CDA-fractie Bloemendaal
Jaarverslag 2007 van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Bloemendaal (opgesteld door André Burger
in overleg met Anne-Marie Soeteman-Wolf en Michael Schnackers)
In haar vergadering van 15 mei 2006 heeft de CDA-fractie het reglement voor de periode 2006-2010 goedgekeurd. In artikel 25 lid 2 staat het volgende vermeld “Daartoe uitgenodigd door het afdelingsbestuur legt de fractie
jaarlijks in de ledenvergadering verantwoording af over het door haar gevoerde beleid in het afgelopen jaar aan de
hand van een fractiejaarverslag”. In dit verslag wordt door de CDA-fractie verantwoording afgelegd over het
gevoerde beleid in het jaar 2007.
Het jaar 2007 was het jaar waarin de gemeente Bennebroek besloot per 1 januari 2009 te willen fuseren met de
gemeente Bloemendaal. Om dit te realiseren startte er in maart 2007 een procedure op grond van de Wet ARHI,
wat staat voor Algemene regels bij Herindeling. In dit kader hebben beide gemeenteraden in maart 2007 een herindelingsontwerp vastgesteld. In juni 2007 volgde de vaststelling van het herindelingsadvies. Na goedkeuring
door Gedeputeerde Staen van Noord-Holland is genoemd advies doorgestuurd voor behandeling naar achtereenvolgens Ministerraad, Tweede Kamer en Eerste Kamer.
Op 1 januari 2007 bestond de CDA-fractie in de gemeenteraad uit drie leden. Tevens maakte het CDA deel uit
van het college van B&W bestaande uit CDA, PVDA en VVD. Door het vertrek van de heer Bruggeman naar
Provinciale Staten trad op 26 april 2007 de heer M.J.T.M. Schnackers toe tot de CDA-fractie.
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wethouder seniorenbeleid, project invoering WMO, welzijn en volksgezondheid, sociale
zaken, algemeen ruimtelijk beleid, eigendommen, subsidiebeleid,
monumenten en project Park Brederode

Invulling dualisme (o.a. verhouding fractie(voorzitter)/ wethouder en fractieondersteuning)
De communicatie tussen de fractie(voorzitter) en de wethouder verloopt (in het algemeen) naar wens. Het fractiereglement
is hierbij een goed hulpmiddel. De wethouder is in de regel ook aanwezig bij de brede fractievergadering, waar hij van
gedachten kan wisselen met de CDA-leden.
Communicatieplan
De fractie heeft in 2007 uitvoering gegeven aan het communicatieplan. In september 2007 heeft de fractie dit
geactualiseerde communicatieplan vastgesteld. Het voornaamste doel van dit plan is verdere versterking van de
contacten tussen de fractie aan de ene kant en de leden, burgers en belangenorganisaties aan de andere kant.
Concrete activiteiten: werkbezoek (op initiatief van de CDA-fractie) van de gemeenteraad op 22 januari 2007
aan de Josephschool in Bloemendaal, gesprekken tussen de fracties, besturen en wethouders van Bloemendaal en
Bennebroek op 1 mei 2007, 30 mei 2007 en 20 augustus 2007 over de gevolgen van de fusie voor beide CDAafdelingen, deelname aan de actie van de Fietsersbond m.b.t. fietspad Bartenweg op 22 juni 2007 en een gesprek
met de directeur van WBV Brederode op 16 juli 2007 over de nieuwbouw van seniorenwoningen in
Vogelenzang. Op 18 september 2007 heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de CDA-fractie
Hillegom. Onderwerpen waren de verkeersproblematiek in de regio en de verkeerssituatie m.b.t. de Bartenweg.
Relatie met het CDA-bestuur en de CDA-leden
Een vertegenwoordiger (in de regel de voorzitter) van het bestuur heeft diverse malen de (brede)
fractievergaderingen bijgewoond. In 2007 zijn 5 edities van “Nieuws uit de fractie” verschenen, waarin de leden
op de hoogte werden gebracht van de politieke ontwikkelingen. Ter informatie werd “Nieuws uit de fractie”
vanaf april 2007 verzonden naar fractie, wethouder en bestuur van CDA-Bennebroek. Tevens zijn tijdens de
algemene ledenvergaderingen de leden op de hoogte gebracht van de politieke actualiteit. Op 25 juni 2007 sprak
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de algemene ledenvergadering zich uit voor de vorming van een overgangsbestuur i.v.m. de fusie met de afdeling
Bennebroek.
