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BloemendaalAmendement begroting

Van:

Aan:

Onderwerp:

Hart voor Bloemendaal, ...

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Begroting 20l9}O6226/Begrotingsvoorstellen 14 en 15 /lnvesteringsprogramma

2020-2023

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 7 november 2019

Overwegende:

o Dat de in voorstel 14 en 15 genoemde voertuigen nog niet zijn afgeschreven;

¡ de noodzaak van vervanging van de voertuigen in 2020 niet aanwezig is;

¡ de wethouder laat weten dat deze voorstellen niet strikt noodzakelijk zijn in 2020 en uitstel niet

voor onverhoopte problemen zal zorgen;

¡ de wethouder heeft verklaard dat de voertuigen niet zijn afgeschreven;

r het investeringsprogramma laat zien dat de totale investering in de periode2O2O'2O23 voor wat

betreft het wagenpark uitkomt op afgerond EUR 770.000;

o EUR 770.000 ook doelmatiger kan worden besteed in de periode2O2O-2O23, nlten behoeve van

de financiering van een geluidscherm naast het spoor ten behoeve van omwonenden in

Overveen teneinde geluidsoverlast van de opwaardering van het spoor te compenseren;

Wijzigt het voorgesteld besluit 2OL9OO6226 dat luidt:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2019 dat luidt als volgt:

besluit:

1. de begroting2O2O vast te stellen;

2. de nieuwe voorstellen nummers It/m 26 vast te stellen;

3. het meerjarenperspectief 2O2L-2O23 evenals het investeringsprogramma 2O20-2O23 voor

kennisgeving aan te nemen;

4. de le begrotingswijziging2O2O Septembercirculaire 2019 vast te stellen.

7 20L9007677



*
BloemendaalTc wilrigcn als volgt:

besluit:

1. de begroting 2020 vast te stellen;

2' de nieuwe voorstellen nummers tt/m 26 vast te stelten, m.u.v. voorstellen 14 en 15;

3. 3. het meerjarenperspectief 2OZL-2O23 evenals het investeringsprogramma 2020-2023 voor

kennisgcving aan te nêmen met uitzondering van Taakveld 5.7: vervanging voertuig€n;

4. 4. de gelden die vrijkomen als gevolg van het kornen te vervallen van de vervanging van de

voertuigen, te reserveren voor de aanleg van €€n geluidscherm ten behoeve van de inwoners

van Overveen die langs of aan het spoor $ronen;

5. de le begrotingswijziging 2020 scptembercirculaire 2o19 vast te stellen.

lngediend
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Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal
7 november 2O19
Begroting 2O2O (oppompen van de begroting)

*
BloemendaalAmendement

Van:
Raadsvergadering:
Raadsvoorstel:

Overwegende dat:
- het college heeft aangegeven op vragen dat: "De begroting wordt niet opgepompt.";
- dit antwoord niet echt oveftuigend is en het oppompen van een begroting tegen

gegaan dient te worden;
- Uit de ontwerp programmabegroting 202O en het antwoord op de technische vragen

van de CDA-fractie blijkt het volgende:
- de ontwerpbegroting sluit op € 51.306.L7O (het totaal van zowel lasten als baten);
-dat betekent dat in te telling van deze € 51.306.170 zowel bij lasten als baten o.a.

de volgende posten voorkomen:

ßiolering
nertoer €n úersrrur
i¡mmen*egehgen
averf¡e¡d
STTU

Afval
r,ertger €n Yefsrlef
itmenrege¡rgert
overhead
ETTU

ÛH l-ltft-3llt t-¡û-t3lll

lasten
1{7.1S5
32-{rxt

23{.¡Uls
{5{.OgO

lasten
1+7-rffs
6t.üxt

l1s.!tts
s16.3!ls

baten
l{7.1t5
sl-txn

23t.{ll5
{5{.1156

baten
1{7.1fi5
6{l.{xn

r15.ltEs
51Ë.Sls

Constaterende dat

het oppompen van een begroting is feitelijk het opvoeren van dezelfde bedragen aan

de lasten en baten zijde van de begrotingsposten om het totale bedrag van de

begroting te verhogen;
dit oppompen heeft vaak tot gevolg een hogere kasgeldlimiet en daarmee of
daardoor kan de gemeente meer kredieten - kortlopende schulden - aantrekken,
hetgeen juist beperkt wordt door de wet ( wet Fido) en daarmee is dat oppompen in

