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AMENDEMENT Geen mogelijk oneigenlijk gebruik vereveningsfonds sociale woningbouw

\/rn
Datum raad

Onderwerp
Eetreft
Ccrsanummer

: !'165. Groenl-inks. PvdA. CDA

: 17 december 2020
: Financiële middelen ten behoeve van het project huisvesting statushouders

: Geen onttrekking plankosten uit het vereveningsfonds sociale woningbouw
:2020û03849

KennÍs genomen hebbende van het raadsvoorstel:
¡ Financiële middeten ten behoeve van het project huisvesting statushouders;

Constaterende dat:
o Een budget van € 20O.00û ten behoeve van plankosten voorbereiding ontwikkel¡ng grond

$lekersveld ten laste van het vereveningsfonds sociale woningbouw wordt gestetd;

tverwegende dat:
r Het positief is dat er stappen worden gezet in de sntwikkeling van de locatie Blekersveld tot

woningbouwlocatie;
¡ Het waarschiinlijk maar niet gegarandeerd is dat een toekomstige on¿w,kkeling voldoet aan

de voorwaarden uit de Verordening sociale woningbouw Bloernendaat 2O19 orn in

aanmerking te ksmen vûûr een subsidie uit het vereveningsfonds sociale woningbouw;
¡ Gezien het lage percentage sociale huurwoningen in Bloemendaal het vereveningsfonds

sociale woningbouw voor het geãigende doel ingeret moet worden;

Amendeert het voorgelegde raadsbesluit door de verandering van het tweede beslispunt in:

Een budget van € 200.0û0 ten behoeve van plankosten voorbereiding ontwikkeling grond Slekersveld

ten laste van de flexibele algemene reserve te stellen.

Fractie D56 Fr"actíe Grcenlinks Fractie PvdA Fractie CDA
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AMENDEMENT

Van
Datum
Datum raad
Onderwerp
Betreft
Corsanummer

a Vz^â-a,p t.,.*- is,¡¿."^i[¿",

B

:PvdA/....
: 13 december 2A2O

: 17 december 2O2O

: Stedenbouwkundig Plan Westelijke Randweg L

: Het plan in overeenstemming brengen met de geamendeerde bestuursopdracht
-.2024....

Kennis genomen hebbende van:
- Het Stedenbouwkundig Plan Westelijke Randweg I

Ovenruegende dat:
- Dit plan in hoge mate bijdraagt aan de ontwikkeling van woningen voor starters waar grote

vraag naar is en waaraan in Bloemendaal een enorm tekort aan is;
- De locatie en situering in de omgeving lastig is vanwege beperkte ruimte en op gespannen

voet staat met andere ruimtelijke aspecten;
- Er participatie heeft plaats gehad maar dat die gecompliceerd is mede vanwege tussentijdse

wijzigingen in de scope van het plan {woningen voor statushouders};
- Er desondanks sprake is rran een constructierre dialoog met omwonenden maar er op een

aantal punten nog een kloof zit tussen wens van omwonerden en het plan;
- Dat deze kloof zich met name lijkt te concentreren op de veiligheid, bouwhoogte en

bouwvolume en parkeerplaatsen;
- Dat daarmee niet wordt voldaan aan de aard van de geamendeerde bestuursopdrachÇ

vastgesteld in de raadsvergadering van 3l januari 2t19, met name wat betreft de
bouwhoogte {moet passend zijn binnen de omgeving};

- Dat bij beperking van de bouwhoogte tevens een bijdrage wordt geleverd aan een lager
bouwvolume en een lagere parkeerdruk;

- Dat er indien nodig extra parkeergelegenheid mogelijk lijkt op een aanpalend terrein van
Liander;

Amendeert het voorgelegde raadsbesfuit door punt 1 aan te vulfen met een toevoeging, waardoor dit
komt te luiden als volgt:

1. Het Stedenbouwkundig Plan voor Westelijke Randweg l vast te stellen, onder de bepaling
dat de maxímale bouwhoogte wordt vastgesteld op maximaal 5 bouwlagen, het bouwvolume
wordt beperkt, ruimere parkeergelegenheid wordt gerealiseerd en indien nodig aanvullende
bouwkundige maatregelen vanwege de nabijheid van het transformatorstation worden
aangebracht.

Fractie PvdA Fractie ... Fractie Fractie ..
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Amendement Panplubestêmmlngsplan parkeren

2020003803
Hart voor Bloemendaal, ...

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Paraplubestemmingsplan parkeren

Corsa:

Van:

Aan:

Ondenrerp:

Voo( | +
tftat: tç
q(^>etúI I o

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 17 december 202O,

Const tercndcdrt:
- Het ællege een afrvijkíngsbevoegdheid heeft om af te wijken van het Parkeernormenbeleid;

(Þerrçgendcd*:
- Flet aan de gemeenteraad is om af te wijken van het Parkeernormenbeþkl aargezien zich

situaties kunnen rrcordoen waarin het wegen van biizondere omstandigh€d€n of overrrægende
bez¡rraren en het wel of niet onredelijk zijn van het rrasthouden aan het F¡rteen¡ormenbeleid
ook een politieke añânglng is dan wel hoort te zijn.

