Overwegende dat:

Met de aankoop van meer aandelen De Meerlanden N.V. feitelijk een

Gemeenschappelijke Regeling wordt aangegaan waarover nog geen

principieel besluit door de Gemeenteraad is genomen.

Volgens de toetredingsovereenkomst de gemeente Bloemendaal alle

activiteiten op het gebied van afvalscheiding worden overgedragen aan

De Meerlanden Holding.
Volgens de aandeelhoudingsovereenkomst : artikel 3.1

Zich direct nog indirect bezig te houden met de door de Vennootschap op

het terrein van het reinigingsbedrijf en afvalinzameling uit te oefenen

activiteiten.
Slechts aan de Vennootschap, binnen het bereik van haar mogelijkheden,

toe te staan het binnen haar gemeentegrenzen geproduceerde

huishoudelijke afval op haar kosten in te zamelen en te doen af voeren.

Volgens de (gewijzigde statuten (2015) van De Meerlanden Holding de

aandelen niet vrij verhandelbaar zijn of kunnen worden verkocht zonder

toestemming van de andere aandeelhouders.

Er aan de aandeten van De Meerlanden N.V. financiële risico's verbonden

kunnen zijn.
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Amendement Kadernota / Muziekonderwijs: de juiste toon

Corsanummer:

rLoLll.-ør^

GroenLinks, .....

De voorzitter van de g".""ntàr..d van Bloemendaal

Amendement op raadsvoorstel 2020001609 (Kadernota)

LItt*
Bloemendaal

Van:

Aan:

Onderwerp:

De raad, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 202O,

Het College beoogt de organisatie en dienstverlening van de gemeentelijke Muziekschool te onderzoeken met

het oog op het realiseren van bezuinigingen- gedacht wordt aan minimaal € 50.000, of maximaal € 400.000 in

2024, waarbij de maximum-bedragen in de MeerJarenRaming gebruikt worden.

Constateringen en overwegingen :

t. De muziekschool functioneert al jaren naar veler tevredenheid;
2. Muziek is belangrijk in de ontwikkeling van kinderen en draagt bij aan welzijn*
3. Muziekonderwijs op de basisscholen wordt gewaardeerd ;
4. "De financiële gevolgen van opheffing van de school zijn moeilijk te overzien" (Takenkaart 5.3a);
5. Om opbrengsten te verhogen kan worden gedacht aan verhoging van het tarief voor verhuur aula en

lokalen en/of verhoging van de inkomensafhankelijke (!) eigen bijdragen voor muzieklessen, hiervoor kan
vanaf 202! jaarlijks oplopend een bedrag worden geraamd (uitgaande van 600 cursisten die gemiddeld
€ 30,- extra perjaar betalen, kan een extra opbrengst van € 18.000 perjaar (vanaf 2O22lworden geraamd;

6. Een privatisering zonder medewerking van de Muziekschool-medewerkers zou meerdere jaren vergen en
leidt vrijwel zeker tot verschraling van de het aanbod/de dienstverlening;

Besluit:
Beslispunt 3 - "5.3a Verzelfstandiging muziekschool € 400.000" te wijzigen in
"5.3a - Verhoging inkomensafhankelijke lesgelden muziekschool vanaf 2021, oplopend tot € 40.000 per jaar in
2024.

* Muziek is goed voor de samenleving. Muziekonderwijs is daarbij een belangriike investering in een gezonde samenleving:

1. Muziek kan je vervoeren en een geluksgevoel geven en ook geestelijk welbevinden...
2. Muziek bevordeft sociale cohesie; schept een band;
3. Muziek is ontsnapping aan de waan van alledag;
4. Muziek voorkomt vervelende verveling en dus ongewenst gedrag;

5. Muziek geeft energie en maakt mensen daardoor productiever (arbeidsvitaminen!);
6. Samen musiceren is communicatie: je leert samenwerken op gevoelsniveau;

7. Muziek maken kan zelfuertrouwen groter maken;
B. Muziek maken stimuleert de creativiteit van mensen;
9. Door muziek wordt bij kinderen de fijne motoriek gestimuleerd; evenals het onafhankelijk functioneren van de beide
hersenhelften. N.B. Uit onderzoek bliikt betere ontwikkeling van beide hersenhelften.
10. Er is een goede geest in de omgeving als u zich verbeeldt muziek te horen (oud-Amerikaanslndiaanse wijsheid).
En.... Harmonie, het raken van de juiste toon - soms een toontje lager - en de juiste stemming is altijd belangriik - ook in de
gemeenterâad @

GroenLinks

R.W. Kruijswijk S. van
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AMENDEMENT Programma 5.6 (Bibliotheek)

: Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal
: Kadernota 202I, corsanr 202000L609

Van
Onderwerp

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

Kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 202L, dd.22
april 2020, in het bijzonder het voorstel 5.6

a

a Overwegende dat:

- Het voorstel een bezuiniging oplevert van €300.000
- Het belangrijk is dat kinderen (blijven) lezen omdat dit goed is voor

hun ontwikkeling en de bibliotheek bovendien veel meer doet dan
alleen het in- en uitlenen van boeken waardoor de
maatschappelijke en verbindende rol door een forse bezuiniging
dreigt te verdwijnen

- Sprake is van een aanzienlijke verschraling aangezien als gevolg van
deze voorgestelde bezuiniging slechts een minimale
bibl iotheekfu nctie overbl ijft

- Het verstandig is in dat licht bezien eerst de mogelijkheden te
onderzoeken en dan met een gewogen voorstel naar de raad terug
te keren waarbij gewogen zodanig dient te worden geïnterpreteerd
dat zowel het bestuur van de bibliotheek als het college als de raad
zich hierin kunnen vinden.

