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Amendement: Raadsvoorstel Bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland

Van:WD en CDA
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderuverp: Bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland
Amendement bij Raadsvoorstel Bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland
De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 30 januari 2020
Gelet op de bespreking in de commissie Grondgebied d.d. 14 januari2O20

Overwegende dat:
¡ ter besluitvorming voorligt een nieuwe regionale bereikbaarheidsvisie voor de lange termijn
o in het raadsvoorstel de achterliggende overwegingen en bedoelingen van het waarom van

deze nieuwe visie goed zijn venroord;
o het uitgangspunt voor de regio is: "lokaal wat kan, regionaal wat moet"
. de visie start met het benoemen van vele interessante algemene verkeersconcepten
. de visie deze concepten vervolgens waar mogelijk toepast in onze regio
¡ dat op deze wijze bijvoorbeeld het concept "autoluwe kernen" is benoemd ter bevordering van

de leefbaarheid in de kernen
o dat toegepast in onze regio daarvoor dan het verbeteren doorstroming van het onderliggend

wegennet t.w. de Regioring voonruaardelijk is gesteld
o dat dit concept niet verder is doorvertaald naar het lokale niveau, omdat dat immers een

gemeentelijke verantwoordelijkheid is;
. dat onze gemeente geen eigenstandige visie heeft over dit concept van autoluwe kernen
¡ dat echter wel in onze gemeentelijke structuurvisie het project Ondertunneling Randweg is

opgenomen om de leefbaarheid in Overveen te vergroten
o dat door opname in de structuurvisie dit project als staand beleid kan worden aangemerkt
o dat dit project tot op heden niet eigenstandig tot uitvoering is gebracht door gemeente

Bloemendaal
¡ dat dit project is gelegen op de Regioring en daarmee aanhaakt op ontwikkelperspectief nr 7

van de regiovisie
o dat het optillen van dit project naar regionale schaal te verdedigen is, mede als aan dit project

kan worden geÏntegreerd nieuwe regionale beleidsdoelen zoals het optimaliseren van de
verkeersveiligheid bij oversteekplaatsen langzaam verkeer, de toepassing van bouwstenen uit
de regionale energie strategie bij infrastructuur of woningbouwdoelstelling.

Concludeert dat
. we met het opschalen van ons project Ondertunneling Randweg uit de gemeentelijke

structuurvisie naar regionaal niveau een lokaal doel, tw. de leefbaarheid in dorpskern
Overveen verbeteren, zouden kunnen bereiken

¡ dat daarbij winst kan worden behaald voor andere nieuwe opgaven waar wij ons voor gesteld
zien ikv de aankomende Omgevingsvisie;

. dat het nu opschalen dus louter gezien wordt als een strategische actie en gezien kan worden
als een eenmalige kans om een stilzwijgend doodverklaard gemeentelijk project af te stoffen;

. bU het niet benutten van deze kans de kans op uitvoerbaarheid van dit project Ondertunneling
Randweg nul zal blijven, zoals in verleden het geval is geweest;

¡ dat bij het niet benutten van deze kans daarmee indirect de gemeenteraad zich definitief
uitspreekt tegen het project Ondertunneling Randweg uit de gemeentelijke structuurvisie

¡ deze boodschap dan door de gemeente helder gecommuniceerd dient te worden naar de
Overveners.

Wijzigt het besluit Bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland nr 2019008201 als volgt

Voorgesteld besluit:
De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2Ot9
besluit:
de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020 vast te stellen.

De raad voornoemd, d.d.
de voorzitter, de griffier,
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te wijzigen in
Voorgesteld besluit:
De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2OL9
besluit:
de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2O2O gewijzigd vast te stellen. namelijk het
oroject Ondertunnelino Randweo uit de oemeenteliike structuurvisie in te voeqen in het
onderzoeks-en ontwikkeltraject van Ontwikkelpersoectief 7 Verbeteren doorstrominq
Onderliooend Weoennet.

De raad voornoemd, d.d
de voorzitter, de griffier,

lngediend door WD/
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BloemendaalAmendement Reglement van Orde 2020 (Spreektijden -1)

Hart voor Bloemendaal, ...

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement bij (corsanr 2019008513 Reglement van orde van de gemeenteraad

Bloemendaal 2020)

Van:

Aan:

Onderwerp:

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 12 december 2Ot9

Overwegende dat:

o Het raadsvoorstel behelst het verzoek aan de raad het Reglement va orde van de gemeenteraad

Bloemendaal 2020 vast te stellen zoals verwoord in het document met corsanr 2OL9OO85t4l

¡ Artikel 16 van d¡t Reglement als volgt luidt:

Lid 1. Voor het verlenen van spreektijd geldt hel60/20/20 principe dat wil zeggen dat 2O%

wordt gereserveerd voor het college en2O% voor de technische zaken als schorsingen en

stemmingen. De overige 6O%is gereserveerd voor de raad.