strijd met de wet;
dit oppompen ook een totaal verkeerd beeld geeft van de werkelijke begroting en in
strijd is met de door de wetgeving bedoelde limiet aan kasgeld;
het opvoeren van deze bedragen- - niet uit te sluiten is dat dit soort posten ook
voorkomt bij andere programma's- niet in de begroting op die plek en in dat staatje
thuis hoort en een verkeerd doel heeft;
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alleen al bij deze posten is de begroting dus voor € 1.707.301 is ,t.*-
opgepompf (in de programma onderdelen riool en afual komen dezelfde posten als
lasten en baten voor, zonder een direct doel voor de post Riolering en de post Afval);
om te bepalen hoeveel riool- en afvalstoffenheffing de gemeente mag heffen, de
gemeente bepaalde posten mag meenemen in die (extracomptabel = buiten
administratie houdend) berekening (de hiervoor vermelde posten), maar dat
betekent niet dat de gemeente deze posten in de begroting kan plussen en minnen;
het totaal van de begroting maatgevend is voor de kasgeldlimiet en die komt
daardoor te hoog uit;
daardoor de gemeente neigt de indruk te wekken te gaan 'bankieren', hetgeen nu
juist niet de bedoeling van de wet en regelgeving is;

Besluit:
wijzigt de begroting in die zin dat in ieder geval op de onderdelen 'Riolering'en 'Afual'het
staatje en het totaal van € L.707.30L vervalt en daardoor ook uit de totaaltelling uit de
begroting wordt geschrapt

en gaat over tot de Orde van de dag.

Liberaal Bl da en al

stemmenvoor: \ ($^'ts,

stemmen resen' tL (vW,Ð(,ø,G¿. vß,q,$
&{u,e L{rrß,ry
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Amendement Redelijke, Kostendekkende Rioolheffing

GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Motie n.a.v. toelichting in (en n.a.v. cDA-vragen op) de paragraaf Lokale Heffingen m.b.t.

*
Bloemendaal

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp:
rioolheffing in raadsvoorstel 2019006226, ontwerpbegrotlng 2020

De raad, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020,

Constaterende dat
o De rioolexploitatie {incl. overhead en de toerekening van gerelateerde kosten zoals die voor het

schoonhouden van straatkolken en het kwijtschelden aan minima) niet kostendekkend is;
de dekking in de ontwerpbegroting is gedaald naar 92o/o en dat betekent dat opnieuw onttrekking uit
de reserves nodig is;

o Om de heffing geheel dekkend te krijgen in 2O2O, zou de totale stijging 2020 t.o.v. begroting 2019
t2,5% lincl. inflatiestijgingspercentage) moeten zijn, dat zou dan in 2020 €3,1653 mln opleveren;
een opbrengsttoename van ca. €247.600;

o Dit bedrag (ca. kwart míljoen Euro) zou dan ingezet kunnen worden om minder te lenen, met een
beperking van de rentekosten en -risico's dientengevolge;

Overwegende dat
¡ Uiteindelijk een kostendekkende tarifering duidelijk en voordelig is voor de inwoners;
¡ Een plotsklapse verhoging metL2,5%o zou betekenen dat bovenop de al geplande 3,7% stijging (incl.

1,9% inflatie), extra 8,8% extra geheven zou gaan worden, dit levert voor veel inwoners te sterke
lastenstijging op;

o Een extra verhoging met 4,4o/o in 2020 en nog eens ca. 4,4%o verhoging in 2021- zou een redelijk geringe
en draagbare heffingsverhoging opleveren in combinatie met het perspectief van het niet steeds
hoeven gebruiken en aanvullen van de reserve;

¡ Een verhoging in twee stappen betekent dat bovenop de 3,7Yo geplande stijging nog eens indicatief
4,4/o extra heffingsstijging moet plaatsvinden; dit kan worden gezien als een redelijk beperkte extra
lastenstijgi ng 2O2O en 2O2t.