Besluit dat:

Niet akkoord te gaan met voorstellen 5.6 onder punt 3 van het raadsbesluit
2020001_609 

¡

L.M. Roos
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Van
Bloemendaal
Onderwerp

: Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaaal, Liberaal

: Kadernota 202L, corsanr 2020001609

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

Kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 2O2L, dd.22 april
2020, in het bijzonder het voorstel 0.2 onder Programma 0, te weten Herziening
dienstverlen i ng servicepunt Ben nebroek

O Overwegende dat:

het servicepunt voorziet in een behoefte van de inwoners van
Bennebroek en het voor ouderen en minder valide personen fijn is dat
deze service beschikbaar blijft in Bennebroek;
het gemeentehuis Bloemendaal niet bereikbaar is via het openbaar
vervoer waardoor het voor inwoners zonder eigen vervoer en inwoners
die minder valide zijn bijzonder plezierig is dat het serviceloket in
Bennebroek in stand blijft;
ten tijde van de fusie tussen Bloemendaal en Bennebroek is beloofd het
servicepunt niet op te heffen;
op basis van die toezegging door de inwoners van Bennebroek is gekozen
voor een fusie met Bloemendaal in plaats van Heemstede;
in het servicepunt ook andere activiteiten zijn ondergebracht zoals onder
meer de bibliotheek, WMO-loket en Welzijn Bloemendaal;
de dienstverlening van groot maatschappelijk belang is voor de inwoners
van Bennebroek;
de voormalige St Franciscusschool volledig is gerenoveerd teneinde deze
diensten in combinatie met andere instanties te kunnen aanbieden;
het voor de sociale cohesie belangrijk is dat de gemeente Bloemendaal
zichtbaar en bereíkbar blijft in de dorpskern Bennebroek, ook omdat niet
iedere inwoner digitaal onderlegd is.

Besluit dat:

Het volgende voorstel niet op te nemen inde kadernota 202L: Programma 0 onder
0.2 en niet akkoord te gaan met het voorstel herziening dienstverlening servicepunt
Bennebroek.

a

M. Roos
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Van
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: Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal,
Zelfsta nd ig Bloemendaal

: Kadernota 202L, investering Zeeweg
202000162L

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

kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 202t, dd. 22 april
2020, Hoofdstuk 5 lnvesteringen, blz.24

van mening zijnde dat:

De investering van de Zeeweg in 202L moet worden uitgesteld tot in
2022, dan wel tot latere jaren

Overwegende dat:

Er nog geen zicht is op een te bouwen hotel bij Bloemendaal aan Zee.

Daarop dient te worden gewacht tot realisatie van de investering
Zeeweg.

Besluit dat:

De lnvestering Zeeweg, L.280.000, uit het investeringsprogramma
2021, te halen

R. Slewe
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AMENDEMENT

Van
Onderwerp

: Hart voor Bloemendaal,
: Kadernota2O2L

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

Kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 202I, dd. 22 april
2020, in het bijzonder Programma 0: Bestuur en Ondersteuning, budget inhuur
voortzetti ng ca pa cite it bea ntwoord i ng raadsvragen.

Overwegende dat:

het begrote bu dget voortzetti ng ca paciteit bea ntwoord ing raadsvrage n

ex artikel 36 RvO ad € L50.000 voor 2O2t en € 75.000 in 2022 bedraagt;
Hart voor Bloemendaal hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden;
Hart voor Bloemendaal heeft toegezegd voortaan geen schriftelijke
vragen ex artikel 36 RvO meer te zullen indienen aangezien daarmee een
grote bezuiniging wordt bereikt;
de beantwoording van de schriftelijke vragen tot op heden aan deze
fractie zeer onbevredigend is en regelmatig te laat (tot t jaar na dato) en

het daarom zinloos is hier nog verder gemeenschapsgeld aan te
besteden ('wij begrijpen uw vraag niet/ U vraagt naar de bekende weg/ U
doet aan spelbederf /wij beantwoorden uw vraag niet aangezien
ambtenaren vrij moeten zijn te overleggen)

Besluit dat:

Het volgende voorstel niet op te nemen inde kadernota 2021:

Programma 0, Budget inhuur voortzetting capaciteit beantwoording
raadsvragen 150.000 2021, / €75.OOO in 2022.

M. Roos
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Amendement Kadernota / Verhoging en differentiatie toeristenbelasting

Corsanummer: *
Bloemendaal

Van:

Aan:

Onderwerp:

GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement op raadsvoorstel 2020001609 (Kadernota)

De raad, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2O2O,

Het College stelt voor om een verhoging van de toeristenbelasting m.i.v. 2021 nader uit te werken, gericht op
een meeropbrengst van € 110.000,- per jaar.

