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College
Begroting 2021

Geachte leden van de raad,
Hiermee bieden wij u de ontwerpbegroting 2021 aan. Hoewel de corona crisis nog voortduurt, zijn
gemeenten ook voor 2021 verplicht om een sluitende begroting op te stellen waarop wordt
toegezien door de provincie Noord-Holland.

Financiële positie van veel Nederlandse gemeenten staat onder druk
Al jaren staat de financiële positie van veel Nederlandse gemeenten onder toenemende druk'
Onlangs heeft onze toezichthouder, de provincie Noord-Holland, hier op 21 augustus aandacht
voor gevraagd met een brief aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)' In de brief wordt
erop gewezen dat los van de consequenties van het COVID-19 virus al langer duidelijk is dat veel
gemeenten afstevenen op een financiële malaise als van rijkswege de geldkraan niet wordt
opengedraaid. Ook in Noord-Holland bevinden veel gemeenten zich in een benarde financiële
positie. In de brief doet de provincie Noord-Holland een dringend beroep op BZK gemeenten
financieel te helpen om hun taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Hieronder gaat ons college in
hoe dit uitwerkt op Bloemendaal en de keuzes die wij u voorleggen.

Hoe gaan we de begroting 2O21 sluitend maken?
De ontwerpbegroting 2021 is opgesteld op basis van het'Amendement evenwichtige kadernota
2021'dat de raad op 2 juli 2020 heeft vastgesteld. Naast de gebruikelijke financiële kaders zijn
uitgangspunten vastgesteld waar wel en niet op bezuinigd mag worden. Tegelijkertijd is ook
besloten om de parkeertarieven en toeristenbelasting extra te verhogen. Verder wordt de
mogelijkheid opengelaten om zo nodig de overige belastingtarieven bij te stellen. Na verwerking
van de financiële uitgangspunten, alle autonome ontwikkelingen, de financiële effecten van het
amendement, een gehouden uitputtingsonderzoek over de laatste 2 jaarrekeningresultaten en
rekening houdende met de financiële gevolgen van alle nieuwe voorstellen resteert een negatief
saldo voor 2021 van € 278.000. Ons college stelt u (in vergelijking met veel andere gemeenten)
een beperkte extra OZB-verhoging voor van € 280.000 om de begroting sluitend te maken. Dat is
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-2alleszins redelijk omdat Bloemendaal de afgelopen jaren extra is gekort op de Algemene Uitkering
Gemeentefonds vanwege een relatief hoge stijging van de waarde van het Bloemendaals
onroerend goed (OZB belastingcapaciteit).

In het raadsvoorstel reiken we u alternatieven aan om desgewenst een andere keuze te maken.
Met ons collegevoorstel is in 2021 en volgende jaren sprake van een robuuste begroting.
De uitgangspunten van ons college bij de keuzes om de begroting sluitend te maken zijn:
. Er zijn geen negatieve gevolgen voor de bestuurskracht;
' Geen kapitaalvernietiging wat betreft de gemeentelijke kapitaalgoederen zoals gebouwen,
wegen en riolen;
r Financieel duurzaam om de gezonde financiële positie te waarborgen.

De gemeente staat de komende jaren voor een grote financiële opgave
Ook na 2021 staat de gemeente Bloemendaal voor grote financiële uitdagingen die niet financieel
vertaald zijn in de begroting omdat de omvang hiervan nog niet bekend is. Zoals:
1. Herverdeling gemeentefonds: verwacht structureel nadeel vanaf 2022 minimaal
ordegrootte € 750.000 tot € 1,25 miljoen;
2' Jeugdhulp: Mede door de Coronacrisis is de kans groot dat het niet lukt om de kosten
voor jeugdhulp te beheersen;
3. Dividenduitkeringen Stedin, BNG Bank en Meerlanden onder druk door respectievelijk de
opgave Warmte transitie en de gevolgen van de Coronacrisis;
4. Oplopende lasten WMO: Mede door verlaging van het abonnementstarief WMO vallen
baten weg en is er een aanzuigende werking op de vraag naar wMo zorg;
5' opgave Bloemendaal Financieel Duurzaam: Om ruimte te maken voor investeringen in
vooral onderwijshuisvesting van € 45 miljoen tot en met 2035 zou hiervoor indicatief
€ l miljoen omgebogen moeten worden in2O26 oplopend tot€ 3 miljoen in 2035;
6' Effecten Coronacrisis: Het Rijk heeft hoge kosten gemaakt om de samenleving te
ondersteunen om door de crisis te komen. Om dit enigszins te compenseren valt te
verwachten dat dit op enig moment consequenties zal hebben voor de Algemene Uitkering
Gemeentefonds waarvan de gemeente voor ca.4\o/o financieel afhankelijk is.

Uitvoering collegeprogramma ZOLa - ZO2Z
Het collegeprogramma is waar nodig verwerkt in de begroting. Veel onderdelen zijn uitgevoerd, in
uitvoering of in voorbereiding. Begin 2021 wordt de uitvoering hiervan opnieuw tegen het licht
gehouden waarna wij u in het vooflaar 2021 over de stand van zaken zullen rappor¡eren.
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