Besluit
De rioolheffing in de begroting 2020 zodanig op te nemen dat in twee jaar kostendekkendheid kan worden
bereikt; dus te rekenen met een extra verhoging (boven de al geplande sti¡g¡ng) van de rioolheffing met 4,4To
in 2020 en een extra verhoging van deze heffing in 2O2l. met ca. 4,49ß extra (boven de al geplande stijging).

lngediend door:
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Amcndcment Begrotingsvoorstel 4 - verbeteren toegankelijkheid bushaltes

*
Bloemendaal

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp:

D66

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

amendement bij nieuw voorstel bij begroting nr. 4 - verbeteren toegankel ijkheid bushaltes

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bíjeen op 7 november 2019,

Overwegende dat
- het geen sinecure is om de begroting meerjarig sluitend te krijgen;
- het onder andere door het nog te doorlopen participatietraject niet realistisch lijkt dat in 2020 de

desbetreffende bushaltes daadwerkelijk aangepast kunnen worden;
- in 2020 wel het voorbereidende werk uitgevoerd kan worden waarvoor een krediet van € 30.000

benodigd is;
- in 2O27 vervolgens de aanpassingen aan de bushaltes aanbesteed en daadwerkelijk uitgevoerd kunnen

worden;

Besluit
Besluitpunt 2 in voorstel 20L9Oo6226 zodanig aan te passen dat nieuw voorstel nr. 4 als volgt wordt aangepast:

De volgende tekst wordt geschrapt: 'Voorgesteld wordt eenmalig een budget beschikbaar te stellen in
2020.'
De volgende tekst wordt toegevoegd: 'Het voorbereidingsbudget {€30.000) wordt beschikbaar gesteld
in 2020. De kosten voor het aanpassen van de bushaltes (€170.000) worden gebudgetteerd in 2021.

lngediend door:

D65.....
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Amendement Bushaltes Beperkt Beter (n.a.v. Voorstel 04)

GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Motie bij Voorstel 04 'Verbetering toegankelijkheid bushaltes' in raadsvoorstel 2O19OO6226,
ontwerpbegroting 2020

/ooe : 4 (ç,tJA"9
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*
Bloemendaal

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp

De raad, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020,

Overwegende dat:
1. het wenselijk is om bushaltes in de gemeente in het bijzonder voor minder validen toegankelijker maken;
en dat dit toegankelijker maken voor de meeste van de 37 nog niet (geheel) goed toegankelijke haltes ook
mogelijk is,

maar
2. tegelijkertijd de kosten daarvan aanzienlijk blijken en subsidie (nog niet) mogelijk is;
3' het aantal wachtende passagiers en in het bijzonder minder-valide passagiers per bushalte sterk zal
verschillen en in veel gevallen gering zal zÍjn;
4. de kosten van aanpassing voor elke bushalte anders zijn;
4. volgens voorstel 04 de eventuele aanbesteding pas in het najaar 2020 plaatsvindt;
5' de gemeente weinig ruimte heeft voor nieuwe investeringen of uitgaven {in voorstel 04 staan de
verbeteringen aan kapitaalgoed 'bushokjes' genoemd als 'onderhoud' i.p.v. als investering);

Besluit
1. Het besfuitpunt 2 in voorstel 2019006226 zodanig aan te passen dat nieuw voorstel nr. 04 wordt
geschrapt;
2. ln de begroting onder Verkeer, Vervoer en Waterstaet op te nemen dat in 2020 wordt onderzocht:
- in hoeverre voor het iaar 2O21 provinciale subsidie voor verbetering toegankelijkheid bushokjes is te
verwachten;
- welke bushaltes (in 2021) het meest in aanmerking voor verbeter¡ng toegankelijkheid komen.

lngediend door:

GroenLinks, .......

20\9007586
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Amendcment gemeentelijke onderwijssteun (n.a.v. Voorstel 12f

GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Motie bij Voorstel 12 'Onderwijsbeleid en leerlingzaken' in raadsvoorstel2OtgOO6226,
ontwerpbegroting 2020

*
Bloemendaal

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp:

De raad, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020,

OverweÊende dat:
1. Bestedingsvrijheid bij mede-financiering door de gemeente van basisschool-activiteiten wenselijk is, maar op
zich geen argument is voor onderwijsbez uiniging door de gemeente, mede gelet op de financiële problematiek
in het basisonderwijs in het algemeen;
2. De gemeente de scholen wil steunen op het gebied van o.a. lichamelijke, culturele opvoeding, incl.
muziekonderwijs en ook op het gebied van preventie - in samenhang met preventie-activiteiten in het sociaal
domein;
3. Daarbij een gelijk bedrag per leerling eerlijker is dan een bedrag per school;
4. Dan nieuwe regelíng - met meer bestedingsvrijheid voor de scholen - in een gewijzigde of nieuwe
verordening 1-L-2O2L in kan gaan, waarbij de gymnastiekdocenten sowieso in 2020 hun lessen kunnen geven;