Lid 2. Voor het verdelen van spreektijd voor de raad geldt het 4O/60 principe dat betekent dat

6O%van de spreektijd evenredig wordt verdeeld over de fracties; de overige 40%wordt

verdeeld naar rato van grootte van de fractie.

Lid 3. De raad kan op voorstelvan de voorzitter bij aanvang of ín de loop van de vergadering

andere regels stellen t.a.v. spreektijd voor de gehele vergadering dan welvoor een of meerdere

agendapunten.

Lid 4. De voorzitter waarschuwt de spreker wanneer de spreektijd ten eínde loopt en zodra de

toegestane spreektijd is verstreken, nodigt de voorzitter de spreker uit zijn betoog te

beëindigen.

¡ Het verloop van de raadsvergaderingen een positieve impuls kan krijgen wanneer de spreektijd

van de raad op 7O/owordtgesteld en voor het college op30% waarbij het onderscheid tussen

technische tijd en overige tijd van het college komt te vervallen.

¡ Deze aanpassíng het eenvoudiger maakt tijd te administreren omdat geen onderscheid meer

bestaat tussen technische en overige tijd van het college;

o De tijd die besteed wordt aan technische zaken als gevolg van het stemmen met stemkastjes in

vergelijking met de periode dat stemmen nog geteld moesten worden, is afgenomen waardoor

het praktisch gezien niet noodzakelijk meer is een duidelijke scheidslijn te trekken tussen

technische en overige tijd;
r Het in het belang is van het raadsdebat dat alle fracties voldoende spreektijd hebben om hun

bijdrage te leveren en niet te hoeven uitwijken naar stemverklaringen.
¡ Door het uitbreiden van de spreektijd het per fractie mogelijk wordt stemverklaringen te

rangschikken onder de spreektijd hetgeen ook bevorderlijk kan zijn voor het goede verloop van

de raadsvergadering.
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Wijzigt het besluit 2019008153 als volgt:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2019, corsanr 201900851 :

Besluit het voorstel aan te passen als volgt:

Onderwerp Reglement van Orde van de gemeenteraad Bloemendaal2O2O

De raad van de gemeente Bloemendaal;

besluit:

Vast te stellen het Reglement van Orde van de gemeenteraad Bloeme ndaal2O20 (kenmerk
2O!90085L4) met uitzondering van artikel 16 lid 1 en 2 welke worden gewijzigd als volgt:

Lid 1. Voor het verlenen van spreektijd geldt hetTO/3O principe dat wil zeggen dat 30% wordt
gereserveerd voor het college. De overige 7O%is gereserveerd voor de raad.

Lid 2. Voor het verdelen van spreektijd voor de raad geldt het 40/60 principe dat betekent dat6}%van
de spreektijd evenredig wordt verdeeld over de fracties; de overige 4oo/owordtverdeeld naar rato van

grootte van de fractie.

De raad voornoemd, d.d. 30 januari2O2O

de voorzitter, de grifÍier,

Ingediend door: H

2



Amendement Reglement van Orde 2020 (Spreektijden -11

VeßøonÊgY't

Vocg , 3
tøyn t+

,*w+uaO'Z *
Bloemendaal

Van:

Aan:

Onderwerp:

Hart voor Bloemendaal, ...

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement bij (corsanr 2019008513 Reglement van orde van de gemeenteraad

Bloemendaal 2020)

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 12 december 2O!9

Overwegende dat:
o Het raadsvoorstel behelst het verzoek aan de raad het Reglement va orde van de gemeenteraad

Bloemendaal 2020 vast te stellen zoals verwoord in het document met corsanr 2019008514)

¡ Artikel 16 van dit Reglement als volgt luidt:

Lid 1. Voor het verlenen van spreektijd geldt hel60/20/20 principe dat wil zeggen dat 2O%

wordt gereserveerd voor het college en 2O% voor de technische zaken als schorsingen en

stemmíngen. De overige 60%is gereserveerd voor de raad.

Lid 2. Voor het verdelen van spreektijd voor de raad geldt het 40160 principe dat betekent dat

60%van de spreektijd evenredig wordt verdeeld over de fracties; de overige 4O%wordt

verdeeld naar rato van grootte van de fractie.

Lid 3. De raad kan op voorstel van de voorzitter bij aanvang of in de loop van de vergadering

andere regels stellen t.a.v. spreektijd voor de gehele vergadering dan welvoor een of meerdere

agendapunten.