Bcslult:
artikel 3'3 uan het paraplubestemmingsplan parkeren Bloemendaal als voþt te wiþþn:
3.3 afrviþn
De gemcenÞraad kan úliþn van het Parlcernormenbeþld irdien: a. hstvoHorn aan dle
bepalíqen ten gaoþe van bijzondere omstandigheden op o\rerur€tende be¿w¿rcn stuit onredeliik
bezlrareld b; b. op aldere wiJze in de benodfide parkeemrimæ dan uæl laad- of bsrr¡imte uprdt
voozien.

lngediend doon

Hart voor Bloemendaal

M. Roos
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Amendement'aanpassing
292l',

Corsa:

Van:

Aan:

Datum am.:

Datum raad:
Agendapunt:

Onderwerp:

ng op sociaal-medische indicatie Bloemendaal

Fractie PvdA

De voorzitter van de raad
15 december 2O2O

17 december 202O

9

Technische aanpassing verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie
Bloemendaal2O2L

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 17 december 2a2a,

Constaterende dat:
- op L december 2020 door de PvdA suggest¡es z'rjn gedaan ter verbetering van de Verordening

kinderopvang op sociaal medische indicatie Bloemendaa l2o2L

Overwegende dat:
- De voorgestelde technische aanpassingen de verordening verduidelijken

Besluft:

L. Artikel 3 te schrappen;
2. onder artikel 8, punt a de woorden 'en er geen sociaal-medische noodzaak bestaat voor

kinderopvang' toe te voegen;
3. onder artikel 8, punt b de woorden 'via de Belastingdienst, toe te voegen;
4. Onder artikel 8, punt c het woord "indien" verwijderen en overigens de woorden ,voor de

opvang van het kind'toe te voegen.

Tobel 7: wijzigíng artikel I conceptverordening

Was Wordt
Het college wijst de aanvraag af indien:
a. de ouder niet behoort tot de doelgroep als
bedoeld in artikel2 van deze verordening.

b. de ouder of partner reeds een
tegemoetkomíng ín de kosten van
kinderopvang ontvangt of kan ontvangen.

c. índien ouder(s)/verzorger(s) aanspraak kan
maken op een toereikende voorliggende
voorziening.

Het college wijst de aanvraag af índien:
a. de ouder niet behoort tot de doelgroep als
bedoeld in artikel 2 van deze verordening en er
geen sociaal-medische noodzaak bestaat voor
kinderopvang.

b. de ouder of partner reeds een
tegemoetkoming ín de kosten van
kinderopvang via de Belastingdienst ontvangt of
kan ontvangen.

c. de ouder(s)/verzorger{s) aanspraak kan
maken op een toereikende voorliggende
voorzieníng voor de opvang van het kínd



Toelichting:
Artikel 3, lid 1 en 2 van de conceptverordening komen terug in artikel B, l¡d b en c, waarin de
weigeringsgronden staan beschreven. Dat maakt artikel 3 overbodig.
Om artikel I te verduidelijken zijn de weigeringsgronden explicieter benoemt. Hiermee worden
f nterpretatieverschillen zo veel mogeliJk voorkomen.

Fractie PvdA

H.A,L. Schell
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Àmendement Verordening commissie bezrvaarschriften Bloemendaal 2020

*
BloemendaelCorsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp:

2020020003787

CDA,

De voorzitter van de gemeenteraad va¡r Bloemendaal

Raadsvoorstel 2 Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal

De raa{ in openbare vergadering bifeen op 17 december2A20,

constateert drt:

in het bovengøroemde raadwoorstel Verordening commíssie bezwaarschriften Bloemendaal2020
(hierna te noemen: *de Verordening') bÊpaald wordt in :

Artikel3, tweede lid, S¡menstelling van de commigsie:

2. De lden van de commissie worden door het goltese benoemd geschorst en ontslagen.;

Artikßl6 Zittingrdunr

l. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vierjaar.
Het is mogslijk één keer herbenoemd to worden. De hqbenæming is wcneens voor een
periode van vierjaar, tenzü het collge aanleiding ziet om voor een korte¡e p€riod€ hsr te
bæoemen. Voar lden die op of voor l-l-2016 zijn bcnoerrd geldt dat zij maximaal twee keer
voor een periode van 4 ja,ar kunnen worden heibçnoemd.

2. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment oîtslag ilemen. Zii doen
da¿rvan schrifteliik mededeliug a¿rr het collcse.