Besluit

Besluitpunt 2 in voorstel 2019006226 zodanig aan te passen dat nieuw voorstet nr. 12 luidt:

vanaf 1-1-2021 wordt er - met een nieuwe/gewijzigde verordening - geregeld dat:
- elke school - op basis van het leerlingenaantal op peildatum in het vorige schooljaar - een beroep kan doen
op gemeenteliik budget om - naar eigen invulling - lichamelijke opvoeding en/of culturete opvoeding {waar
onder bii voorbeeld muziekonderwijs) verzorgen en/of activiteiten uit te voeren op het gebied van preventie
in samenhang met preventie-activiteiten in het sociaal domein;
- hiervoor in de meerjarenbegroting bedragen op te nemen zoals deze in totaal nu (ongewijzigd, zoals
gebaseerd op de huidige Verordening materiële financiële gel¡jkstell¡nt) zijn opgenomen.

lngediend door:

20L9007591



Amendement Begrotingsvoorstel I 2

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onden¡trerp:

*
Bloemendaal

D66 en GroenLinks ¿n ?r¿A
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

amendement bii nieuw voorstel nr. 12

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 7 november 2019,

Overweoende dat

Er sprake is van een groot lerarentekort;
Een bezuiniging op vakdocenten gymnastiek en andere leerlingzaken de problemen op
scholen nog groter maakt;

Constaterende dat

- ln 202O een kerntakendiscussie plaats zalvinden.
- Het ondennrerp "structureel budget voor ondersteuning van basisscholen" dan een onderwerp

van deze discussie zalziin.
- De uitkomsten van de kerntakendiscussie niet eerder dan in de begroting 2021- meegenomen zullen worden

Besluit:

Voorstel 12 te schrappen in de begroting 2020 en niet eerder dan nadat besluitvorming op basis van
de uitkomsten van de kerntakendiscussie heeft plaatsgevonden, dit onderwerp opnieuw aan de orde
te stellen.

lngediend door:

D66...
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Amendement Aanvullende subsidie Reddingsbrigade (n.a.v. Voorstel 23!

Corsanummer: *
Bloemendaal

Van:

Aan:

Onderwerp

GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Motie bij Voorstel 23 'Openbaar groen en (openlucht) recreatie' in raadsvoorstel
2OL9OO6226, ontwerpbegroting 2020

De raad, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020,

Overwegende dat
Nog niet precies duidelijk is welke noodzakelijke investeringen in 2O2O voortvloeien uit het onderzoek 2019
naar wat de Reddingsbrigade nodig heeft;

Besluit
1. Besluitpunt 2 in voorstel 2019006226 zodanig aan te passen dat voorstel nr. 23 wordt geschrapt en
2. Nog voor één jaar een p.m.-post in de begroting 2020 op te nemen voor investeringen t.b.v. de
Bloemendaalse Reddingsbrigade, waarbij zo nodig ad hoc dekking aan de raad wordt gevraagd die dan kan
worden beoordeeld aan de hand van het onderzoek 2019 naar wat de Reddingsbrigade nodig heeft.

lngediend door:

6roenLinks,

20t9007s97
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Amondcmcnt

Van:
Raadsvergadering l

Raadsvoorstel:

Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal
7 novcmbcr 2O19
Bcgroting 2O2O

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 7 november 2019

Kennis genomen hebbende van:

Overwegende dat:

De gemeente de inkomsten uit het dividend van de Meerlanden niet heeft betrokken
bij de baten voor de begroting van het "afval".
Deze inkomsten nu juist specifiek komen uit de werkzaamheden betreffende afual
De inwoners daardoor mogelijk een te hoge aanslag krijgen, omdat alle baten niet
worden meegenomen in de berekening voor de aanslag 'Afval"

Besluit:
Wijzigt de begroting in die zin dat alsnog de inkomsten uit dividend van de Meerlanden
betrokken worden bij de baten ter zake Afual.

En gaat r rde-vande dag.