Brede fractie en de relatie met de CDA-leden
De brede fractie vergaderde op de maandagavonden voorafgaande aan de commissievergaderingen. Tijdens deze
vergaderingen werd uitgebreid gesproken over de onderwerpen in de diverse raadscommissies.
De CDA-fractie binnen de gemeenteraad van Bloemendaal
De CDA-fractie heeft ook in het jaar 2007 een bijdrage geleverd aan de besluitvorming van de Bloemendaalse
gemeenteraad. Op grond van artikel 37 van het Reglement van Orde zijn er door de CDA-fractie twee keer
schriftelijke vragen gesteld:

-

in juni 2007 ondersteuning van de schriftelijke vragen van Groen Links over gebruik bestrijdingsmiddelen bij
groenonderhoud op de kwekerij Vrijburglaan
in juli 2007 n.a.v. het jaarverslag kinderopvang over 2006

Daarnaast heeft de CDA-fractie tijdens raadsvergaderingen verschillende moties en amendementen ingediend:

•
•
•
•

•

Tijdens de raad van 29 maart 2007 werd bij de vaststelling herindelingsontwerp fusie gemeenten
Bloemendaal en Bennebroek met alle andere partijen een amendement ingediend waarin enkele
tekstuele wijzigingen werden voorgesteld. Het amendement werd met algemene stemmen aangenomen.
Tijdens de raad van 24 mei 2007 werd bij de vaststelling van de Kadernota 2008 met PVDA, VVD en
D66 een amendement ingediend waarin tekstuele wijzigingen werden voorgesteld. Het amendement
werd met algemene stemmen aangenomen.
Tijdens de raad van 21 juni 2007 werd bij de vaststelling herindelingsadvies fusie gemeenten
Bloemendaal en Bennebroek met alle andere partijen een amendement ingediend waarin enkele
tekstuele wijzigingen werden voorgesteld. Het amendement werd met algemene stemmen aangenomen.
Tijdens de raad van 5 juli 2007 werden bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2007 met PVDA, VVD
en D66 twee amendementen ingediend waarin werd voorgesteld € 50.000 te schrappen voor de bescherming en de verzorging van de bomen aan de Julianalaan en € 45.000 voor de aanschaf van auto’s ten
behoeve van gemeentewerken te schrappen. Beide amendementen werden uiteindelijk ingetrokken.
Tijdens de begrotingsraad van 1 november 2007 werden bij de vaststelling van de Programmabegroting
2008-2011 vier moties ingediend:
motie in het kader van Mee door Bloemendaal met als doel nauwere samenwerking te bevorderen
tussen de stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst & cultuur binnen de gemeente.
Deze motie werd zonder beraadslagingen door het college overgenomen.
motie in het kader van een maatschappelijke stage bij de gemeente Bloemendaal. Deze motie
werd door een ruime meerderheid afgewezen.
motie in het kader van afvalverwerking/bevorderen gescheiden inzamelen/goed voor het milieu.
De later gewijzigde motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Het resultaat was een
verlaging van de afvalstoffenheffing per 1 januari 2008 van ruim 2%.
motie in het kader van in het kader van partnerstad voor Bloemendaal. Deze motie werd door een
ruime meerderheid afgewezen.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen in het jaar 2007:
25-01-2007
Raadsvoorstel vaststellen subsidieverordening monumenten Bloemendaal 2007
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten
Bloemendaal 2005 te wijzigen en daartoe de Subsidieverordening monumenten Bloemendaal 2007 vast te
stellen, onder intrekking van de oude verordening. De maximaal te verlenen subsidiebedragen worden in deze
nieuwe verordening verhoogd. Tevens is een artikel toegevoegd dat burgemeester en wethouders in
uitzonderingssituaties de bevoegdheid geeft extra subsidie te verlenen aan eigenaren van gemeentelijke of
rijksmonumenten. Hierbij moet men denken aan gevallen waarin de eigenaar de kosten van instandhouding van
het monument redelijkerwijs niet meer kan dragen en er redenen van algemeen belang zijn dat de gemeente
daaraan een (extra) bijdrage levert. De raad besluit overeenkomstig het voorstel. De fractie van de PvdA zegt in
een stemverklaring dat zij subsidieverlening aan personen met hoge inkomens kritisch zal blijven benaderen.
