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Amcndemcnt 8c¡rotingsvoorstel 4 - verbetarcn toc¡ankclijkhcid bushaltcs
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Bloemendaal

Van:

Aan:

Onderwerp:

066

de vooruitter van de temeenter¿ad van Eloemendaal

amendement bii nieuw voorstel bij begroting nr. 4 - verbeteren toegankelíjkheid bushaltes

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

Overwe¡ende dã!
- het geen sinecure is om de begroting meerjarig sluítend te krijgen;
- het onder andere door het nog te doorlopen partíc¡patietraject niet realistlsch l¡ikt dat in 2020 de

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

benodigd is;
- in 2021 vervolgens de aanpassingen aan de bushaltes aanbesteed en daadwerkelijk uitgevoerd kunnen

worden;

Besluit
Besluitpunt 2 in voorstel 2019006226 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 voorbereídingsbudget {€30.000} wordt beschikbaar gesteld
in 2020. De kosten voor het aanpassen van de bushaltes {€170.000} worden gebudgetteerd in 2021.
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Motie bii Nieuwe Voorstellen bii Begrotinc 2020. Voorstel 11 lntesraal Huisvestíns Plan llHPì

Constaterende dat

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

schoolgebouwen;
uítgangspunt is dat schoolbesturen en de gemeente gezamenlíjk verantwoordelijk zijn voor

en bijdragen in de financiering;
de basisscholen in de gemeente Bloemendaal onevenredig veel "buitenleerlingen"
huisvesten, leerlíngen niet woonachtig in de gemeente Bloemendaal. Dat ligt rond de 4AYo;

de gemeente Bloemendaal vrijwel geen vergoeding kríjgt voor de huisvesting van

"buitenleerlingen" vanuit de ríjksbijdrage voor de onderwijshuisvestíng.

Ovenrvegende dat

het groot aantal basisschoolleerlingen plaatsen grote financiêle consequenties heeft voor

de gemeente Bloemendaal;
het belang van de gemeenteraad in eerste instantie l¡gt b¡j basisschoolleerlingen uít onze

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

kosten voor de onderwijshuisvestíng.

Verzoekt het College:

1. 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;

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,
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En gaat over tot de orde van de dag.
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Motic voorraardcn verkoop Landjc van van Ricsscn cn Birpinckpark

Corsanummer: 2O\9 oo ï 5Xp
Groenlinks, .....

De voorzitter van de terneenteraad van Bloemendaal

Motie n,a.v' voornemen verkoop Landje van Van Riessen & Bispínckpark Bloemendaal in

*
Bloemendaal

Van:

Aan:

0nderwerp:
raadsvoorstel 2079006226, ontwerpbegroting 2020 (programma Volkshu isvestíng, Ruimtelijke
Ordening en StedeliJke Vernieuwing)

Oe raad, in openbare vergadering biieen op 7 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020,

Constaterende dat
¡ Onder'Wat wlllen wij bereiken en wat taat dat kosten?" in de'Ooelenboom'onder programma

Volkshuisvest¡n& Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwíng van de ontwerpbegroting 2020 staat
dat het plan is om de grond landje van Van Riessen / Bispinckpark begin 2o2o te r.riop"n;o Het college op in december met brief nr. 2017016277 aan de raad heeft gezonden, waarin wordt
voorgesteld om de besluítvorming over het stedenbouwkundig perspectief (c.q. de varíant-keuze) uit
te stellen tot na de verkíezingen van maart 201g;

Overwesende dat
o Er momenteel niets bekend is over het vervolg en over de afronding van het partac¡pat¡etraject en duso Onduidelijk ís welke variant(en)-keuze ís gemaakt c.q. welke de weging van grond-

gebruíksdoelen 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 duidelíjkheid bestaat over de
gebruíksmogelijkheden voor een succesvol verkooptraject;

Vr¡art a¡n het collere
om z.¡.m. het participrtictraject landJe van Van Rie¡ren / Blspinckpark af te ronden en bcargumenteerde
keure te maken uit de diver¡e varlanten en dere ter beslultvorming aan de raad voor ts lc¡gcn, alvorcns dc
gronden (evcntueell ter verkoop ean tc bieden.
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Motie Tegelwijsheid
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Bloemendaal

T>(Van:

Aan:
GroenLinks,

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: Groenbeheer, biodiversiteit; motie bij raadsvoorstel ZOL}OO6ZZ6

De raad, in openbare begrotingsraadsvergadering bijeen op 7-11-2019.

Ovcrwegende dat:

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

Hiervoor inspiratie kan worden opgedaan bij vele andere gemeenten, zoals de gemeente De Bílt,
waarin samen met het Waterschap als een soort ludieke aktíe 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 collegc

Communicatle tc voeren/intensivercn gericht op troene, watcr-doorlatende inrichting van
particulierc tuinen.

GroenLinks

R.W. Kruijswrjk ...
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Motic heropcnen ¡t¡t¡on Vo¡elenzang-Bcnncbroek

Corsanummer:

Van:

Aan:

Ondenrerp:
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Bloemendaal

De voonitter van de gemeenteraad van Bloemendaaf

Motie n.a.v. ambities openbaar vervoer in raadsvoorstel 20190a6226, 2020

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

Overwerende dat
¡ Het stimuleren van openbaar vervoer om diverse redenen van belang is;
¡ Door (herlopening van een níeuw spoorwegstation Vogelenzang een flinke bijdrage ¡al worden

geleverd

o aan de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het openbaar veryoer in het zu¡delíjk deel van de
gemeente Eloemendaal en

o aan de aantrekkelijkheid van het wonen in Bennebroek en Vogelenzang,
rekening houdend met het grote aantal potentiéle gebruikers - incfusief de bewoners van de tbijnal
250 nieuwe woningen ín Park Vogelenzang - in een ruime straal en een 10-15-minuten fietsisochroon;

¡ De gedachte van een frequent stoptreinennet in de regio no6 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'lntercíty-station' niet in gevaar te
brengen;

¡ Een (herlopening geruime voorbereidings- en lobbytijd zal vergen;

Vraart a¡n het colle¡e
Om een onderzoek naar heropcnin3 van het st¡t¡on Vogelenrang-Bennebroek in te brenßen in de relevante
overle3gen en de raad perlodlek te informercn over de voortgeng en de plannin¡.
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