-Bfoemendaal Fractie aal

Stemmen voor

Stemmen tegen:

V* ('. , Ú.Lt'g)
tL ltw,cet.pd^ .^K,vçç,G.9
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Amcndement Wandelen zonder te veel extra ßemeenschapsgeld
(n.a.v. Voorstel 16 ontwerpbegroting Bloemendaal)

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp

*
Bloemendaal

GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Motie bij Voorstel 16 'Openbaar groen en (openlucht) recreatie' in raadsvoorstel
20t9OO6226, ontwerpbegroting 2020

De raad, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2019 ter bespreking van de begrotíng 2020,

Overwegende dat
1. Onduidelijk is welke wandelpaden(-aansluitingen) en 'toeristische overstappunten' kunnen worden
gerealiseerd, mede gelet op regelgeving m.b.t. natuurbescherming en bescherming van rust voor
omwonenden;
2. Nieuwe bebording een landschapsvervuilend effect kan hebben;
3. Onduidelijk is wat het belang van nieuwe bebording en 'toeristische overstappunten' is voor wandelaars (die

veelal gebruik maken van internet/wandel-apps);
4. Nieuwe bebording niet alleen een éénmalige investering vergt, maar tevens jaarlijkse onderhoudskosten met
zich meebrengt;
5. Nieuwe bebording vanaf de NS-stations Overveen en Bloemendaal naar Caprera en misschien ook het
Nationaal Park Zuid Kennemerland wel wenselijk kan zijn, maar dat daarover een apart concreet voorstel van

het College kan komen als daarvoor extra budget nodig is;

6. De financiële ruimte voor extra investeringen en uitgaven momenteel zeer beperkt is;

Besluit
Besluitpunt 2 in voorstel 2019006226 zodanig aan te passen dat voorstel nr. 16 wordt geschrapt.

lngediend door:

GroenLinks,

Vror,'. 3 k,e¡
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Amendemcnt Sportformateu/ (n.a.v. Voorstel 13)

GroenLinks, .....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Motie bij Voorstel 13 'Lokaal Sportakkoord - sportformateur' in raadsvoorstel2OtgOO6226,
ontwerpbegroting 2020

*
Bloemendaal

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp

De raad, in openbare vergadering bíjeen op 7 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020,

Overwegende dat onduidelijk of althans twijfelachtig is wat een Bloemendaalse Sportformateur kan bijdragen
aan de verdere stimulering van sporten "voor àlle Nederlanders in àlle levensfasen" in aanvulling op bestaande
zorg en de sportcoaches;

Besluit
Eesluitpunt 2 in voorstel 2019006226 zodanig aan te passen dat voorstel nr. 13 wordt geschrapt.

lngediend door:

GroenLinks,

2019007592
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Motie bii Nieuwe Voorstellen bii Besrotins 2020. Voorstel 11 lntesraal Huisvestine Plan (lHP)

L

Constaterende dat:

de gemeente en de schoolbesturen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van

schoolgebouwen;
uitgangspunt is dat schoolbesturen en de gemeente gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor
en bijdragen in de financiering;
de basisscholen in de gemeente Bloemendaal onevenredig veel "buitenleerlingen"
huisvesten, leerlingen niet woonachtig in de gemeente Bloemendaal. Dat ligt rond de 40%;

de gemeente Bloemendaal vrijwel geen vergoeding krijgt voor de huisvesting van
"buitenleerlingen" vanuit de rijksbijdrage voor de onderwijshuisvesting.

Overwegende dat

het groot aantal basisschoolleerlîngen plaatsen grote financiële consequenties heeft voor
de gemeente Bloemendaal;
het belang van de gemeenteraad in eerste instantie ligt bij basisschoolleerlingen uit onze

eigen gemeente;
andere publieke voorzieningen in het geding dreigen te komen door de almaar stijgende
kosten voor de onderwijshuisvesting.

Verzoekt het College

L. ln overleg te treden met de besturen van de plaatselijke basisscholen over

A. De problematiek van het hoge aantal buitenleerlingen en de (financiële) noodzaak dit
geleidelijk aan terug te dringen;

B. De wenselijkheid en noodzaak van een plaatsingsbeleid m.b.t. de Bloemendaalse

basisscholen, naar het voorbeeld van Haarlem;

2. ln afwachting van een eventuele regeling van het rijk op dit punt te komen tot een afspraak

over een bijdrage van de scholen in de kosten van renovatie.