Lid 4. De voorzitter waarschuwt de spreker wanneer de spreektijd ten einde loopt en zodra de

toegestane spreektijd is verstreken, nodi4 de voorzitter de spreker uit zijn betoog te

beëíndigen.

o Het verloop van de raadsvergaderingen een positieve impuls kan krijgen wanneer de spreektijd

van de raad op 7O%wordtgesteld en voor het college op30% waarbij het onderscheíd tussen

technische tijd en overige tijd van het college komt te vervallen.

r Deze aanpassing het eenvoudiger maah tijd te administreren omdat geen onderscheid meer

bestaat tussen technische en overige tijd van het college;

o De tijd die besteed wordt aan technische zaken als gevolg van het stemmen met stemkastjes in

vergelijking met de periode dat stemmen nog geteld moesten worden, is afgenomen waardoor

het praktisch gezien niet noodzakelijk meer is een duidelijke scheidslijn te trekken tussen

technische en overige tijd;
¡ Het in het belang is van het democratisch verloop van het raadsdebat dat elke fractie dezelfde

spreekti¡d heeft onafhankelijk van de grootte van die fractie omdat het standpunt per fractie

wordt bepaald en de omvang van een fractie niet met zich meebrengt dat meer spreektijd is

vereist om dat standpunt naar buiten te brengen tijdens de raadsvergadering;

¡ Door het uitbreiden van de spreektijd het mogelük voor iedere fractie stemverklaringen uit te

brengen onder de eigen spreektijd wat bevorderlijk kan zijn voor het goede verloop van de

raadsvergadering.
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Wijzigt het besluit 2019008153 als volgt:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2019, corsanr 201900851

Besluit het voorstel aan te passen als volg:

Onderwerp Reglement van Orde van de gemeenteraad Bloemendaal2O2O

De raad van de gemeente Bloemendaal;

besluit:

Vast te stellen het Reglement van Orde van de gemeenteraad Bloemenda al 2O2O (kenmerk
2OL9OO85L4) met uitzondering van artikel 16 lid 1en 2 welke worden gewijzigd als volgt:

Lid 1. Voor het verlenen van spreektijd geldt hetTOl3O príncipe dat wil zeggen dat 30% wordt
gereserveerd voor het college. De overige 7O%isgereserveerd voor de raad.

Lid 2. De spreektijd voor de raad wordt evenredig verdeeld over de fracties.

De raad voornoemd, d.d. 30 januari2O2O

de voorzitter, de griffier,

lngediend r Bloemendaal
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Onderwerp:

*
Bloemendaal

Hart voor Bloemendaal, ...

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement bij (corsanr 2019008513 Reglement van orde van de gemeenterâad

Bloemendaal 2020)

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 12 december 2OLg

Overwegende dat:
¡ het raadsvoorstel behelst het verzoek aan de raad het Reglement va orde van de gemeenteraad

Bloemendaal 2020 vast te stellen zoals verwoord in het document met corsanr 2019008514)

¡ Artikel 59 van dit Reglement luidt als volgt:

1. Burgers, ondernemers en instellingen van de Gemeente Bloemendaal kunnen aan het begin

van iedere openbare commissievergadering inspreken;

2. Er kan alleen worden ingesproken over zaken die op de agenda van de betreffende

commissÍevergadering staan;

3. Het agendapunt 'lnspreken in de commissie' is na de opening van de vergadering en het

vaststellen van de agenda, het eerste punt op de agenda;

4. lnsprekers kunnen zich tot 11.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier

aanmelden onder vermelding van het onderwerp waarover zij het woord willen voeren. De

voorzitter stelt de sprekerslijst vast;

5. Degene die het woord voert, dient zicht te wenden tot de commissie en zich te beperken tot
die zaken die rechtstreeks verband houden met de geagendeerde onderwerpen. Treedt hij

buiten de orde, dan kan de voorzitter hem het woord ontnemen;

6. Voor het agendapunt 'lnspreken in de commissie' is maximaal een half uur beschikbaar;

7. Elke inspreker krijgt maximaal 3 minuten spreektijd;

8. De voorzitter kan het college maximaal 1 minuut reactietijd geven om te kunnen objectiveren

en mogel'rjke feitelijke onjuistheden aan te geven;

9. De voorzítter biedt geen ruimte aan leden van de commissie om in gesprek te gaan met de

inspreker.

10. Het woord kan niet gevoerd worden:

a. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft

opengestaan;

b. over benoemingen, keuzen, voordrachten ofaanbevelingen van personen;

c. over een gedraging waarover een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet

bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

¡ Het in het belang is van eenieder dat commissieleden in de gelegenheid zijn insprekers

verhelderende vragen te kunnen stellen;

¡ Het niet aan het college is om hetgeen de insprekers onder woorden hebben gebracht te

objectiveren en het daarom wenselijk is deze term uit het Reglement te schrappen opdat niet de

indruk ontstaat dat hetgeen insprekers naar voren hebben gebracht subjectiefgekleurd is dan
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wel niet in staat zouden zijn objectief te oordelen over het onderwerp
waarover zij hebben ingesproken;

De voorwaarde dat uitsluitend kan worden ingesproken over onderwerpen die op de agenda

staan, geen recht doet aan het vaststaande gegeven dat insprekers ook geconfronteerd kunnen

worden met gebeurtenissen die zich onverwacht voordoen en daarom niet op de agenda van de

commissie staan;

