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Geachte leden van de raad ,

Hiermee bieden wij u de ontwerpbegroting 2022 aan. De gemeenten zijn verplicht om ook voor 
2022 een sluitende begroting op te stellen waarop wordt toegezien door de provincie Noord- 
Holland. Wij bieden u een sluitende ontwerpbegroting aan.

Uitgangspunten begroting

Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is de Kadernota 2022, verder zijn de volgende 
uitgangspunten van belang:

» Er zijn geen negatieve gevolgen voor de bestuurskracht;
» Geen kapitaalvernietiging wat betreft de gemeentelijke kapitaalgoederen zoals gebouwen, 

wegen en riolen;
» Financieel duurzaam om de gezonde financiële positie te waarborgen;
» Baten en lasten in evenwicht houden conform de toezichteisen vanuit het rijk en 

provincie;
» Uit de laatste begrotingsanalyse blijkt dat het netto lastenniveau van de gemeente hoog is 

en voor 'bovengemiddelde lasten' afhankelijk is van 'overige baten' en dat deze 'overige 
baten' onder druk staan;

» De investeringsambities zijn hoog in relatie tot de beschikbare middelen. Daarom dreigt 
het schuldniveau op termijn buiten de kaders te komen zoals die door de gemeenteraad 
zijn vastgesteld;

« De riool- en afvalstoffenheffing dienen kostendekkend te zijn omdat lasten hiervoor 
anders beslag leggen op schaarse algemene middelen.
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De gemeente staat de komende járen voor een grote financiële opgave
De opgave voor de komende járen is om ten minste de structurele lasten in evenwicht te 
houden met de structurele baten. Het saldo voor 2022 en later is positief, maar hierin zijn niet 
alle ontwikkelingen meegenomen:

1. Herverdeling gemeentefonds: Het nieuwe verdeelstelsel gemeentefonds blijft actueel. 
Afgelopen zomer zijn de voorlopige uitkomsten geactualiseerd van het jaar 2017 naar 2019. 
Het verwacht nadeel is krachtens de richtlijn van de provincie niet opgenomen in de 
meerjarenbegroting, het gaat naar verwachting om een nadeel van C 350.000 in 2023 
oplopend tot ongeveer C 1,4 miljoen in 2026. Momenteel heeft de Raad voor het Openbaar 
Bestuur een advies in voorbereiding. Dat duurt tot begin oktober. De VNG start aansluitend 
met de bestuurlijke consultatie van het voorstel. Ingangsdatum 1 januari 2023 is nog 
haalbaar maar er is nog niets concreets. Het besluit wordt overgelaten aan het nieuwe 
Kabinet. In de ontwerpbegroting 2022 is van het huidig verdeelstelsel uitgegaan;

2. Jeugdhulp: Mogelijk lopen (mede a.g.v. de coronacrisis) de kosten voor jeugdhulp verder op, 
de verwachte structurele compensatie jeugdhulp is, (conform het akkoord en de richtlijn van 
de provincie) voor 2022 lOO^o en vanaf 2023 voor 757o als stelpost verwerkt in de begroting 
in afwachting van definitieve afspraken;

3. Dividend Stedin onder druk door de opgave Warmte transitie;
4. Oplopende lasten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
5. Opgave Bloemendaal Financieel Duurzaam: Om ruimte te maken voor investeringen in vooral 

onderwijshuisvesting, riolering en wegen lopen de kapitaallasten verder op;
6. Effecten coronacrisis: Mogelijk zijn er de komende járen incidentele en structurele effecten 

(bv. meer vraag naar Jeugdhulp, minder parkeer- en toeristenbelasting);
7. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de meicirculaire. De septembercirculaire wordt eind 

september verwacht.

Uitvoering collegeprogramma 2018 - 2022
Het collegeprogramma loopt ten einde, in maart 2022 zijn er immers gemeenteraadsverziezingen.
Veel onderdelen zijn uitgevoerd, in uitvoering of in voorbereiding. Dit najaar stuurt ons college u
een overzicht van de stand van zaken.
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