3. De eft¡edsride of onblag nernende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie
vorn¡llen totdãt in de opvolging is voorzien,ternij dit noodzalce[ikerwijs nietkarl

ArtÍkel 22 Onvoorziene omst¡ndighedcn

In gevallen waarin deze verordcning niet voorziel beslíst het collese. Voor onvoorziene
aangelegenheden waarbij, van\ilege het moment waarop de aangelegørheid zich voordoet en de
dringendheid van de aançlegenheid, de beslissing niet aan het pollese kan worden overgelaten
beslist de voorzitter van do oommissie.

ove¡weeqt dat:

- de strekking van het bovengenoemde lid van het raadsvoorstel een wijziging is ten
opzichte van de vigerende verordening;

- de samenstelling van een commissie van bezwaar en beroep belangríqik is voor het
onpartädig en het secuur toetsen van bezwaa¡schriften;

- de moestè bezwa¿rschrifte,n betekking hebben op collegebesluiten;

- het niet wenselijk is dat alleen het college de leden van de bezvraarcommissie benoemt;
- een commissie van bezwaar en beroep voor college-, raâds- en burgemeester-besluiten



een toetsing behoeft van het hoogste bestuursorga¡¡n van de gemeente;

- het wenselí¡ik is om de bevoegdheid tot de (her)benoeming de schorsing en het ontslag
van de leden van de bezwaarschriftencommissie bü de raad te laten, conform de
verordening uit 2017.

Besluit:

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

Het tweede lid van artikel 3 als voþ te wijzigen:

2. De leden van de commissie worden door de semcçnter¡rd benoem{ geschorst en ontslagen.

Artfkel6 Zittingrduur

Het eerste en tweede lid van artikel 6 als volgt te wäzigen:

1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor ecn termän van vier jam.
Het is mogsliik eén keer hertenoemd te worden. De herbeiroeming is eve,neens voor ecn
període van vierjaar, ænzä de rcmcçntcrr¡d aanteiding zþt om voor een kortsre periode herte
benoemen. Voor leden die op of voor l-t-2016 zijn bøoe'md geldt dat zij mærimaal twee keer
voor e€n periode van 4 jaar kunnen wordæ herybenoe,md.

2. De voorzitter en de leden van de csnmissie kunnen op elk mom€nt ontslag nqtlen. Zü doen
daarvan schrifrelijk mededeling a¡n &¡ggçgþg$.
Ardlrcl 22 Onvoorziene omsúrndighdcl

Artikel6 als vol6 te wüzigen:

In gevallen waarin deze verordening nie* voor¿ieg beslist de qemccntcre¡d. Voor onvoorziene
aangolegenheden wa*rbü, vsnwege hst moü€,nt waårop de aangelegenheid zich voordoe¡ en de
dringendheid van de aangelegenheid, de bælissing niet aan de semçcnterud kan worden overgelaten
beslist de voorzitter van de commissie.

Inçdiend door
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Amendement Vcrlaging tactlebudte'tten

*
Bloemendael

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp:

GroenLinks,

De voorz¡tter van de gemeenteraad van Bloemendaal

01 Raadsvoorstel vaststellen fractiebudgetten 2020004389.pdf [pdf. 59.1 1 kb]
lbloemendaal.nl'l

Ðe raad, in openbarevergadering bijeen op 17 december2020,

Oven¡¡egende dat
o Hoewel de maximum-fractievergoedíngsbedragen sinds 2018 n¡et ¿i¡n verhoogd, blijkt dat

deze bedragen weinig worden gebruikt en in de praktíjk voor (bijna) alle fracties ruim
voldoende zijn;

. Op basis van het Rechtspositiebesluit raâds- en commissieleden kunnen raadsleden zelf
uitgaven kunnen doen op basis van de standaard-onkostenvergoeding (o.a. bedoeld voor
vaklileratuur, excursies) en er daarnaast ook "onvermijdelijke functionele kosten" kunnen
worden gedeclareerd;

r Ook de raad in potentie kan bijdragen aan uitgavenbeperking om bezuinigingen op
voorzieningen voor inwoners en/of OZB-verhoging te beperken;

Bc¡lult de maximum-vergoedingsbedragen conform de Verordening ambtelijke büstand en
fractieondersteuning Eloemendaal 2011 in het raadsvoorstel 2020004389 met 20% te korten en
daarmee deze bedragen als volgt vast te stellen:

lngediend door:

GroenLinks,

R.W. Kruijswijk

Fractie maximum vergoedins 2021

wD € 3.000

Groenlinks € 2.600

cDA €2.60A
D66 € 2.600

Hart voor Bloemendaal € 1.200

PvdA €2.2æ
Liberaal Bloemendaal € 2.200

vDB €2.200
Talfct¡n¡{io € 1 TilO

Totaal s_.19-8@
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Motie Westelijke Randweg l versus Blekersveld

De gemeenteraad bijeen op de vergadering van donderdag L7 december 2020

Motie ingediend door de VDB met betrekking tot de bouw van appartementen aan de Randweg 1 (WRL)te

Overveen voor jongerenhuisvesting (project L828), statushouders en sociale woningbouw in samenhang met
uitruil van grond op het Blekersveld.