Het zowel voor insprekers als voor volksvertegenwoordigers belangrijk is kennis te nemen van

de actualiteit en het inspreekrecht op die actualiteit kan inspelen door het inspreken te
verruimen tot onderwerpen die niet geagendeerd zijn en evenmín op de bestuurlijke

termíjnagenda staan;

Wijzigt het besluit 2019008153 als volgt:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2O19, corsanr 201900851 :

Besluit het voorstel aan te passen als volgt:

Onderwerp Reglement van Orde van de gemeenteraad Bloemenda al2O2O

De raad van de gemeente Bloemendaal;

besluit:

Vast te stellen het Reglement van Orde van de gemeenteraad Bloemenda al 2O2O (kenmerk
2019008514) met uitzondering van artikel 59 lid 5, lid 8 en lid 9 dat wordt gewijzigd als volgt:

Lid 5: Degene die het woord voert, dient zicht te wenden tot de commissie en zich te beperken tot die
zaken die rechtstreeks verband houden met die onderwerpen waarover de commissie bevoegd is te
adviseren. Treedt hij buiten de orde, dan kan de voorzitter hem het woord ontnemen;
Lid 8: De voorzitter kan het college maximaal 1 minuut react¡etüd geven;

Lid 9: De leden kunnen aan insprekers korte, verhelderende vragen stellen. Er vindt geen discussie met
insprekers plaats.

De raad voornoemd, d.d. 30 januari 2020

de voorzitter,

lngediend door: Hart voor Bloemendaal
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Corsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp:

*
Bloemendaal

GroenLinks,

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Raadsvoorstel 20L9008513 (Regelement van Orde Bloemendaal)

De raad, ín openbare vergadering bijeen op 30 janua ri 202O,

Constaterende dat over de vergaderfrequentie en het beëindigingstijdstip van de gemeenteraad in het
raadsvoorstel is opgenomen onder Artikel 11 (Tijd en plaats van vergaderen):
"L. De vergaderingen van de raad vinden in de regeléén keer in de vijf weken plaats overeenkomstig het
jaarlijks vast te stellen vergaderschema en worden in de regel gehouden op een donderdag in het
gemeentehuis.
2. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om 23.00 uur. De raad heeft de
mogelijkheid tot verlenging met een half uur, indien de vergadering naar verwachting binnen die tijd kan
worden afgerond."

Overwesende dat het aantal bespreekpunten ten opzichte van voorgaande jaren in2O2O en daarna
wellicht niet zal afnemen en deze punten in het algemeen een behandeling zonder te veel tijdsdruk
verdienen; dat met het oog hierop de ruimte moet bestaan om - bijvoorbeeld vanaf 1-1-202L- de
standaard-vergaderfrequent¡e iets te verhogen en/of sluitingst|d van de raadsvergadering iets verder
op te rekken, zonder daar daarvoor een nieuwe wijziging van het Regelement van Orde nodig is;

Besluit
Toe te voegen aan het besluit tot vaststelling van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
Bloemendaal2O2O (kenmerk 2019008514): "met dien verstande dat Artikel 11 l¡d l en lid 2 als volgt
worden gewijzigd;
1. De vergaderingen van de raad vinden in de regel met een vaste frequent¡e van één keer in de vier of
viif weken plaats, overeenkomstig het (iaarliiksl vast te stellen vergaderschema en worden in de regel
gehouden op een donderdag in het gemeentehu¡s.
2. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om 23.00 uur. De raad heeft de
mogelijkheid tot verlenging met maximaal een uur, indien de vergadering naar verwachting binnen
die tijd kan worden afgerond.

lngediend door:

GroenLinks,



Amendement Toevoegen artikel over 25 lid 1 Gemeentewet in Reglement
van Orde

Corsanummer: ,,".*iï"'
Van:

Aan:

Onderwerp:

Liberaal Bloemendaal

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement bij raadsvoorstel

De Gemeenteraad van Bloemendaal in vergadering bijeen op 30 janua ri 2o2o,

Constaterende dat:

o De Gemeenteraad in de vergadering van 30 januari 2020 een besluit neemt over het
vaststellen van het nieuwe Reglement van Orde.

Overwegende dat:

o Er geen herhaling van de Gemeentewet in het Reglement van Orde hoeft te staan;
o Een praktische handleiding in de vorm van het Reglement van Orde in bepaalde situaties wel

uitkomst kan bieden;
o Artikel 47 van het huidige Reglement van Orde dat specifiek verwijst naar artikel25, lid i. van

de Gemeentewet, vervalt in het nieuwe voorgestelde Reglement van orde;
o Artikel 25, lid 1 van de Gemeentewet van wezenlijk belang is voor de vergaderorde en

daarom gehandhaafd dient te worden.