22-02-2007
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Raadsvoorstel inzake voorstellen Projectgroep nieuwe manier van vergaderen
Sinds de zomer van 2006 heeft de gemengd samengestelde "Projectgroep nieuwe manier van vergaderen"
onderzocht of het mogelijk is in onze gemeente een nieuwe manier van vergaderen in te voeren. De Projectgroep
rapporteerde in december 2006, gevolgd door een Nader advies dat op 16 januari 2007 werd uitgebracht. Aan
de wijze van vergaderen verandert volgens dit advies niet zoveel, in die zin dat de drie bestaande
raadscommissies voorlopig in stand blijven en de raad maandelijks blijft vergaderen. Wel komen er
themabijeenkomsten bij. Het presidium stelt de raad voor een aantal voorstellen van de Projectgroep over te
nemen en per 1 augustus 2007 in te voeren. De raad besluit overeenkomstig het voorstel.
29-03-2007
Raadsvoorstel herindelingsontwerp fusie gemeenten Bloemendaal en Bennebroek
Als eerste stap in een herindelingsproces geldt het vaststellen van een herindelingsontwerp door de betrokken
gemeenteraden. In dit herindelingsontwerp leggen de gemeenten Bloemendaal en Bennebroek hun voornemen
tot vrijwillige fusie vast, ten behoeve van de start van de wetgevingsprocedure in het kader van de Wet Algemene
Regels Herindeling (Wet Arhi). Uitgaande van normale besluitvormings- en wetgevingsprocedures kan op deze
manier een fusie van de beide gemeenten per 1 januari 2009 worden gerealiseerd. Burgemeester en wethouders
stellen de raad voor:
1. het herindelingsontwerp d.d. 6 maart 2007 vast te stellen;
2. een voorbereidingskrediet van € 200.000,= per gemeente beschikbaar te stellen ten laste van de
door het Rijk uit te keren gewenningsbijdrage;
3. de communicatieparagraaf vast te stellen en het college de uitvoering daarvan, voor zover het de
gemeente Bloemendaal aangaat, op te dragen.
De raad besluit, na het aannemen van een amendement (=wijziging), overeenkomstig het voorstel.
Beslissing op initiatief kiesgerechtigden tot het houden van een raadplegend referendum over het
voorgenomen besluit tot het vaststellen van het herindelingsontwerp fusie gemeenten Bloemendaal en
Bennebroek
Op 23 maart 2007 hebben burgemeester en wethouders van de heer G. de Jong ontvangen een kennisgeving van
een initiatief tot het houden van een raadplegend referendum over het voorgenomen raadsbesluit tot vaststelling
van het herindelingsontwerp fusie gemeenten Bloemendaal en Bennebroek. Deze kennisgeving is gebaseerd op
de Referendumverordening Bloemendaal 2005 en wordt ondersteund door minimaal 125 andere
kiesgerechtigden. De kennisgeving is tijdig ingediend en voldoet ook overigens aan de eisen die de
Referendumverordening daaraan stelt. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor te besluiten geen
referendum te houden om redenen vermeld in het concept-raadsbesluit. De raad besluit, na het aannemen van
een amendement (=wijziging), overeenkomstig het voorstel. De PvdA stemt tegen.
Raadsvoorstel kaderstelling Ontwikkelingsvisie Brouwerskolkweg e.o.