Constateringen en overwepingen :

L. Voor 2020 zijn 450.000 overnachtingen binnen de gemeentegrens geraamd, maar door Corona zal het
werkelijke aantal een stuk lager uitvallen;

2. Een verdergaande tariefsverhoging 2O2l dan die het college voorstelt (verhoging tot € 3,25 p.p.p.n. in
2021) kan leiden tot minimaal handhaven van de voor-Corona geprognotiseerde opbrengsten en
mogelijk wat extra opbrengsten;

3. Duidelijk tariefverschil tussen Zandvoort en Bloemendaal is redelijk gelet op het kwaliteitsverschil
tussen Bloemendaal en Zandvoort (Zandvoort rekent in202O € 3,- p.p.p.n.);

4. Een hoger nachttarief voor hotels dan voor campings wenselijk is;

Besluit:
Beslispunt 3 - 3.4 te wijzigen in: "3.4 Verhoging toeristenbelasting 2021, zo mogelijk met een hoger tarief voor
hotels dan voor campings, waardoor een extra jaaropbrengst van € 150.000 (stelpost) wordt gerealiseerd".

GroenLinks

R.W. Kruijswijk S. va
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Amendement Kadernota / Subsidiëring vakonderwijs

*
Bloemendaal

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp

GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement op raadsvoorstel 2020001609 (Kadernota)

De raad, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2O2O,

Voorgesteld wordt om "4.3a Vakonderwijs gymnastiek overdragen aan scholen" uit te werken; geschat wordt
een jaarbezuiniging oplopend tot € 104.000 in 2023 (en € 35K in 2020l,. Dit voorstel betreft het onderdeel

"onderwijsbeleid en leerlingzaken" waar ook leerlingenvervoer en leerplicht onder valt. Op deze twee
laatstgenoemde taken is niet te bezuinigen. Die vrijheid heeft de gemeente wel als het gaat om "onderwijs-

beleid" (€ 22S.000) hetgeen voornamelijk'vakonderwijs'/gymnastiek betreft.

Overwegende dat:
1. Over bezuinigen op "onderwijsbeleid en leerlingenzaken" moet nog (nadere) afstemming plaatsvinden

met de schoolbesturen. Vooralsnog is onwaarschijnlijk dat de basisscholen alle huidige kosten

gymnastiekonderwijs zelf zullen/kunnen gaan bekostigen gelet op de (financiële) druk op het

basisonderwijs;
2. Lichamelijke opvoeding een maatschappelijk doel dient, namelijk preventie (van uitgaven) in

gezondheidszorg en in het sociaal domein;
3. Daarom mede-financiering/subsidiëring voor specifiek lichamelijke opvoeding voor basisscholen van

belang is en blijft;
4. Het daarbij het eerlijkste is om een gelijk bedrag per leerling in plaats van een bedrag per school

te bepalen.
NB uitgaande van de bijna 3500 basisschoolleerlingen 2019 komt de huidige gemeentelijke
jaarbijdrage van € 104.000 neer op € 35 per leerling gemiddeld);
NB uitgaande van de officiële prognoses dalen de leerlingenaantallen de komende jaren (heel) licht;

Verzoekt het College met ingang van het schooljaar 202I-2022 voor elke basisschool - op basis van het

leerlingenaantal op een peildatum in het vorige schooljaar - een gemeentelijke bijdrage voor
gymnastiekonderwijs op aanvraag beschikbaar te stellen;

Besluit
Besluitpunt 2 4.3a ("Yakonderwijs gymnast¡ek overdragen aan scholen € 104.000") zodanig aan te passen dat

bij de begroting en de Begroting 202! en de MeerJarenRaming 202I-2024 wordt uitgegaan van een

bijdragebedrag per leerling voor vakonderwijs/gymnastiekonderwijs van € 35. per in 2O2L

GroenLinks

R.W. Kruijswijk S. va
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AM E N DEME NT Programma 7 .3.b (opha len restafva l)

Van
Onderwerp

: Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal
: Kadernota 2021, corsanr 202000L609

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

o Kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 202I, dd.22
april 2020, in het bijzonder het voorstel 7.3.b

Overwegende dat:a

Het voorstel een bezuiniging oplevert van €L00.000
Het restafval eens in de drie a vier weken wordt opgehaald
Dit een aanzienlijke versobering met zich meebrengt voor de

inwoners voor wat betreft het ophalen van restafval
Het college eerst met een totaalplan voor het ophalen van afval aan

de raad dient voor te leggen
lnwoners zich hierover eerst moeten kunnen uitspreken voordat dit
wordt ingevoerd
Het onduidelijk is of deze besparing wel gerealiseerd zal kunnen
worden indien als gevolg van deze maatregel door inwoners meer
rolcontainers in gebruik worden genomen

Het risico bestaat dat de grijze rolcontainers gaan stinken als de

frequentie omlaag gaat.