Constaterende dat:

. er nog maar weinig bouwlocatíes zijn in de gemeente Bloemendaal;
r volkshuisvesting één van de hoofd kerntaken is van een gemeente;
o dat de gemeente moet zorgen voor een huisvesting van, onder meer, 68 statushouders;
. er vertraging is opgelopen ín de realisatie van huisvesting op het Blekersveld en pas begonnen kan

worden met bouw tot na de zamer van2O2L;
¡ de saneringskosten van Blekersveld € 200.û00,- en de plankosten € 450.000,- gaan kosten;
o voor een groot gedeelte van het aantal statushouders reeds woonruimte is gevonden en er voor 17

statushouders op korte termijn woonruímte moet worden gevonden en dit waarschíjnlijk binnen de

bestaande woningvoorraad mogelijk is;

e dit wel langere wachttijden met zich meebrengt voor andere (ionge) woningzoekenden.

Overwegende dat:

jongerenhuisvest¡ng, statushouders huisvesting en sociale woningbouw prioriteit heeft in onze
gemeente;

het project t828 daar de ruimte toe biedt;
de veiligheid aan de Westel'rjke Randweg volgens gerenommeerde deskundigen voldoende is

gewaarborgd;

De activiteiten van de tuinders aan de Westelijke Randweg naadloos zouden kunnen aansluiten bij die

van tuinbouwvereniging 'Buytentwist' en 'Het Landje van de Boer' naast het Blekersveld.

Verzoekt het college:

. te onderzoeken of een uitruil van grond mogelijk is tussen de bestaande volkstuintjes aan de Westelijke
Randweg en het Blekersveld, waarmee woningbouw op het Blekersveld zal komen te vervallen;

. te onderzoeken of er in dat geval aan de Westelijke Randweg lager en op grotere afstand van het
transformatorhuis gebouwd kan worden;

. te peilen of dit de bezwaren van omwonenden zal wegnemen;
¡ hiervan een kosten - baten analyse te maken;
¡ hiervan rapportage te doen in de raadvergadering van april 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal
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Motie Paraplu Bestemmingsplan Parkeren
Behorende bij agendapunt 7 van de concept-agenda

Van:
Raadsvergadering :

Liberaal Bloemendaal
17 december 2O2O

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op
17 december 2O2O

constaterende dat:

Het College een wijzigingsbevoegdheid heeft om af te wijken
Van de parkeereis en parkeernormenbeleid zoals vermeld in
de bijlage regels, art. 3.3.

Van mening zijnde dat:

Deze wijzigingsbevoegdheid verregaande consequenties en
verkeerde verwachtingen kunnen geven.

Verzoekt het Colleqe:

Af te zien van bovengenoemde wijzigingsbevoegdheid,
en de Gemeenteraad hierover te laten besluiten..

Liberaal Bloemendaal

L.J.L. Heukels

Stemmen voor:

Stemmen tegen:

1
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Motlc rioolhcfffl¡: mccrttroen en mlnder stencn

Corsa:

Van:

Aan:

Ondenrerp:

202æO3835
Hart voor Bloemendaal, Groenlinks , Lß
de voor¿itter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Verordening riooltæffi ng 2021

De raad in openbare vergadering biieen op donderdag 17 december 2A2O,

Overue3cnde det:

Toenemende verstening van tu¡nen zorgt ervoor dat regenwater niet gemakkelijk weg kan;

Verstening van tu¡nen kan wateroverlast tot gevoþ hebben waardoor riolen orrerbelast raken;

Ook houden stenen warmte langervast, Groene tuinen zorgen v(xtr meer koelte en groelE

tuinen zijn goed voor biodiversiteig
Rioolheffing kan een instrument ziin om duurzaamheklsdoelen te realiseren;

Een groene leefumgevirg zotgt vlxlr meerwelbevinden;
Het effectief kan werken dooreþnaren en/of gebruikers van percelen op een positieæ

manier te stimuþren on¡ tl¡inen rveier tro€n of groener te maken door verharding te

verwijderen;
Eþenaren enlof gebruikers stimuþr€n {rrn tqels uit de tuin te halen kan biitroorbeeld via een

financiële prikkel zoals de verlagirry van d€ rioolh€ffing voor lroene tuinen', trÌaar er ziin ook

andere mogpl¡jkMen, zoals t¡et verstreklen y¡¡n een subsklie of een paraplu bestemmingsplan

waarin een limþt wordt gesteþ aan de wrstenirg van tuinen, of doordat de gerneente helpt bii

het aanleggen van geveltuintþ waarbij de genæente samenwerkt met bewûrErs en kennis

daarvoor beschikbaar stelï

Dree3t hctcdlcgeoP:

o Een concreet voorstel uit te werken voor de gemeenteraad waarin diverse mogelijkheden

worden geschetst om verstening van tuinen tegen te gaan of te ontmoedigen of iuist te

zorgen yoor sen positieve prikkel zodat tuinen groener worden;

o De effecten daarvan in kaart te brengen alsook een dekkingsvoorstel aan de raad te doen;

o Dit voorstel tidig aan de raad te sturen zodat de te nemen stappen ook tijdig, dwz ruim voor

het jaareinde 2A21, kunnen worden gezet en de inwoners van Bloemendaal hiervan ook

tijdig op de hoogte worden Sebracht.