In de opiniërende bijeenkomst van de gemeenteraad van 14 december 2006 is afgesproken dat de gemeenteraad
nog een keer de gelegenheid krijgt kaders te stellen ten behoeve van de Ontwikkelingsvisie Brouwerskolkweg
e.o. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de volgende kaders vast te stellen:
1. Drie segmenten in het plangebied koppelen (west, midden en oost);
2. Afnemende bebouwingsdichtheid van oost naar west door het plangebied (van de kern Overveen naar
Nationaal Park);
3. Terrein PWN zo groen mogelijk inrichten;
4. Situeren medisch centrum in plangebied;
5. Verplaatsen gemeentelijke functies naar elders;
6. Woonfunctie met name situeren in oostelijk deel plangebied in aansluiting op Overveen;
7. Maatschappelijke/culturele functie (evt. met aanvullende horeca) in Zandwaaier.
Door diverse fracties zijn amendementen (=wijzigingsvoorstellen) ingediend. De raad neemt geen besluit. Deze
kwestie wordt afgehandeld door de commissie Grondgebied op 17 april 2007.
Raadsvoorstel inzake Herstelplannen Bos- en Duinparken
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor:
de Reactienota Bosparken vast te stellen;
de Herstelplannen Bosparken vast te stellen;
het herstel van de bosparken te betalen uit de algemene flexibele reserve.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel.
Raadsvoorstel kredietaanvraag herprofilering GOW-route Bloemendaalseweg/Mollaan/Brederodelaan tot
Donkerelaan
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor een krediet beschikbaar te stellen voor het Duurzaam Veilig
inrichten van de gebiedsontsluitingsroute in Bloemendaal. Dit betreft de Bloemendaalseweg (vanaf de Korte
Kleverlaan), de Mollaan en een deel van de Brederodelaan tot de Donkerelaan. Het vervolg van de

3

CDA-fractie Bloemendaal
Brederodelaan tot de grens Velsen staat gepland rond 2010, in samenhang met rioolvernieuwing en ontwikkeling
van Park Brederode. De belangrijkste kenmerken van een Duurzaam Veilige inrichting zijn het maken van een
rijbaan met de minimaal noodzakelijke breedte (om de snelheid van het verkeer te temperen) en veilige
oversteekplaatsen, alsmede het aanleggen van vrijliggende fietspaden en parkeervoorzieningen. De raad besluit
overeenkomstig het voorstel.
26-04-2007
Raadsvoorstel vervulling tussentijdse raadsvacature
Bij brief van 13 april 2007 heeft de heer A. Bruggeman (CDA) meegedeeld zijn lidmaatschap van de raad op te
zeggen per 26 april 2007 wegens zijn benoeming tot lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. De
eerstvolgende kandidaat op de CDA-verkiezingslijst die in aanmerking komt, is de heer M.J.T.M. Schnackers.
Indien de commissie betreffende het onderzoek naar de geloofsbrief van de heer Schnackers adviseert
betrokkene toe te laten tot de raad, wordt hij de opvolger van de heer Bruggeman. De raad neemt afscheid van
de heer Bruggeman en laat in zijn plaats toe als lid van de raad de heer drs. M.J.T.M. Schnackers.
Raadsvoorstel bestuursopdracht vaststelling Beleidsplan WMO 2008-2011
Op grond van artikel 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) dient de raad voor het tijdvak 20082011 een beleidsplan op te stellen. Gelet op de complexiteit stellen burgemeester en wethouders de raad voor de
totstandkoming van het beleidsplan in een bestuursopdracht vast te leggen. De raad besluit overeenkomstig het
voorstel.
Raadsvoorstel Welstandscriteria park Brederode
De concept- welstandscriteria Park Brederode hebben van 15 december 2006 tot en met 26 januari 2007 ter
inzage gelegen. Gedurende deze periode is er een zienswijze ingediend namens de vereniging Behoud Landgoed
Meer en Berg. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor, na weerlegging van de zienswijzen, te
besluiten de tweede herziening van de Welstandsnota Bloemendaal 2003 vast te stellen. De raad besluit
overeenkomstig het voorstel.