Væn
Au^

nt"

tz ¿\^rþ, cor{ ,6,LL .VÞo

s6l¿,ß, %6nøa;
z ( t-t,"te^ß,

IIIII
ffiDT

DIilTItrrcrl IE

En gaat over tot de orde van de dag
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Motie vooruraarden verkoop Landje van Van Riessen en Bispinckpark

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp

GroenLinks, ....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Motie n.a.v. voornemen verkoop Landje van Van Riessen & Bispinckpark Bloemendaal in
raadsvoorstel 2OL9OO6226, ontwerpbegroting 2020 (Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordeníng en Stedelijke Vernieuwing)

De raad, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020,

Constaterende dat
o Onder'Wat willen wij bereiken en wat gaat dat kosten?" in de 'Doelenboom' onder Programma

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing van de ontwerpbegroting 2020 staat
dat het plan is om de grond Landje van Van Riessen / Bispinckpark begin 2O2Oleverkopen;

o Het college op in december met brief nr. 2OL7OL6277 aan de raad heeft gezonden, waarin wordt
voorgesteld om de besluitvorming over het stedenbouwkundig perspectief (c.q. de variant-keuze) uit
te stellen tot na de verkiezingen van maart 2018;

Overwegende dat
r Er momenteel niets bekend is over het vervolg en over de afronding van het participatietraject en dus

o Onduidelijk is welke variant(en)-keuze is gemaakt c.q. welke de weging van grond-
gebruiksdoelen wordt toegepast;

o lnwoners zich afvragen wat er met het gebied en met hun inbreng gebeurt;
o Voor een succesvolle verkoop het van belang is dat duidelijkheid bestaat over de

gebru iksmogelijkheden voor een succesvol verkooptraject;

Vraagt aan het colle¡e
Om z.s.m. het participatietraject landje van Van Riessen / Bispinckpark af te ronden en beargumenteerde
keuze te maken uit de diverse varianten en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen, alvorens de
gronden (eventueel) ter verkoop aan te bieden.

lngediend door:

GroenLinks,

*
Bloemendaal

\ì

O
L

20L9007598

Vo*'
G^"^

A\L



inselrol'lherr 3
Motie: Aantal termijnen betalen gemeentelijke belastingen

Corsanummer:

Van: CDA

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Aantal termijnen betalen gemeentelijke belastingen

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 7 november 2019;

*
Bloemendaal

constaterende dat:

de gerneente Bloemendaal momenteel zeven maandelijkse termijnen hanteert voor het
voldoen van de gemeentelijke belastingen;
andere overheden (bijv. gemeente Haarlem en Hoogheemraadschap Rijnland) negen

betaaltermijnen hanteren;

overwegende dat

verhoging van het aantal betaaltermijnen de klantwiendelijkheid verhoogt;

verzoekt het college

met ingang van belastingjaar 2020het aantal termijnen voor het voldoen van de
gemeentelijke belastingen te verhogen naar minimaal negen.

CDA

.J.G. Burger
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Bloemendaal

Motie: Ontwikkelen dorpsvisie

Corsanummer:

Van: CDA

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Ontwikkelen dorpsvisie

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 7 novembet 2019:

constaterende dat:

er als vervolg op Vogelenzangin de overige dorpskernen een impuls gegeven kan

worden aan dorpskernenbeleid;

overwegende dat

dit vorm gegeven kan worden door de ontwikkeling van een dorpsvisie per kern;

in een dorpsvisie het DNA (de specifieke eigenheid) van het betreffende dorp kan

worden vastgelegd en welke voorzieningen en sociale structuren noodzakelijk zijn om

dit dorps DNA vitaal te houden voor de toekomst;

verzoekt het collese

in de overige dorpskernen gefaseerd een dorpsvisie te ontwikkelen met de bewoners

en het plaatselijke middenveld.

CDA

.J G. Burger
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GroenLinks ,.T> ßVan:

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: Groenbeheer, biodiversiteit; motie bij raadsvoorstel 2OtgOO6Z26

De raad, in open ba re begroti ngsraadsvergadering bijeen op 7 -tr-20t9.