lngediend door: Hart voor Bloemendaal Groenlinks Li!*r^^\'ß\'e^u^ á.,uul
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lulotle vrgcmd ¡rn dc ordc ven dc deg ovcr 'Afglftc van ¡tukl¡cn cx 169
G¡mccntcwct m.b.t. dc gym:lal'

Vân: Llbon¡l lloçmmdnl, HrË voor lloonrnderl, lrlfltrndl¡ llorm¡ndnl
¡| Olu,u4a

Raadsvergadcrlng: -tlourarlr2O2O

De rard van de gemecnte Blocmendaal,

constatcrcnde dat:

de ra¡dslcdcn Roos cn Hcukels ç rcsp<ilevdt k 5 mcl 2020 .n 19 met 2020 ex arükel 169
Gemeentewet tan het CollcAG çvraagd hébcn om daadwerftcl[kc afttfte van csgcndëlc
sh¡kken door hct collegc.
het gaat om stukken van de burganrccster van bcgh þnuarl 2020 aan de advocaat van de
gcmeentc, n¡ar aanfeldlng van het rapport oñtrtlnt dc rcrkoop van de gymzaal ln
BcnnebroeÇ welk rapport de burgenæester op of os¡sÊ¡ceks 3 þnuarl 2020 van ecn twectal
bqroncrs had ontvangen.

orrcrwcAende drt:

bclde raadslcdcn dlt sh¡k daadwcrkel[k wensên tc mtvlngcn omdat z[ op de hoogtc gcgùcld
tt¡tllcn worden vtn wtt de buryemeester predes heclt gevraagd en welk sù¡k de burgemeester
r¡n de advocaat heelt tocgestuurd.
dc burgcmcestcr doorde gcmccnteraad ls vctzodrt oNn êcn advl€s tr gÊvcn metbetr:kfrng
tot de vooÊgang van e€n tventueel ondenoek n¿ar de gang van zaken zo¡ls beschrwen ln
dat rappa*
dc burgcmecstcr de R¡ad daaromtrent hectt bcrldtt dât, kort gezcgd, de advocaat ds advtes
hccll gcgeven dat het klopt dat het college bcvocgid ls de gymzaal te verkopen.
dat aspcct totatl nl€t van belang ls ]n het rapport van 3 Januarl 2020 van de belde lñwoners
ten a¡nzlen van de vcrkoop van de gymzaal, en hct erop l[kt dat de burgemeester hler een
vrrrg ñeeft gestcld dlc nlet rclevant ls,

dczc belde rardsleden de burgcmccster daadwerkcltJk n¡et dle tekst wlllen kunnen
conhontcrun.
hct noodztkel[k ls dat ecn kople van dlc vraag, dle schr{ftelfk gesteld ls aan de advocaat, van
de burycmecster arn dc bcldc raad¡lcdcn wordt ver¡trckt, zodat z[ prêcles weten w¡t dc
burgcmccstcr gcvraagd hcell en daarmcc dc bur¡emeegter kunncn conllontercn
het Colfege hecft aangcgevcn dat dc stulí(en mogcn wordtn lngezrcnr maargc*
aantckcnlngcn gemaaK mogen worden cn ook gccn fotokopleën.
hct dqrñalvc onmogelflk ls om ln e€n låtcr stadlum ln de raad of een commlsslc de
burgemccstcr en/ of het College daarmee te kunncn conftontercn en daar prccleze vrrgen
itlar ranleldlng van de precleze tekst vðn die stukkcn) over té kunnen stellen,

¡rl menrhq ôt:
I rytxkef 169 Gcmeentervst cr toe moÊt lelden dðt de stukken op gemotlveerd

romen aQegeven.
ecn gehelmhoudlng zoals bedocld ln de WOB met betrckktng tot dtt stuk nl

a

a

f

I

a

I

I

I

I

nlct van tocpassrqr
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r ltt Collcge UJ monde van zfn ambtenr¡r ook nog hccft crngcgcrran drt hat hlor on ûÊn
lærnc bcruadelq¡lng gæt.

. ót frttstt tsocct k¡n nlct slagan omdat het gaan bcrardslcglng van dc bulamGc¡ttr l¡ n¡lr
lGn cancFeße vrüacGn cr dcrhalv¡ gccn sprakc l¡ vrn bcr¡ad of addscrln¡ doorccn
ano(lnür.

vrrzock hct collcgc:

blnncn ccn wcck hct gevraagdc ¡tuk mct cvenh¡Êlc bülagc ¡an de hccr llcr¡tcn an ñèvîoun
Rooa - cn andcrc r¡¡d¡lcdcn an duocommlsslctcdcn dlc lat wcnscn - toate ¡enñnr.