Planologische procedure met betrekking tot bouwplan voor voormalige Marinehospitaalterrein
In de vergadering van het Presidium van 19 april 2007 is afgesproken dit onderwerp te agenderen voor de
raadsvergadering van 26 april 2007. De raad behandelt dit punt niet. De recente brieven van de Vereniging
Marinehospitaalterrein worden met een reactie van burgemeester en wethouders behandeld in de vergadering
van de raadscommissie Grondgebied van 15 mei 2007. Burgemeester en wethouders stellen op 8 mei 2007 een
reactie vast en zenden die dan meteen aan de commissie toe.
Raadsvoorstel Waterplan Bloemendaal 2007
Het doel van het Waterplan Bloemendaal 2007 is een uitvoeringsgericht plan te hebben voor het bestaande
bebouwde gebied en het relevante landelijk gebied van de gemeente Bloemendaal. Het plan is gericht op het
realiseren van een duurzaam watersysteem, waarin maatregelen voor grondwater, oppervlaktewater en
waterketen integraal zijn opgenomen. Het college stelt de raad voor om het Voorontwerp Waterplan
Bloemendaal 2007 vrij te geven voor inspraak, de planvorming rond natuurvriendelijke oevers en
waterbergingsgebieden interactief tot stand te laten komen en de benodigde investeringen in het
investeringsplan / meerjarenbegroting op te nemen. De raad besluit het Voorontwerp Waterplan Bloemendaal
2007 vrij te geven voor inspraak en de planvorming van projecten rond natuurvriendelijke oevers en
waterbergingsgebieden interactief aan te pakken. Over het ramen van de benodigde investeringen in
investeringsplan en meerjarenbegroting wordt nog geen besluit genomen. Hierover neemt de raad een besluit bij
de behandeling van de a.s. (meerjaren)begroting.
24-05-2007
Raadsvoorstel Kadernota 2008
De kadernota is bedoeld voor de gemeenteraad om nieuw beleid voor de komende jaren in te kaderen. Het gaat
daarbij zowel om financieel als algemeen beleid. Behoudens beleidswijzigingen zoals die in het
collegeprogramma zijn opgenomen, vindt u het bestaande beleid in de laatst vastgestelde begroting. Verder biedt
deze nota inzicht in de beschikbare financiële ruimte in de komende jaren. Burgemeester en wethouders stellen
de raad voor de uitkomst van de kadernota vast te stellen en de nieuwe (meerjaren)begroting 2008 op te stellen
met inachtneming van de aangegeven financiële kaders. De raad besluit overeenkomstig het voorstel met
inachtneming van een aantal amendementen (wijzigingen).
18-06-2007
Afstemming van de reacties op het Herindelingsadvies fusie gemeenten Bloemendaal en Bennebroek per 1
januari 2009
De aanwezige delegaties van beide raden discussiëren met elkaar over de reacties op het Herindelingsadvies. Er
zal een gezamenlijk amendement worden ingediend bij de raadsbehandeling op 21 juni 2007.
Overleg over de rol van de gemeenteraden in het fusieproces
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Bij deze vergadering zijn delegaties van de gemeenteraden van Bloemendaal en Bennebroek aanwezig. De projectleider van de Projectgroep Bloemendaal-Bennebroek geeft een presentatie over de rol van de gemeentarden
in het fusieproces.

21-06-2007
Raadsvoorstel herindelingsadvies fusie gemeenten Bloemendaal en Bennebroek per 1 januari 2009
Het traject om te komen tot een fusie van Bloemendaal en Bennebroek komt in de tweede fase. Nadat beide
gemeenteraden op 29 maart 2007 het herindelingsontwerp hadden vastgesteld, heeft dit direct daarna ter inzage
gelegen. Van de gelegenheid zienswijzen in te dienen, hebben binnen de ter tervisietermijn in totaal 15 instanties
en personen gebruik gemaakt. Bijna alle reacties ondersteunden het fusievoornemen. Thans stellen burgemeester
en wethouders de raad voor het herindelingsadvies vast te stellen. Een gelijkluidend voorstel doen burgemeester
en wethouders van Bennebroek aan de raad van die gemeente. Na vaststelling door beide gemeenteraden gaat
het advies via gedeputeerde staten van Noord-Holland naar de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Die bereidt dan een wetsontwerp voor ter behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. Naar
verwachting is de fusie per 1 januari 2009 een feit. De raad besluit, na het aannemen van een amendement
(=wijziging), overeenkomstig het voorstel.