BESLUIT:

Artikel 27atoe te voegen aan het Reglement van Orde, luidende

Artikel 27a Geheimhouding

Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raad overeenkomstig artikel 25, lid L van de
Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden
De raad kan besluiten de geheimhouding op te heffen.

lngediend door: Libe al



Amendement ten aanzien van Artikel 28 Reglement van Orde gemeenteraad

Bloemendaal

Corsanummer:

G

-r* ^l"tT"'Van:

Aan:

Onderwerp:

Liberaal Bloemendaal

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Amendement bij raadsvoorstel

De Gemeenteraad van Bloemendaal in vergadering bijeen op 30 janua ri 2O2O,

Constaterende dat:

De Gemeenteraad in de vergadering van 30 januari 2020 een besluit moet nemen over het
vaststellen van het nieuwe Reglement van orde.

Overwegende dat:

o Artikel 28 aangeeft dat een orgaan dat geheimhouding oplegt en aan de raad verzoekt om dit
te bekrachtigen in overleg kan treden met de raad als orgaan;

o Dit ¡n de praktijk betekent dat indien een commissie geheimhouding oplegt, zij in overleg
daarover treedt met de raad;

o Dit in de praktijk een aparte situatie oplevert, aangezien de commissie onderdeel is van de
raad;

o Dit het moment is om zaken zo helder mogelijk op te stellen.

BESt U IT:

Artikel23
Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en vierde lid, 55, tweede en derde lid, of 86, tweede

en derde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen dan wel niet te bekrachtigen

wordt, als het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten

raadsvergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.

Te wijzigen in:

Artikel23
lndien de burgemeester en/of het college en/of een commissie geheimhouding hebben opgelegd,

zoals bedoeld in artikelen 25, derde en vierde lid, 55, tweede en derde lid, of 86, tweede en derde

lid, van de Gemeentewet, dan kan de Raad in een besloten vergadering, waar ze oordeelt over de

opgelegde geheimhouding ten aanzien van het wel of niet opheffen, dan wel het al of niet

bekrachtigen van die besluiten tot het opleggen van geheimhouding, de burgemeester en/of het

college inzake opgelegde geheimhouding ex art.25 en 55 van de Gemeentewet en/of de

bestuurscommissie zoals bedoeld in de artikelen 83 en 84 van de Gemeentewet de gelegenheid

bieden met haar over haar voornemen overleg te plegen.

Blngediend



Amendement ten aanzien van Artikel 28 Reglement van Orde gemeenteraad Bloemendaal

Corsanummer:

Van: Hart voor Bloemendaal

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Amendement bij raadsvoorstel

De Gemeenteraad van Bloemendaal in vergadering bijeen op 30 januari2020,

Constaterende dat:

¡ De Gemeenteraad in de vergadering van 30 januari 2020 een besluit moet nemen over het

vaststellen van het nieuwe Reglement van Orde.

Overwegende dat:

o Artikel 28 aangeeft dat een orgaan dat geheimhouding oplegt en aan de raad verzoekt om dit
te bekrachtigen in overleg kan treden met de raad als orgaan;

o Dit het moment is om zaken zo helder mogelijk op te stellen;

BESLUIT:

Artikel 28 Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en vierde lid, 55, tweede en derde lid, of
86, tweede en derde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen dan wel niet te
bekrachtigen wordt, als het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in

een besloten raadsvergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.

Te wijzigen in:

Artikel23

lndien de burgemeester en/of het college en/of een commissie geheimhouding hebben opgelegd,

zoals bedoeld in artikelen 25, derde en vierde lid, 55, tweede en derde lid, of 86, tweede en derde

lid, van de Gemeentewet, dan kan de Raad in een besloten vergadering, waar ze oordeelt over de

opgelegde geheimhouding ten aanzien van het wel of niet opheffen, dan wel het al of niet

bekrachtigen van die besluiten tot het opleggen van geheimhouding, de burgemeester en/of het

college inzake opgelegde geheimhouding ex art 25 en 55 van de Gemeentewet en/of de commissie

zoals bedoeld in de artikel 86 van de Gemeentewet de gelegenheid bieden met haar over haar

voornemen overleg te plegen.

Tewl "P
tz-3

lngediend door: Hart voor Bloemendaal
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Amendement: Reglement van Orde 2020

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp:

de heer R. Slewe

Veog '. tO
Cept. '+
ct(*eü6. L *r".*¿r¿De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Reglement van Orde 2020

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag 30 januari 2O2O;

Constaterende dat:

o De Gemeenteraad in de vergadering van 30 januari 2020 een besluit neemt over het
vaststellen van het nieuwe Reglement van Orde.

Overwesende dat:

o Mevrouw Faas lid is van de commissie Samenleving;
o Mevrouw Faas lid is van de Auditcommissie;
o Mevrouw Faas een alom gerespecteerd en gewaardeerd lid is van beide commissies;o Mevrouw Faas na een afsplitsing geen lid meer is van de fractie Hart voor Bloemendaal;o Mevrouw Faas door de fractiesplitsing conform het voorliggende Reglement van orde 2020

geen lid meer zou kunnen zijn van deze commissies;
o Om het mogelijk te maken dat mevrouw Faas lid kan blijven van deze commissies het

Reglement van Orde aangepast dient te worden.