LJ.L llr¡¡ú l{. Roc l.$lm

llrttvoor llornrúul !útüdb locr¡ntrl

Stcmncn voor:

Stcmncn bgcn:

I
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Motie væemd ean de orde v¡n de dag geen verkoop'eigcn woningen'doorgememte Bloc¡rend¡¡l

Van: Ha¡t voor Bloemendaal, Groenlinks

De gemeenteraad biþn in vergadering op 17 december 2020

Ovcrweçnde det
¡ Er grote behoefte is aan sociale huurwoninçnr;
¡ De gemeente staat voor een vanuit het Riik opgelegde taakstelling voor de huisvestÍng van

sbtushouders; echter, in 2020 is de taaksûelling niet volledig gerealiseerd en realisatie voor 2021

is niet mogelijk zonderhet creë¡en vanextra aanbod;
r De provincie die toezicht houdt op de uitvoering van deze taakstelling, de ac{rterstand heeft

opçmerkt en Bloenrendaal heeft gevraagd orr per direct over þ gaan tot acties om de
opçlegde taalcteling te realisererç

¡ De gemeente huurwoningen in eigendom heeft wellce op grond van een besluit dat op 19

december 1996 isçnomen dou de gerßerteraa{ wsdenverkodrtbii hetrniikonutvandeze
woningerU

o Het niet verkopenvanrniþekomenhuuwcringmenandervasÇoed kansenbiedto¡rdeae

teclúkt te malcen voo,rvertruurindesoc*rþhur¡¡seÉtûrdan weltebehoudenvoorde sodal€
verhr¡¡ç

. Divewe andere çrneenten hebben besbHr deeigen woningvoorraad niet e la&n inlaimperr
doorwrlcoop;

E€sldt

Vassoed dat nrordt r¡erhuurd ur eigsndmr i¡ van de geme€nte, wordt m.Lv. l:l-ñzlaltê€rr
verkodrt aan ean woningÞouwcoqpwath opdat dit vaetgoed gesdtikt bli¡ft dan wd gerúikt
wordt gemaaktvoor vertuwin de soceúe huuËectoç
Indien tret college toch wit ov€rtaan ü* rærtoop, z¡I daarvoor ecrst toestennúng aan de
gemeenterâad moeten worden gevraag4

Qp basishicrvan zal Hbesl¡¡itva¡r 19 dæmber t996sverdeverkoop van gemwrtelif,<e
huunruringm verr¡allen.

En gaat over ùot de o¡de van de dag.

nam€ru¡ Hart voor Bloemmdaal GmenLinks
5. VanVlietM. Roos I

I socia zijn goedkopere huurwonlngen voor mensen die nict over genoegflnanclële middelen beschlkken

orn een wo0int tê huren in de vrije sector, Deze woningen zijn nreestal elgendom van een woningcorporatie, Om ln

aanmerkint te komen voor een sociale huunryonlng moet een huurder aan bcpaalde voorwaarden voldoen,
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Motie vreemd a¿n de orde van de dag: gemeenteliike e-nrailseryice 2021

De gemørteraad biieen in vergadering op 17 december 2A2B

Ovetrvegerrde det

. Het college heeft besloten vanaf 1 ianuari 2AZl debesluit€nliist bekend te

maken via overheid.nh
o Het college ook treeft beslûten vanaf 1 iarruari zü2lfe sûoppen met de

geurcerrÞlipe e-mailservice over de besluitenliisÇ
. Witkn inwsrers op de hoogte bliperç ¡ni 

"ict, 
mo€ffir aanmetden voor

de e-mailservice van overheid.nl of de app "OmgevingsAlert" moeten

downloaden;
o Diveræ inrvoners te kennen hebberr gegeven de p'ublicatie'¡ran de

bestuiÞrli¡sù via de gemeentelifie e-mailsenrice zeer oP Prtþ te stellerç
. Niet alþ inwoners in staat ziþ de inforuratie tot zidr te remerr via

overheid¡rl of via de app en anderziþ inwo¡rens de inÍormatienætrekking
via de mailservioe van de gemeerrte praktis&virtderr

Dra¡Ethet college op:

De bekendmakingen va¡r de besluitenliist via de gemeenteliþ e-mailsenriæ ook na 1

ianuari 2021 voort te ætten

En gaat over tot de orde van de dag.