Overwegende dat:

Vooruitlopend op een actueel groenbeleids- en beheerplan de gemeente de aandacht voor groen
in plaats van tegels kan intensiveren door communicatie gericht op het brede belang van groene
(her)inrichting van particuliere tuinen;

Hiervoor inspiratie kan worden opgedaan bij vele andere gemeenten, zoals de gemeente De Bilt,
waarin samen met het Waterschap als een soort ludieke aktie her en der tegels op voetpaden
worden geplaatst met teksten als 'ik wou dat ik gras was', of 'na regen komt wateroverlast'; of
gemeenten waarin vergroende, 'onttegelde'tuinen in het zonnetje worden gezet.

Verzoekt het college

Communicatie te voeren/intensiveren gericht op groene, water-doorlatende inrichting van
particuliere tuinen.

GroenLinks

R.W. Kruijswijk
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Motie heropcnen station Vogelenzang-Bennebroek

Corsanummer: *
Bloemendaal

Van:

Aan:

Onderwerp

Groenlinks, D6(
De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Motie n.a.v. ambities openbaar vervoer in raadsvoorstel 2019006226, ontwerpbegroting 2020

De raad, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020,

Overwesende dat
o Het stimuleren van openbaar vervoer om diverse redenen van belang is;
o Door (her)opening van een nieuw spoorwegstat¡on Vogelenzang een flinke bijdrage zal worden

geleverd

o aan de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het openbaar vervoer in het zuidelijk deel van de
gemeente Bloemendaal en

o aan de aantrekkelijkheid van het wonen in Bennebroek en Vogelenzang,
rekening houdend met het grote aantal potentiële gebruikers - inclusief de bewoners van de [bi.ina]
250 nieuwe woningen in Park Vogelenzang - in een ruime straal en een 10-15-minuten fietsisochroon;

r De gedachte van een frequent stoptreinennet in de regio nog steeds leeft en
o De technische mogelijkheden om op het spoor treinen dichter op elkaar te laten rijden wellicht

voldoende zijn (o.a. om de status van Heemstede-Ardenhoud als 'lntercity-station' niet in gevaar te
brengen;

¡ Een (her)opening geruime voorbereidings- en lobbytijd zal vergen;

Vraagt aan het college
Om een onderzoek naar heropening van het station Vogelenzang-Bennebroek in te brengen in de relevante
overleggen en de raad periodiek te informeren over de voortgang en de planning.

lngediend door:

GroenLinks,
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BloemendaallMotie Plannen Groenbeleid en -beheer

Van: GroenLinks, .....

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Groenbeheer, biodiversiteit; motie bij raadsvoorstel 2OL9006226

De raad, in open bare begrotingsraadsvergadering bijeen op 7 -II-2OL9.

Constaterende dat:

1. De gemeente verouderde beleidsplannen heeft op het gebied van groen en faunabeheerl;

2. De gemeente geen recent vastgestelde groenbeheerplan heeft, terwijl een recent beheerplan

wel noodzakelijk is2, a;

3. Er in de begroting (onder programma 'Sport, Cultuur en Recreatíe'[...!]") staat dat:

- er in 2020 een plan komt "gericht op het versterken van de natuur en de biodiversiteit in

- er een nieuw bermenbestek komt "waarbij duurzaamheid meer aandacht krijgt" en

- er een evaluatie van de uitvoering van het Bosparkenplan (2007) komt;

maar er verder nergens wordt verwezen naar een nieuw groenbeleids- en -beheerplan;

Overwegende dat:

1. Een actueelgroenbeleídsplan dringend nodig is, omdat:
a. het beleidsplan de basis dient te zijn voor een te actualiseren groenbeheerplan (zie d);

b. er nieuwe inzichten zijn m.b.t. duurzaamheid en biodiversiteit (zie overweging 2);

c. resultaten en kosten van het beheer door het plan inzichtelijk worden3;

d. voldaan moet worden aan de BBV-verplichtingen (2019)a;

e. in 91.4.3 van WH-strategie milieu 2OL9-2022 ODIJ (20L9000223)staat dat bij ODIJ-besluiten

rekening wordt gehouden met lokale plannen;

1 Ontwerpbegroting 2O2O, p.60 (papieren versie)

2 ln de tussenrapportage Bloemendaal Financieel Duurzaam (2018OO244t) staat dat de beheerplannen "op orde"

zijn; in de ontwerpbegroting 2020 staat dat het beheer wordt uitgevoerd op basis van de Kwaliteitsplannen Beheer

Openbare Ruimte (BOR) Bloemendaal en Bennebroek. Echter, deze plannen zijn niet recent: BOR Bloemendaal: 3"

revisie 2-4-2008 en 4u revisie 9-1-2008 (... !), zie Paragraaf Grondbeleid, 4A, p. L24 van de papieren begroting.