Besluit:

Artikel 42aid 4

De leden die als duocommissielid worden voorgedragen, dienen bij de laatstgehouden
raadsverkiezingen geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van die fractie waarvoor zij in de commissie
participeren en de artikelen 10, L1',73 en 15 van de Gemeentewet zijn van toepassing.

Te wijzigen in:

Artikel 42lid4
De leden die als duocommissielid worden voorgedragen, dienen bij de laatstgehouden
raadsverkiezingen geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van een fractie en de artikelen 10, 11, 13 en
15 van de Gemeentewet zijn van toepassing.

Namens:

De heer
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Amendement Rvo Art. 38: Rondvraag naar het eind van de raadsvergadering

Corsanummer:

l*ol,tb¿^

*
Bloemendaal

Van:

Aan:

Onderwerp:

GroenLinks, VDB, ...........

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Raadsvoorstel 20190085L3 (Regelement van Orde Bloemendaa r)

De raad, in openbare vergadering bijeen op 30 janua ri 2020,

Constaterende dat in het voorgestelde RvO in artikel 38 in lid L over het vragenuur is bepaald dat dit ,,na

open ing van de raadsvergadering,, plaatsvindt;

Overwegende
- dat de rondvraag vraag in raad en commissies vaak voor de volledige tijd wordt gebruikt, maar dan
vaak ook voor statements van fracties, waardoor soms de toon direct - aan het bãgin van de
vergadering - scherp is en de beraadslaging minder zakelijk;
- dat soms een minder plezierige start van de vergadering is en bovendien
- dat het voor bezoekers/publiek en raadsleden vaak te lang duurt vordat de gemeenteraad aan de
daadwerkelijke besluitvorming toekomt;
- dat het voorkomt dat fracties weglopen als hun (o.a. in de rondvraag gebruikte spreektijd) op is,
terwijl er nog beslispunten aan de orde zijn, terwijl een raadsvergadering besluítvormend is en burgers
recht hebben om te weten welke standpunten fracties innemen;

Besluit
Toe te voegen aan het besluit tot vaststelling van het Regelement van orde van de gemeenteraad
Bloemenda al 2O2O (kenmerk 2019008514):
"met dien verstande dat Artikel 38 lid 1 luidt:
vóór de sluítíng van de røadsvergddering is er een vragenhalfuur, tenzü b¡j de voorzítter geen vragen
zíin ingediend. De voorzitter bepøalt - rekeníng houdende met Artikel tt tid 2 - op wetk tÍjdstíp het
v rø g en h a lfu u r ei n d i gt."

lngediend door:
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Corsanummer:

Van: Groenlinks, VDB, WD

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Raadsvoorstel 20190085 13 (Regelement van O rde Bloemendaal)

*
Bloemendaal

De raad, in openbare vergadering bijeen op 30 janua ri2O2O,

constaterende dat in het voorgestelde Rvo in artikel 3g ín lid 1 over het vragenuur is bepaald dat dit ,,na
ope ning va n de raadsvergadering,, plaatsvindt;

Overwegende
- dat de begin van de raadsvergadering veel technische punten en de rondvraag bevat, die vaak veeltijd vergen en
- dat het voor bezoekers/publiek en raadsleden vaak te lang duurt voordat de gemeenteraad aan dedaadwerkelijke besluitvorm ing toekomt;

Besluit
Toe te voegen aan het besluít tot vaststelling van het Regelement van orde van de gemeenteraad
Bloemenda al 2O2O (kenmerk 2019008514):
"met dien verstande dat Artikel 3g lid 1 luidt:
vóór de sluítíng van de raodsvergødering komen de volgende dgendapunten aan de orde:-Mededelíngen
- Vaststellen vøn de bestuîtentijst van de voorg oa nd e ra adsve rg a d e ri n g ( e n )

van toezeggingen van het college aan Raad @
îngekomen stukken aan de gemeenteraad

- Vra g e n ha lfu u r.*ßn5P'Fþqtt r.

- Líjst
- Líjst

lngedíend door:

GroenLinks, VDB,
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Amendement overheveling budget naar ZOZOJT'b'v' lntegis-onderzoek

CÅ kv' a vqbt'

GroenLinks, VDB

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

*
Bloemendaat

Corsanummer:

Van:

Aan:

OnderwerP Raadsvoorstel 2019007750 over overheveling budgetten van boekjaar 2Ot9 naar 2O2O

De raad, in openbare vergadering bijeen op 30 januari 2020'

Constaterende dat het college voorstelt om het restant-budget 20L9 voor het lntegis-onderzoek ten