Hartvoor Bloemendaal Zg LE
I
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Geen nagenoeg lege treinen door Overveen in de zomer
van: LB HvB
Raadsvergadéring: 17 december 2020

*
Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal,

Constaterende:
. dat de Nederlandse Spoorwegen (hierna: NS) begin 2020 voor het traject Haarlem-Zandvoort

de zomerdienstregeling 2020 heeft vastgesteld waarbij in de maanden junitot en met
augustus 2020 van 9.00 uur tot 19.00 uur 6 treinen per uur per rijrichting zijn gaan rijden in
plaats van 4 treinen per uur per riirichting zoals geregeld in de zomerdienstregeling van 2019
en de jaren daarvoor;

¡ dat deze twee extra treinen per uur per rijrichting conform de zomerdienstregelíng 2020 niet
meer zijn gestopt in Overveen;

o dat het per 1 september 1998 door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat
ingestelde Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov|, waarin onder
meer de consumentenorganisaties ANWB, de Reizigersvereniging ROVER, de Landelijke
Studentenvakbond en de Fietsersbond zitting hebben, de belangen van de treinreiziger
behanigl en onder meer adviseert over nieuwe dienstregelingen;

I dat het Locov begin 202t positief heeft geadviseerd over de zornerdienstregeling 2O2O voor
het spoûrtraject Haarlem-Zandvcor[

o dat NS recent heeft laten weten bezig te zijn rnet het evalueren van het strandvervoer over
het traject Haarlem-Zandvoort van de afgelopen zomer {2020} en dat NS onder¿oeK of het
treinaanbod voor komende zomer t2CI211 beter kan aansluiten bij de actuele reizigersvraag;

r dat de NS over de uitkomst van deze evaluatie in februari 2Û21zal berichten orndat op dat
moment de nieuwe concept-zomerdienstregeling 2O21voor advies naar het Locovgaat;

Overwesende:
r dat de gemeenten die een spoortraject op hun grondgebied hebben noch de betrokken

provincie of de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op formele basis als bij het Locov
gehoord worden over wijzigingen in de dienstregeling met gevolgen voor de inwoners van
deze gemeenten;

r dat ook bij de vaststelling van de zomerdienstregeling 2020 voor het traject Haarlem-
Zandvoort ûp geen enkele wijze rekening is gehouden met de belangen van de inwoners van
Overveen, die langs het spoor wonen, dan wel met de belangen van de gebruikers van de
spoorwegovergang i n Overveen;

¡ dat ook met de belangen van de Overveense gebruikers van het spoortraject Haarlem-
Overveen-Zandvoort geen rekening is gehouden nu de twee extra treinen geregeld in de
zomerdienstregeling 2020 niet in Overveen stoppen, waarmee de vanzelfsprekendheid dat
elke treín naar Zandvoort die van station Haarlem vertrekt ook in Overveen stopt is

verdwenen; ook het instappen in Overveen ln deze treinen om naar Zandvoort of Haarlem te
gaan is uiteraard niet meer mogelijk;

¡ dat welíswaar met de vaststelling van deze zomerdienstregeling 2A20is tegemoet gekomen
aan de lang levende wens van velen om het aantâl treinen op het traject Haarlem-Zandvoort
voor de vele treinreizigers die het strand van Zandvoort willen gaan bezoeken te verhogen,
maar er kennelijk aan voorbij is gezien dat het aantal volgens het KNMI 'zomerse dagen' (25
graden of meer) aan de kust beperkt is van 5 tot L0 bij een gewone zomer en 20 tot 30 bij
een heel mooie zomer en dat dus ook het aantal 'stranddagen' beperkt is;



dat van de 92 dagen dat de zomerdienstregeling van juni tot en met augustus geldt er dus
altijd een substantieel groot aantal dagen is (van 87 bij 5 'stranddagen' en van 62 b¡j 30
'stranddagen') zonder het grote aanbod van reizigers, dat met de trein het strand wil gaan
bezoeken;

dat op die dagen het aanbod van reizigers eenvoudig kan worden opgevangen met de tot en
met 2019 vele jaren in de 3 zomermaanden gangbare 4 treinen per uur per rijrichting en zelfs
eenvoudig met 2 tre¡nen per uur per rijrichting;
dat in de zomer van 2020 derhalve een substantieel aantal dagen van 9.00 uur tot 19.00 uur
geheel onnodig elke 5 minuten 6 treinen per uur per rijrichtíng (12 treinen heen en weer)
door Overveen zijn gereden, waarbij elke 5 minuten de spoorbomen dicht zijn gegaan, met
als gevolg onnodige hinder voor de langs het spoor wonende inwoners van Overveen en
onnodige hinder voor alle onnodig wachtende gebruikers van de spoorwegovergang in
Overveen;
dat het zowel bij inwoners van Overveen langs het spoor als bij de gebruikers van de
spoorwegovergang tot irritatie heeft geleid dat elke 5 minuten een nagenoeg lege trein door
Overveen is gereden met zowel wat de trein als de wachtende auto's en motorfietsen betreft
onnodige schadelljke milieueffecten;
dat natuurlijk door de corona-crisis het aantal reÍzigers is afgenomen, rnaar dat de nagenoeg
lege treinen er in 2019 vóór deze crisis ookwaren geweest als in dat jaar met de
zomerdienstregeling 2020 was gereden in de 3 zomermaanden juni tot en met augustus;