3 ln de nota Bloemendaal Financieel Duurzaam staat dat het college ddorom zorgt voor actuele beheerplannen.

a ln het Provinciaal GEMEENSCHAPPELIJK FINANCIEEL TOEZICHTKADER 2020 wordt als richttermijn voor een actueel

beheerplan " moximoal vijf jaar ten opzichte van het begrotingsjoar gehanteerd". Een beheerplan dat wordt
gehanteerd bij de begroting2O2O mag dus niet eerder vastgesteld zijn dan in 2015. De raad kan gemotiveerd

afwijken van deze vijf jaar; dit dient dan te zijn opgenomen in de parøgraof 'Onderhoud kopitaalgoederen'.

1
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2. ln recente nieuwe wetenschappelijke rapporten over klímaatwijzigíngen (b.v. het rapport van

het IPCC van september 2019) en over snelle teruggang biodiversiteit (b.v. het rapport van het

lntergovernmental Panel on Biodíversity and Ecosystem Services IPBES, 2O2O) wordt
gewaarschuwd voor het massale uitsterven van planten- en diersoorten als gevolg van menselijk

handelen door o.a. bestrijdingsmiddelen en snelle en toenemende opwarming gedurende de

afgelopen paar eeuwen.

3. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel (https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/) een

gebiedsgewijze aanpak (met ook een rolvoor gemeenten) als uitgangspunt heeft en zich daarbij

richt op zowel bebouwde gebieden, natuurgebieden als landbouwgebieden;

Verzockt het College:

1. Deze bestuursperiode een groenbeleids- en -beheerplan aan de raad voor te leggen, waarin

uitgangspunten omtrent duurzaamheid, natuur en biodiversiteit - zo veel mogelijk met
medewerking van inwoners, relevante (beheer)organisaties en omliggende gemeenten - zijn

uitgewerkt;

2. (De noodzaak van) actualisering van het groenbeheerplan op de juiste plaats in de begroting

2020 te melden en daarmee gemotiveerd af te wijken van de verplíchting tot het hebben van een

actueel groenbeheersplan.

GroenLinks

R.W. Kruijswijk
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Motie Vreemd aan de orde van de dag

*
Bloemendaal

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp:

D66

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

"Recht zo dÌe goat"

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bíjeen op 7 novemb er 2oL9,

Overwegende dat

Het belang van onze inwoners in het handelen van de raad voorop staat.
Wij er alles aan moeten doen om onze bestemming te bereiken.
Wij daarom geen bakzeil willen halen.

Constaterende dat

De bemanning van ZMS "Bloemendaal" door de inwoners van de gelijknamige gemeente is gekozen.
Je alt¡jd moet roeien met de riemen die je gekregen hebt.
De bemanningsleden met volle inzet en opoffering van veel vrije tijd de vaart erin willen houden.
Het tij het schip zo nu en dan dreigt te keren.
Door bezuinigingsmaatregelen wij tegen de stroom in moeten roeien.
Door de veranderingen in het politieke klimaat er een gevaarlijke opwarming dreigt.
Deze opwarming in het belang van de politieke leefbaarheid moet worden voorkomen.
Het weerstand bieden aan deze tegenwind veel daadkracht en doorzettingsvermogen van de
bemanning vraagt.
Veel geroep vanaf de zijlijn kant noch wal raakt.
De beste stuurlui doorgaans aan wal staan.
Een stevige bries altijd welkom is.

Met de wind in de zeilen je het einddoel moet kunnen bereiken.

Verzoekt het Collese

Een gerenommeerde, internationaal zeezeiler uit te nodigen voor een ludieke, beschouwende presentatie over
onder uitzonderlijke omstandigheden de eindbestemming bereiken onder het motto;

"Recht zo die gaat."

En gaat over tot de orde van de dag.

lngediend door:

.D66...

<_./ sG,qe,ú,
\L

20t9007676

Vo.*-
-æ;

I

,r9