U.Orrg" urn € 33.185 over te hevelen van 2019 naar 2020;

overwegende dat: , -,-.-^- r 41 î^ro - horaid ôm mee te werken aan
a.lnmiddelsdegemeente-qpa!¡1i99-v'3.1'derechtbankvan3-12.2019-bereidommeete\
een nieuwe *"¿¡rt¡onpå"g'";i"t;å;ã" *ôñ166ñÎñ" de Elswoutshoek(eigenaren); deze

mediation(poging) zal *uî¡.rt, geruime tijd in beslag nemen en zal mogelijk input opleveren voor een

wijziging oi dufiniti"u" intrekking van de opdracht aan Integis;

b. Het lntegris-onderzoek momenteel nrr"no", lon hold' siaat in afwachting van nadere besluitvorming

overhet(involdoendematevanhet)wegnemenofaccepterenvanbelemmeringen(metbetrekkingtot
medewerkingdirectbetrokkenenenhetonvermijdelijkgeheimblijvenvan15documentenlziebriefaan
de raad 2020000104 d.d' 7-1-20201);

Besluit
Besluitpunt 1 in het raadsvoorstelàOL}O}TTSo te vervangen door:

,,in te stemmen met het voorstel om de restantbudgetten 2019 over te hevelen naar 2020' met

uitzondering van het in 2019 niet uitgegev"n iuJs"i voor het lntegis-onderzoek (€ 33'185'-)"

lngediend door:

R.W. Kruijswijk, Groen Mark Doorn, VDB
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Amendement: Communicatie beleidsplan

VOaJ?"'. l+
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Corsanummer:

Van: D66, CDA

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Communicatiebeleidsplan2OLS-2O22

*
Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag 30 januari2O2O;

Constaterende dat:

De huidige, vaste formatie voor communicatie in combinatie met de voor communicatie
beschikbare middelen tot heden toereikend is gebleken.
Er thans een communicatiebeleidsplan ter besluitvorming voorligt.
Voornoemd plan voorziet in een structurele verhoging van de vaste personeelsformatie met
2 fte's waarvan l ten laste komt van de begroting van de gemeente Bloemendaal t.b.v. het
realiseren van de in het Communicatiebeleidsplan genoemde ambities.

Overwegende dat:

Kostenbeheersing in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen voorop dient te staan.

Besloten is om voor de Kadernota2O2L een (eerste)overzicht te hebben van de

mogelijkheden om de gemeentelijke dienstverlening te wijzigen dan wel te versoberen; dit
als uitkomst van de Kerntakendiscussie.

Er eerst een duidelijke communicatie agenda met bijbehorende communicatievoorstellen als

logische vervolgstap (uitwerking ambities) op het communicatiebeleidsplan uitgewerkt dient
te zijn opgesteld met inbegrip van het daarvoor nodig geachte aantal fte's.

Besluit:

De volgende passage te schrappen uit Bijlage 1 "Organisatie van de Communicatie":

Met inzet van het oongevraagde structurele budget (zie beslispunt 2 raadsvoorstel) wordt de

ingezette copaciteit vonuit Bloemendoal binnen het vervlochten communicatieteam op gelijk niveau

gebrocht met de inzet vanuit Heemstede. Het teom bestoat don uit 9 medewerkers en 7

leidinggevende (8 fte).

Namens:

D66, CDA

l^t



Motie Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland in balans
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xl"oeæ6'.Van

Onderwerp
Datum motie
Datum raad

PvdA, GroenLinks
Bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland
26 januari2O20

30 januari 2020

L

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 30 janua ri 2O2O,

Constaterende dat er een ambitieuze bereikbaarheidsvisie voorligt, waarin voor de regio als geheel
veel maatregelen zijn gedacht voor zowel langzaam verkeer, openbaar vervoer als voor autoverkeer,
maar dat in de financiële uitwerking van de visie hierin nog geen keuze wordt gemaakt;

Van mening zijnde dat:

o de voorgestelde prioriteitsstelling met in volgorde langzaam verkeer (voetganger en fietser),
openbaar vervoer en autoverkeer in de visie geen uitwerking krijgt;

r als gevolg daarvan het een verhaal wordt waarin alles prioriteit heeft;
. er ook een nieuw financieel kader ontbreekt;
o indien er geen prioriteit in de uitwerking wordt meegegeven daarmee alle maatregelen

concurrerent ten opzichte van elkaar zijn en daardoor de kans groot is dat er van de
prioriteitsstellíng niets terecht komt;

. maatregelen voor het autoverkeer en het openbaar vervoer vele malen kostbaarder zijn dan
die voor het langzaam verkeer;

. bij keuze voor een (dure) maatregel ter verbetering van het autoverkeer of openbaar vervoer
en voor het langzaam verkeer vermoedelíjk geen geld over zal blijven;

Overwegende:

dat Bloemendaal niet slechts een 'doorvoerhaven' moet worden voor verkeer dat zich
afwikkelt tussen strand en duingebied aan de westzijde en het stedelijk gebied aan de
oostzijde;
dat juist ook voor Bloemendaal de verbetering van (de routes voor) het langzaam verkeer
van groot belang zijn en minder impact hebben op de leefomgeving dan andere maatregelen;
dat er daarom een doorvertaling van de gedachte prioriteitsstelling nodig is omdat er anders
vermoedelijk weinig middelen over zullen blijven voor maatregelen waar Bloemendaal veel
baat bij heeft;

Verzoekt het college

ln de uitwerking van de bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland de prioriteitsstelling (1. langzaam
verkeer - 2. openbaar vervoer - 3. autoverkeer) door te vertalen naar een investeringsprogramma
waarbij er voor elke maatregel ter verbetering van het autoverkeer minstens 2 maatregelen ter
verbetering van het openbaar vervoer zijn gekoppeld en minstens 4 ter verbetering van het langzaam
verkeer en investeringen in de overstap van auto naar openbaar vervoer en auto naar fiets voor
beide categorieën mee te tellen,

a

o

a

en gaat over tot de orde van de dag.