Spreekt uit:
. dat het gewenst is dat NS bij de evaluatie van de zomerdienstregeling 2S2O kennis neemt van

het standpunt van de gemeenteraad van Blaemendaal als verwoord in deze mot¡e;
o dat het gewenst is dat bij de vaststelling van de zomerdienstregeling 2O21wat betreft het

aantaltreinen op het traject Haarlem-Zandvoort een onderscheid gemaakt wordt tussen
'stranddagen'en 'niet stranddagen' dan wel tussen volgens het KNMÍ 'zomerse dagen' en
'niet zomerse dagen';

r dat dit onderscheid op grond van de positieve ervaringen met de zsmerdienstregeling 2019
en de vele jaren daarvoor het beste gernaakt kan worden door volgens de
zomerdienstregeling 2021van juni tot en met augustus 2O2t standaard 4 treinen per uur per
rijrichting te laten rijden en -zoals ook met succes toegepast in 2019 en de vele iaren
daarvoor- alleen bij het beperkte aantal 'stranddagen' of 'zomerse dagen' incidenteel 6
treinen per uur per rijrichting in te zetten in de ochtend en de namiddag om zo grote
stromen reizigers naar en van Zandvoort te kunnen verwerken;

o dat als er Íncidenteel met 6 treinen per uur per rijrichting wordt gereden deze treinen altijd
in Overveen dienen te stoppen;

Verzqekt het colleee:
o deze motie op de kortst mogelijke termijn aan NS toe te sturen met afschriften aan ProRail,

het minÍsterie van lnfrastructuur en Waterstaat en het Locov;
¡ NS daarbíj tevens uít te nodigen voor een gesprek op de kortst mogelijke termijn over de

evaluatie van de zomerdienstregeling 2020 en de daaruit voortvloeiende
zomerdienstregeling 2021 en bij die gelegenheid te pleiten voor een zomerdienstregeling
2021 conform het gestelde ín deze motie;

Ën gaat over tot de orde van de dag ¿::::

a

a

a

a

a

a:
Besluit râadi
Stemmen voor:
Stemmen tegeni
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Motie weemd aan de orde van de dag: papieren afvalkalender

De gemeenteraad bijeen in vergadering op t7 december 2020

Overwegende dat:

a Het college heeft besloten vanaf L januari 2D2te stoppen met het in eigen

beheer uitgeven en verspreiden van de afualkalender en aan te sluitenbii

de app van afual inzamelaar Meerlanden B.V. voor het informeren van

inwoners over de inzameling van huisvuil

Veel inwoners de papieren afualkalender zeer op prijs stellen en het zouden

betreuren dat deze service wordt gestopÇ

De wethouder heeft bevestigd op 3 december 2020 tijdens de commissie

bestuur en middelen dat hij de afualkalender toclr zou laten verspreiden

voor het iaar 202'l';

Het te woeg is om nu al te besluiten dat de papieren afualkalender vanaf

2022 dehntief komt te vervallen;

Het verstandig is om de ervaring die inwoners hebben opgedaan met de

app van Meerlanden eerst eens te peilen voordat definitief wordt gestopt met

de afualkatender.

a

o

o

a

Draagt het college op:

De papieren afuatkalender te bliiven verspreiden onder de huishoudens van Bloemendaal

totdat uit een peiling blijkt dat de inwoners geen behoefte meer hebben aan de papieren

afualkalender.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ha¡t voor Bloemendaal r )Ltrt, L;r,t'lt^



Motie vreemd aan de orde van de dag

Financiële ondersteuning
Bloemendaal

Van: Liberaal Bl

Liberaal Bloemendaal
-.'\ ...? .. " ---

/ ¿'--.'""
lÆ;L. Heukels

Reddingsbrigade
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Raadsvergadering: 17 december 2O2O

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op
17 december 2020

constaterende dat:

- De Vrijwillige Reddingsbrigade Bloemendaal
veiligheidstaken uitvoert voor de gemeente- Dat er vorige maand een nieuw convenant is gesloten met
de VRK als volwaardige ketenpartner.- Door covid 19 veel bijdragen worden misgelopen, die
essentieel zijn voor de dekking van de exploitatiekosten.- Dat de financiële reserves uitgeput dreigen te raken.

Van menino ziinde dat:

- Het toezicht niveau op het Bloemendaalse strand op het
huidige niveau moet blijven.

- De Vrijwillige Reddingsbrigade Bloemendaal afdoende
financieel weerbaar dient te zijn.

Verzoekt het Collese:

Zorg te dragen dat de Vrijwillige Reddingsbrigade
Bloemendaal zo nodig afdoende financ¡eie onãersteuning
krijgt zodat hun taken zonder zorgen kunnen worden
uitgevoerd.
De eventuele kosten hiervoor te onttrekken uit de
Algemene reserve
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