Besluit dat:

Niet akkoord te gaan met voorstellen 7.3.b onder punt 3 van het raadsbesluit
202000L609

M. Roos

,
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Amendement Kadernota / Verlaging frequentie inzameling restafval:

Corsanummer:

*
Bloemendaal

Van:

Aan:

Onderwerp:

GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement op raadsvoorstel 2020001609 (Kadernota)

De raad, in openbare vergadering bijeen op 30 juni 2020,

Het College stelt voor "de frequentie inzamelen restafual te verlagen en de vrije ruimte in de lokale lasten
gebruiken voor een extra OZB-verhoging";

Constaterinqen en overweÊingen :

1. Koppeling tussen déze bezuiniging en OZB-verhoging is willekeurig en daarmee onwenselijk;
2. Frequentieverlaging inzamelen restafval draagt wel bij aan duurzaamheid door een dan wat betere

scheiding (bron: cijfers van andere gemeenten die frequentieverlaging hebben gerealiseerd);
Afualscheidine blüft - ondanks nu betrekkelijk lage plastic-opbrengsten en gelet op onvolkomenheden in
de AEB-nascheiding - belangrijk voor het halen van de milieu-doelen;

3. Frequentieverlaging geeft minder service-vermindering naar mate de afvalscheiding beter plaatsvindt en
de overige afvalophaalservice niet wordt gewijzigd (en overigens blijken in de praktijk hygiëne-problemen
mee te vallen, zie Takenkaart 7.3b [p. 105]);

Frequentieverlaging scoort dus goed op twee punten van de 'afualdriehoek': KOSTEN (worden lager) en
DUURZAAMHEID (afualscheiding wordt beter).

Besluit:
Beslispunt 3. - 73b "Verlagen frequentie inzamelen restafval en de vrije ruimte in de lokale lasten gebruiken
voor een extra OZB verhoging € 100.000" te wijzigen in: "Verlagen frequentie inzamelen restafval: € 100.000"

GroenLinks

R.W. Kruijswijk H.
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GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement op raadsvoorstel 2020001609 (Kadernota)

*
Bloemendaal

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp:

De raad, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 202O,

Het College stelt voor "kennis te nemen van de overige ontwikkelingen en investeringsplannen". Onderdeel

zijn voorstellen die "geen financiële consequenties" hebben.

Constateringen en overwegingen :

Het College heeft een aantal ontwikkelingen genoemd onder het kopje "Ontwikkelingen/voorstellen zonder

financiële consequentie,s". Dat betekent in de meeste gevallen dat deze consequenties nog niet precies bekend

zijn en daarom niet zijn opgenomen in de MJR. Bijvoorbeeld voor huisvesting van economisch daklozen -
spoedzoekers (en ook van Statushouders!) is aangenomen dat er geen financiële consequenties zijn. Maar al

zijn de precieze bedragen 2O2t en verder niet bekend, zeker is dat er - waarschijnlijk aanzienlijke - extra
uitgaven mee zijn gemoeid die niet gecompenseerd worden door rijksbijdragen.

Ten tweede zijn er sommige ontwikkelingen die de komende jaren tot extra kosten zullen leiden, niet
(duidelijk) onder de "Ontwikkelingen/voorstellen" in de Kadernota genoemd.

De volgende nieuwe uitgaven kunnen mogelijk als (stel)posten in de begroting en MJR worden opgenomen, ten
behoeve van een realistischer meerjarenbeeld:

a. Uitgaven ten behoeve van de nieuwe innovatieve aanpak verdroging en piekbuien; dit zal volgens de
wethouder de komendejaren extra kosten vergen (raad 30-6-2020);

b. Uitgaven die te verwachten zijn in verband met het gereed maken van tijdelijke huisvesting (< 15 jaar)

voor statushouders statushouders en andere 'spoedzoekers' (plaatsing en eventueel verhuizing van

noodwoningen in verband met het aangenomen amendement Spoedhuisvesting Statushouders in de

raad van 30-6-202O1;

Voor de jaren 202L,2022,2023,2024 kan voor deze nieuwe ontwikkelingen in totaal een stelpost van

€ 100.000 worden opgenomen.

Besluit:
Aan het raadsvoorstel beslispunt 5 toe te voegen: "een stelpost van € 100.000 perjaar (2021-2024) opte
nemen voor nieuwe innovatieve aanpak verdroging en piekbuien, huisvesting spoedzoekers en statushouders"

GroenLin

R.W. Kruijswijk S. van
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Amendement Kadernota / Logopedie

GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement op raadsvoorstel 2020001609 (Kadernota)

R

*
Bloemendaal

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp:

De raad, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2O20,

Het College wil uitgaven voor gemeentelijke logopedie afbouwen. Geschat wordt dat dit met ingang van 2024
maximaal € 60.000,- per jaar minder-uitgaven zal opleveren.

Constateringen en overweginqen :

L. Preventieve logopedie past in het preventieve jeugdzorgbeleid;
2. Zelfs al zou deze taak op een andere wijze worden verzorgd dan vanuit de gemeente, dan nog is het in het

belang van onze inwoners dat logopedie screening en -behandeling voor jonge kinderen
(Basisschoolleeftijd) niet verdwijnt en is het dus van belang rekening te houden met gemeentelijke
uitgaven (subsidie) ten behoeve van logopedie;

3. lndien de gemeentelijke logopedie wel afgeschaft zou worden, zullen er mogelijk ook na 2024 nog
frictiekosten zijn;

Besluit:
Beslispunt 3 - 4.3b ("Taak logopedie overdragen aan scholen € 60.000,-") te schrappen.