Fractie PvdA,

Henk Schell

Fractie GroenLinks

Herbert Faber



Motie vreemd aan de orde van de dag

De gemeenteraad b'rjeen in vergadering op 30 januari 2020

Kennis genomen hebbende van:

vraar?. t? - 3

De inhoud van de brief van het forensisch accountantsbureau Integis van 20 mei 2019 en de brief
van de burgemeester d.d. 29 oktober 2019 met kenmerk 20t9007230

Ovelwegende dat:

De raad een besluit moet nemen over het al dan niet vooaetten van het Integis-onderzoek
en de condities waaronder dit moet gebeuren;

Verzoekt het college:
. Alle stukken van het Hoffman-Bedrijfsdossier, zoals op het stickje aan raadslid Heukels is

afgegeven, ter beschikking te stellen aan Integis;
o Alle stukken uit het eigen mapje van oud-wethouder De Rooij aan Integis te verstrekken;
. Geheimhouding/veftrouwelijkheid op te heffen zodat de te interuiewen personen zonder

belemmering kunnen spreken met Integis;

En gaat over tot de orde van de dag

Hart voor Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal

a

I
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Motie vreemd aan de orde van de dag

Registratienummer:
Van:
Aan:
Onderwerp:

WD, CDA, Groenlinks, VDB, pvdA, D66
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Bejegen i ng medewerkers

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 11 febru ari 2o2o

Gelezen de brief van het college van 23 januari 2020 inzake de bejegening van medewerkers van de
gemeente Bloemendaal door (voormalige) leden van de fractie van Hart voor Bloemendaal;

Constaterende dat:

¡ Het medeondertekenen van de brief door het management hoogst uitzonderlijk en een
duidel'rjk signaal is;

Van mening zijnde dat:

¡ De (voormalige) raadsleden van Hart voor Bloemendaal zich bezighouden met negatieve
framing en daarbij persoonlijke aanvallen als middel inzetten;

Spreekt uit:

r Deze gedragingen van de (voormalige) raadsleden van Hart voor Bloemendaalten stelligste
afte keuren;

Verzoekt het college:

Gezamenlijk met de gemeenteraad al het nodige te doen een veilige omgeving te creëren
voor medewerkers en bestuurders van de gemeente Bloemendaal;

a

Besluit van de Raad
Stemmen voor:
Stemmen tegen:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 30 januari 2020

Burgemeester, Griffier

C
f
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Motie vreemd aan de orde van de dag inzake het vaststellen van de Nota
hondenlosloopbeleid 20L9 vanvDB, HvB, wD, LB, Gr.Links en D66

Constaterende dat:

- Het College voornemens is om de Nota hondenlosloopbeleid 2019,na de
inzageperiode tot L2 februari2020,vast te stellen.- Het hondenlosloopbeleid een coilegebevoegdheid is.

Overwegende dat:

- In deze nota worden locaties worden herzien- Deze herziening onrust geeft bij onder andere hondenbezitters.

Verzoekt:

Het college van B&w om de Nota losloopbeleid 20Lg aan te houden ter
besluitvorming totdat de nota, met inbegrip van de ingebrachte ziens wijzen, zijn
besproken in de Commissie Grondgebied
voorafgaand aan de behandeling in de commissie Grondgebied een
beeldvormende avond hondenrosroopbeleid te organiseren om tevens
belanghebbenden de gelegenheid te bieden o- -ãu te praten.

en gaat over tot de orde van de dag

!I



MoJie Lentefestival

Registratienummer
Van:
Aan:
Onderwerp:

v,\ aqrL (2 *3

Hart voor Bloemendaal
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Lentefestival

De raad dergemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 30 januari2O2O
Constaterende dat:

De evaluatie van het Lentefestíval2OL9 ín de commissie Samenleving van 15 januari
besproken is;

Overwegende dat

Deze evaluatie aanleiding geeft het organiseren van een Lentefestival in de aanstaande
kerntakendiscussíe te betrekken;

Verzoekt het college:

De organisatie van het Lentefestival 2020 op te schorten tot de kerntakendiscussie gevoerd
is.

a

a

a

Besluit van de Raad

Stemmen voor:
Stemmen tegen:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 30 januari 2020

Burgemeester, Griffier
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