05-07-2007
Raadsvoorstel Ontwikkelingsvisie Brouwerskolkweg e.o.
Voorgesteld wordt de Ontwikkelingsvisie Brouwerskolkweg e.o. vast te stellen overeenkomstig bijgaand boekje
met tekening. Na een uitgebreide discussie neemt de unaniem het volgende besluit: “De raad constateert, dat het
college een eigen Ontwikkelingsvisie op het plangebied Brouwerskolkweg e.o. heeft vastgesteld. Dat de raad behoefte heeft aan het formuleren van een eigen visie op dit plangebied specifiek gericht op: het medisch centrum,
de sporthal, gemeentewerf/unilocatie, het appartementencomplex, cultuurhistorische waarde, en vraagt het college hier onderzoek naar te doen en de resultaten aan de raad voor te leggen.Verzoekt het college het conceptvoorontwerp bestemmingsplan in te trekken tot dat de raadsvisie ontwikkeld is”.
Raadsvoorstel gemeenterekening 2006
De jaarrekening sluit met een overschot van € 2.074.000 (afgerond). In de jaarstukken wordt het overschot
toegelicht en verklaard. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de gemeenterekening 2006 vast te
stellen en het overschot, totaal € 2.074.000, als volgt te bestemmen:
- dekking kosten activiteiten 2006 welke in 2007 worden uitgevoerd: € 281.000
- storten in flexibele algemene reserve: € 1.793.000.
De jaarrekening wordt door de raad unaniem vastgesteld.
Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2007
De voorjaarsnota 2007 is een tussentijdse rapportage waarin voornamelijk de afwijkingen/ontwikkelingen over
de eerste vier maanden ten opzichte van de lopende begroting 2007 worden weergegeven. In deze nota is
onderscheid gemaakt tussen budgetwijzigingen van meer dan € 25.000 en minder dan € 25.000. Voor de
eerstgenoemde categorie vragen burgemeester en wethouders het akkoord van de raad. Hieruit volgt dat het
boekjaar 2007 per saldo wordt belast met € 423.755, waarvan € 337.355 gedekt wordt door onttrekkingen aan
reserves en
€ 86.400 t.l.v. de stelpost onvoorzien wordt gebracht. Er is met ingang van 2008 sprake van een structurele
doorwerking van -€ 5.710. Voor alle wijzigingen van minder dan € 25.000 doen burgemeester en wethouders
geen beroep op de stelpost onvoorzien maar zoeken zij dekking binnen hetzelfde programma. Dit leidt niet tot
wijziging van de Programmabegroting. PVDA, CDA, VVD en D66 stellen in twee amendementen voor € 50.000
te schrappen voor de bescherming en de verzorging van de bomen aan de Julianalaan en € 45.000 voor de aanschaf van auto’s ten behoeve van gemeentewerken te schrappen. De amendementen worden uiteindelijk ingetrokken. De raad stemt unaniem in met de Voorjaarsnota 2007.
27-09-2007
Raadsvoorstel vaststelling verordening op de commissie voor de begeleiding van het fusietraject tussen
Bloemendaal en Bennebroek
In het traject naar de fusie tussen Bloemendaal en Bennebroek spelen de gemeenteraden van twee
gemeenten vanzelfsprekend een belangrijke rol. Het is van belang dat de raden hierin nauw samenwerken. Het
voorstel is om voor dit doel een gezamenlijke commissie in te stellen, de zg. Fusiecommissie. Samenstelling, taken en bevoegdheden van deze commissie worden geregeld in een verordening die de instemming heeft van de
Fusiecommissie i.o. en nu aan de raden ter vaststelling wordt voorgelegd. De raad besluit overeenkomstig het
voorstel.