GroenLinks

R.W. Kruijsw'rjk S. van
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AMENDEMENT Programma 7.3.a (één milieustraat Overveen)

Van
Onderwerp

M

: Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal
: Kadernota 202t, corsanr 202000L609

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

Kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 202L, dd.22
april2020, in het bijzonder het voorstel 7.3.a

a Overwegende dat:

- Het voorstel een bezuiniging oplevert van €45.000
- Deze bezuiniging het risico met zich meebrengt dat inwoners die

verder weg wonen hun afval illegaal gaan dumpen dan wel het afval
via de reguliere weg aanbieden door intensiever gebruik van de
rolemmers of brengparkjes over de grens in Heemstede

- Het college de raad heeft toegezegd eerst een voorstel te zullen
aanbieden waarin alle aspecten van het afvalbeleid worden
behandeld waarna een integrale discussie hierover in de raad kan
worden gevoerd.

Besluit dat:

Niet akkoord te gaan met voorstellen 7.3.a onder punt 2 van het raadsbesluit
2020001609

a

e
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Amendement Kadernota / Gebruikmaking van milieustraten

Corsanummer: *
Bloemendaal

Van:

Aan:

Onderwerp

GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement op raadsvoorstel 2020001609 (Kadernota)

De raad, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2O2O,

Het College stelt voor: "één milieustraat beschikbaar voor inwoners in Overveen". Bedoeld wordt dat de
inwoners van Bennebroek en Vogelenzang niet meer gebruik kunnen maken van de milieustraat die voor hen
dichterbij is, nl. in Heemstede. Dat betekent dat voor de milieustraat in Heemstede ca. 5.000 minder bezoeken
zullen plaatsvinden. Dit moet volgens het College minder-kosten opleveren voor de gemeente Bloemendaal
van € 45.000 per jaar m.i.v.2O2I.

Overwegende dat:
7. Dit een service-beperking voor de inwoners van Bennebroek en Vogelenzang zou zijn;
2. Onduidelijk is in hoeverre deze inwoners dan altijd naar de Overveense milieustraat in plaats van naar

de Heemstede zullen gaan;

3. Maatschappelijke kosten vanwege meer auto-kilometers naar de Overveense milieustraat
waarschijnlijk wat zullen toenemen;

4. Minder bezoekers voor de Heemsteedse milieustraat zal leiden tot hogere kosten per storting daar;
5. Het alternatief van beheer door één part¡j niet is onderzocht ("dat moet onderzocht worden", zie

takenkaart 7.3a);
6. Meerlanden onderzoekt welke milieustraten efficiënt en kansrijk voor de toekomst zijn (uiteraard is

betrokkenheid van de regio-gemeenten hierbij van belang en voor een dergelijk onderzoek is

voldoende tijd nodig, alsmede voor de implementatie van uiteindelijk te accorderen concrete
voorstellen);

Besluit:
Beslispunt 2 - 7 .3a "één milieustraat beschikbaar voor inwoners in Overveen" te schrappen en aan beslispunt 3
toe te voegen: "'1 .3a "grotere efficiency en/of beperking aantal milieustraten in de regio" voor een bedrag van
€ 45.000 per jaar met ingang van 2023.

GroenLinks

Richard Kruijswijk
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AM EN DEM ENT Programma 5.7 .a (speelvoorzien i ngen)

Van
Onderwerp

: Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal
: Kadernofa 2021, corsanr 2020001609

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

a Kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 202t, dd.22
april 2020, in het bijzonder het voorstel 5.7a

a Overwegende dat:

Het voorstel een bezuiniging oplevert van €44.000
Deze bezuiniging met zich meebrengt dat kinderen minder
gelegenheid hebben buiten te spelen met elkaar
Het belangrijk is dat de overheid buitenspelen stimuleert omdat
beweging en samen spelen de ontwikkeling van kinderen
aanmoedigt door de voorzieningen in stand te houden
Het voor de sociale cohesie in de buurten een element is dat kan
bijdragen tot verbinding tussen kinderen maar ook tussen ouders
en ouderen omdat een speelplek ook kan dienen tot een
ontmoetingsplek.

Besluit dat:

Niet akkoord te gaan met voorstellen 5.7.a onder punt 3 van het raadsbesluit
2020001_609

M. Roos
t,'

L*H,eukels

-.:.. .'-¿''



inrrpX,f¿olrJr-e-n

Amendement Kadernota / Speelplaatsen

GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement op raadsvoorstel 2020001609 (Kadernota)

*
Bloemendaal

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp:

De raad, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2020,

Het College stelt voor om te bezuinigen op gemeentelijke speelplaatsen/speelvoorzieningen. Gekozen is voor

een 'medium'-bezuiniging, waarin geleidelijk de helft van het huidige onderhoudsbudget van € 44.000 wordt
bespaard.

Constateringen en overwegingen :

1. Veel kinderen wonen in buurten met relatief weinig groen en privétuinen;
2. Juist in díe buurten liggen de meeste gemeentelijke speelplaatsen;
3. Samen spelen is een essentieel in ontwikkeling van kinderen;
4. Gemeentelijke speelplaatsen zijn veelal veiliger dan spelen-op/aan straat;
5. Het blijft overigens in dat licht ook van belang om de speelplaatsen van scholen (onder voorwaarden,

waar onder bepaalde uren per dag) openbaar beschikbaar te houden; een gemeentelijke
onderhoudsbijdrage blijft ook in die gevallen wenselijk;

Besluit:
Beslispunt 3. - S.Ta "Versobering / opheffen speelvoorzieningen € 44.OOO" te wüz¡gen in "Versobering /
opheffen speelvoorzieningen - € nihil".

GroenLinks

R.W. Kruijswijk S.
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Amendement Kadernota / Minima-beleid

GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement op raadsvoorstel 2020001609 (Kadernota)

*
Bloemendaal

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp:

De raad, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2020,

Het College wil extra minima-ondersteuning in lijn te brengen met wat landelijk gebruikelijk is. Ook heeft de

wethouder als argument gebruikt dat de uitgaven voor minima-ondersteuning meerjarig de uitgaven wat onder
het budget liggen.

Overweqende dat:
1. De afgelopen jaren bewust niet te krap begroot om niet tegen een financieel plafond aan te lopen in

de ondersteuning van minima, desalniettemin:
2. ln het jaarverslag Sociaal Domein is over 2OL9 (p.26) vermeld dat er voor 'Minimabeleid" €72.6L7

meer is uitgegeven dan begroot;
3. Afstemming op "wat landelijk gebruikelijk is" zou afbreuk doen aan het sociale gezicht van de

gemeente Bloemendaal;
4. Corona wellicht zal leiden tot toename aanvragen van de extra financiële steun in 2O2l (en verder), te

meer omdat tijdelijke maatregelen wellicht in 202I niet meer zullen geldenl;

Besluit:
Besluitpunt 3 - 6.3b ( "extra minima-ondersteuning versoberen in lijn brengen met wat landel'tjk gebruikelijk is"

- € 40.000) te schrappen.

GroenLinks

R.W. Kruijswijk S. van iet

1 ln de brief d. d.28-5-2020 van het Ministerie van BZ&K aan de voorzitter van de 2" kamer staat dat wordt verwacht dat

"als gevolg van de coronacrisis de armoede- en schuldenproblematiek zal toenemen. Het kabinet heeft voor de korte

term¡jn enkele tüdelijke maatregelen getroffen en de Tweede Kamer hierover geïnformeerd."



Corsanummer

Amendement Kadernota / Monumentensubsidie

Van:

Aan:

Onderwerp

GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement op raadsvoorstel 2020001609 (Kadernota)

*
Bloemendaal

De raad, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2020,

Het college wil de monumentensubidie afschaffen. Geschat wordt dat dit met ingang van202t tot €40.000,-

per jaar minder-uitgaven zal opleveren.

Constaterineen en overwegingen :

1. Bloemendaal is een 'monumentengemeente' (er zijn een kleine 500 monumenten); de monumenten
bepalen samen met het groen sterk het karakter van de gemeente; teloor gaan van monumenten moet
dus worden voorkomen, dat kan onder meer door advisering en subsidiering van (tijdig en goed)
onderhoud;

2. De subsidiëring past bij de verplichtingen (en beperkingen) die de monumenten-eigenaren worden
opgelegd;

3. Onderhoud en verduurzaming van monumenten is duurder dan onderhoud en verduurzaming van niet-
monumenten, onder meer omdat de monumentenregels soms verduurzaming bemoeilijken;

4. De meeste monumenten-eigenaren onderhouden hun monument goed, het kan echter voorkomen dat er
achterstall¡g onderhoud is of dreigt, omdat de onderhoudskosten voor de eigenaar moeilijk zijn te dragen;
in die gevallen kan gemeentelijke subsidie een uitkomst bieden;

5. Bij veel andere monumentengemeenten een monumentensubsidie niet is bedoeld voor normaal
onderhoud, maar voor specifiek onderhoud (zoals glas-in-loodramen, gootlijsten, torentjes), waarvan de
kosten uitstijgen boven die van normaal onderhoud.

Besluit:

Beslispunt 3 - 5.5a ("Afschaffen monumentensubsidie - € 40.000") te schrappen en toe te werken naar gebruik
van deze monumentensubsidie voor:

a. Het voorkomen van aantasting van specifieke monumentale waarden / onderdelen;
b. Aanpassingen van het monument die (extra) duurzaamheidswinst opleveren.

GroenLinks

R.W. Kruijswijk H
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AM EN DEM ENT Progra mma 5 (gazons, heesters, bosplantsoenen)

Van
Bloemendaal
Onderwerp

: Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal, Liberaal

: Kadernota 202L, corsanr 202000L609

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 het voorstellen 5.7.f ,5.7.9.en 5.7.n onder
Programma 5,

Overwegende dat:

I

I

a

- De voorstellen betrekking hebben op het omvormen van gazons

naar ruwe bermen, heesters omvormen naar gazon en

bospla ntsoenen afscha len
- De voorgestelde bezuinigingen zijn ingeschaald voor totaal €37.000
- Het rooien of verwijderen van heesters leidt tot een vermoedelijke

achteruitgang van de biodiversiteit
- de groene buitenruimte er een stuk ruiger uit komt te zien dan de

inwoners gewend zijn
- het in de zomer moeilijker wordt om op het gras te spelen en om de

hond uit te laten

Besluit dat:

Niet akkoord te gaan met voorstellen 5.7.f ,5.7.9 en 5.7.n onder Programma 5

onder het voorgesteld besluit 2020001609.
T

M.
I'

Lirlieukels. '/
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Amendement Kadernota / Behoud heesters

Corsanummer: *
Bloemendaal

Van:

Aan:

Onderwerp:

GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement op raadsvoorstel 2020001609 (Kadernota)

De raad, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2020,

Het college stelt voor (raadsvoorstel besluitpunt 2 - 5.7g1heesters te vervangen door gras; dit zou een
besparing opleveren van € 6.000 per jaar m.i.v.2O21-.