Raadsvoorstel cultuurbeleid
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In het voorjaar van dit jaar is, in opdracht van de gemeente, de DSP-groep uit Amsterdam gestart met
de ontwikkeling van een cultuurbeleid voor de gemeente Bloemendaal. De werkzaamheden van de DSP-groep
hebben geresulteerd in het advies "Bloemendaal cultuurminnend". Burgemeester en wethouders stellen de raad
voor dit advies over te nemen en de kaders die in de adviesnota worden gegeven, vast te stellen. De raad besluit
overeenkomstig het voorstel.
01-11-2007
Raadvoorstel Najaarsnota 2007
De najaarsnota 2007 is een tussentijdse rapportage waarin voornamelijk de afwijkingen /
ontwikkelingen over de eerste acht maanden ten opzichte van de lopende begroting 2007 worden
weergegeven. In deze nota is onderscheid gemaakt tussen budgetwijzigingen van meer dan
€ 25.000 en minder dan € 25.000.
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor:
1. de najaarsnota 2007 vast te stellen;
2. de programmabegroting te wijzigen conform onderdeel D van deze nota;.
3. het oorspronkelijke saldo van de primaire begroting ad € 314.000 toe te voegen aan de flexibele
algemene reserve. De raad besluit overeenkomstig het voorstel.
Bespreking Programmabegroting 2008-2011
De CDA-fractie ging tijdens de algemene beschouwingen o.a. op de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente, sociale
woningbouw, de afvalverwerking en het voorzieningenniveau.
Raadsvoorstel vaststellen van de Programmabegroting 2008-2011
Met inachtneming van de aangenomen moties en amendementen besluit de raad
overeenkomstig het voorstel. Het CDA diende vier moties in (zie hoofdstuk “De CDA-fractie binnen de gemeenteraad
van Bloemendaal” op pagina 2).
29-11-2007
Raadsvoorstel verbetervoorstellen afvalscheiding/keuze inspraakprocedure
Burgemeester en wethouders willen voldoen aan de landelijke doelstelling op het gebied van
gescheiden afvalinzameling. Daarom willen zij voor een drietal alternatieven een inspraakprocedure
(in de vorm van consultatie van de inwoners) starten voordat de raad de nieuwe afvalstoffenverordening vaststelt. De drie alternatieven zijn: 1. alternerende inzameling (om de week) van restafval gecombineerd met tariefsdifferentiatie op basis van volume 2. wekelijkse inzameling van restafval gecombineerd met tariefsdifferentiatie op basis van volume en 3. het huidige inzamelsysteem handhaven. Burgemeester en wethouders stellen de
raad voor in te stemmen met deze procedure en hebben eenvoorkeur voor alternatief 1. De raad besluit overeenkomstig het voorstel met inachtneming van het houden van een representatieve steekproef.
20-12-2007
Raadsvoorstel vaststelling Beleidsplan WMO
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning in werking getreden. Op grond van
artikel 3 van deze wet dient de gemeenteraad voor het tijdvak 2008-2011 een beleidsplan vast te
stellen. Het concept-plan is gereed. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor dit plan vast te
stellen. De raad besluit overeenkomstig het voorstel, met inachtneming van het
amendement over godsdienstonderwijs.
Raadsvoorstel Waterplan Bloemendaal
Het Waterplan is een concreet en uitvoeringsgericht plan voor het bestaande bebouwde gebied en het
relevante landelijk gebied van de gemeente Bloemendaal. In het Waterplan worden naast beleid met
name maatregelen met een planning en kostenverdeling geformuleerd. Het plan is gericht op het
realiseren van een duurzaam watersysteem, waarin maatregelen voor het grondwater, het
oppervlaktewater en de waterketen integraal zijn opgenomen. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor
het Waterplan Bloemendaal vast te stellen en de voorgestelde maatregelen ten uitvoer te brengen. De raad besluit overeenkomstig het voorstel.
Eindejaarstoespraak door de nestor van de gemeenteraad
Het raadslid de heer Burger houdt een Eindejaarstoespraak.
Aldus vastgesteld tijdens de fractievergadering d.d. 11 augustus 2008,
Anne-Marie Soeteman-Wolf,
fractievoorzitter.
André Burger,

Michael Schnackers,
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