Overwesende dat:
t. Heesters (als onderbreking/afwisseling van gras) bijdragen aan het fraaie beeld van de gemeente;
2. Veel inwoners heesters hoger waarderen dan gras en daar ook wat voor over hebben;
3. Heesters een hogere natuur (/biodiversiteits-)waarde hebben dan gazons;
4. Een enkel solitair klein heestervlak misschien wel om efficiency-redenen kan vervallen, maar dan

compensatie in/bij grotere heestervlakken wenselijk is.

Besluit:
Besluitpunt 2 - 5.7g (Heesters omvormen naar gazon) te schrappen.

Richard Kruijswijk

GroenLinks

He Faber
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Amendement Parkeertarieven Bloemendaalaan Zee op niveau

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 20t9,

Overwegingen

Het College stelt voor de parkeertarieven in 2O2!le laten stijgen "met € 0,05 (of meer voor zover Zandvoort
het tarief meer laat stijgen)". Dat is 1,8% (= prijsindexatie).

Een wat hogere stijging l'rjkt mogelijk en wenselijk, omdat
a. De kwaliteit van het parkeren door de zonnedaken is verbeterd;
b. Ontmoediging van het autoverkeer naar het strand wenselijk is (prijsprikkels helpen iets);
c. Een hoger parkeertarieften opzichte van Zandvoort mede gerechtvaardigd kan worden door de

hogere kwaliteit van Bloemendaal strand;
d. Een meeropbrengst t.o.v. het collegevoorstel van € 10.000 komt neer op ca. !/o van de jaarinkomsten,

uitgaande van geringe prijselasticiteit van de vraag en zonder rekening te houden met invloed van het
weer, ander aantal/soort evenementen, Corona-beperkingen enz.

Besluit punt l.e in het Kadernota-besluit te wiizisen in:
"de parkeertarieven Bloemendaal aan Zee stijgen met de inflatie (€ 0,05) -- of meer voor zover Zandvoort het
tarief meer laat stijgen -- en daarenboven nog met enkele procenten, zodanig dat door deze extra procenten
een extra opbrengst van € 35.000 kan worden begroot".

lngediend door:

GroenLinks,
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AMENDEMENT Programma 5.7.h (Hertenkamp)

Van
Onderwerp

: Hart voor Bloemendaal,
: Kadernota 2021, corsanr 202000L609

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, ín het bijzonder het voorstel 5.7a Afbouwen bijdrage beheer

Hertenkamp Bloemendaalse bos

a Overwegende dat:

Het voorstel een bezuiniging oplevert van €14.000
De stichting heeft veel donateurs en begunstigers, maar kan niet
draaien zonder de gemeentelijke bijdrage.
Vergeleken met omliggende dierenweides en kinderboerderijen is

de gemeentelijke bijdrage relatief laag.

De Hertenkamp voorziet in dagbesteding en ook belangrijk is voor
vrijwilligers met afstand tot de arbeidsmarkt en bezocht wordt door
scholen en een lange geschiedenis kent in Bloemendaal waardoor
je zou kunnen spreken van cultureel erfgoed.
Het beheer van een dierenweide risico's inhoudt voor de

volksgezondheid van omwonenden en dat kan toch het beste aan

de overheid worden overgelaten, ook al omdat het beheer van

dieren is een vak is dat deskundigheid vereist.

Besluit dat:

Niet akkoord te gaan met voorstellen 5.7.h onder punt 3 van het raadsbesluit

2020001609

M. Roos



Corsanummer:

lv]. eoldte-n

Amendement Kadernota / Hertenkamp

Van:

Aan:

Onderwerp:

GroenLinks, Zelfstandig Bloemendaal

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement op raadsvoorstel 2020001609 (Kadernota)

*
Bloemendaal

De raad, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2O2O,

Het College stelt voor om de jaarlijkse bijdrage aan de Hertenkamp af te bouwen

Constaterineen en overwegingen :

1. Als de gemeentelijke bijdrage zou vervallen, zou er een gerede kans zijn dat de Hertenkamp opgeheven

moet worden;
2. De Hertenkamp wordt frequent bezocht (volgens tellingen door de Hertenkamp zelf zijn er dagelijks 250-

280 bezoekers bron: inspreker cie.-vergadering 18-6-2020);

3. Op de Hertenkamp wordt gewerkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (N.8. mogelijk kan uit de

participatie-gelden sociaal domein een deel hiervoor worden vrijgemaakt);
4. De Hertenkamp geeft aan wel € 7.000 per jaar te kunnen bezuinigen;
5. De Hertenkamp besteedt continu aandacht aan donateurs(werving) en heeft een goede website;

6. De Bloemendaalse Hertenkamp hoort al vele jaren (vanaf 1929) bij Bloemendaal;
7. De Bloemendaalse Hertenkamp is in enkele opzichten uniek;
8. ln de Structuurvisie van de gemeente staat: "De cluster Duin en Daal (Caprera, Thijsse's Hof, Hertenkamp,

Kopje, HC Bloemendaal en Bloemendaalse Bos) is een icoon met uiteenlopende functies, welke vitaal

moeten blijven";

Besluit:
Beslispunt 3 - 5.7h "Afbouwen bijdrage beheer Hertenkamp Bloemendaalse bos € t4.000" te wijzigen in:

'?fbouwen bijdrage beheer Hertenkamp Bloemendaalse bos: € 7.000 per jaar"

GroenLinks Bloemendaal

R.W. Kru S. van ewe
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Amendement Kadernota / Behoud gemeentelij ke d rinkwaterfonteinen

Corsanummer:

AD

*
Bloemendaal

Van:

Aan:

Onderwerp:

GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement op raadsvoorstel 2020001609 (Kadernota)

De raad, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 202O,

Het College wil - na de bezuiniging op drinkwaterfonteinen die de raad op 20 juni 1996 goedkeurde - verder
bezuinigen op gemeentelijke drinkwaterfonteinen, nu om een besparing van € 3000,- per jaar te bereiken;

Overwegende dat
1. Drinkwaterfonteinen redelijk druk worden gebruikt en gewaardeerd worden door wandelaars en

fìetsers;
2. De gebruikers met de fonte¡ntjes een alternatief wordt geboden voor drank uit flesjes of blikjes

hetgeen zwerfvuil en milieuverontreiniging kan voorkomery
3. De fonteinen bijdragen aan het kenmerkende karakter van de gemeente (qua beeld en qua service

voor wandelaars en fletsers); 'drinkwaterfonteinen' van de gemeente zijn er als vanaf rond 1920;

4. Het niet zeker is of / in hoeverre de watertapservice zal worden voortgezet door PWN,

maar overigens samenwerking met PWN sowieso zinvol kan zijn als dat zou kunnen leiden tot
efficiëntere tappunten en/of uitbreiding daarvan;

Besluit:
Beslispunt 2.5.7k ("Stoppen met openbare drinkfonteinen") te schrappen

GroenLinks

R.W. Kruijswijk
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AMENDEMENT Programma 7.3.c (chemisch afval)

i EE

Van

Onderwerp
: Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal
: Kadernota 202I, corsanr 2020001609

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

. Kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota }OZL, dd.22
april 2020, in het bijzonder het voorstellen 7.3.c

Overwegende dat:o

- Het voorstel een bezuiniging oplevert van €2.000
- ln 95 procent van de gemeenten in Nederland het gebruikelijk is dat

medicijnafval van inwoners door apothekers wordt verzameld en

door de gemeente wordt opgehaald en vernietigd
- Deze pragmatische methode vervulling van riool en

oppervla ktewater voorkomt.
- lnwoners gemakkelijker medicijnen naar een apotheek brengen dan

naar een milieustraat
- Met het oog op de bescherming van het milieu het de voorkeur

verdient deze service niet weg te bezuinigen.

Besluit dat:

Niet akkoord te gaan met voorstellen 7.3.c onder punt 2 van het raadsbesluit
202000L609

M
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Motie weemd aan de orde van de dag:
Publicatie vergunningen in Bloemendaals Nieuwsblad -¿b

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 30 juni 2020

Ovenvegende dat:

Bekendmakingen vanaf 1ju"i 2019 alleen nog via overheid.nl worden
gepubliceerd;
Niet alle inwoners van de gemeente langs de digitale weg in staat zijn kennis te
nemen van de bekendmakingen;
Diverse inwoners te kennen hebben gegeven de publicatie in het Bloemendaals
Nieuwsblad, zoals dat voor L juni 2019 werd georganiseerd, node te missen;
Het in hetbelang is van de gemeente en de inwoners datzij op een
gebruikersvriendelijke wijze kennis kunnen nemen van de bekendmakingerç
ook wanneer dat niet mogelijk is langs de digitale weg, omdat serviceverlening
en communicatie hoog bij de gemeente Bloemendaal in het vaandel staat.

Draagt het college op:

De bekendmakingen voortaan ook in het Bloemendaals Nieuwsblad te publiceren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal Bloemendaal
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Motie vreemd aan de orde van de dag: Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen

Van:

Aan:

Onderwerp:

D66, GroenLinks

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Nota Kostenverhaa I bovenwijkse voorzieningen

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag2 juli2O2O,

Overwegende dat

Het soms noodzakelijk is om te investeren in bovenwijkse voorzieningen om Bloemendaal

leefbaar, gezond en aantrekkelijk te houden;
Bovenwijkse voorzieningen profijt bieden aan niet slechts één gebied;

Er naast subsidies en eigen middelen de wettelijke mogelijkheid bestaat om initiatiefnemers
van nieuw te ontwikkelen vastgoed te laten bijdragen;
Het ook heel reëel is dat niet alleen de gemeente de kosten van bovenwijkse voorzieningen
voor haar rekening neemt, omdat bouwprojecten er immers ook van profiteren;
Het ook positief is voor de gemeentelijke financiën om initiatiefnemers van nieuw te
ontwikkelen vastgoed naarverhouding te laten bijdragen;
Het kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen gestoeld moet zijn op een eenduidige
systematiek;

Verzoekt het college

om een Nota Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen op te stellen

en gaat over tot de orde van de dag.

D66

S. Kuüs

GroenLinks

H. Faberw


