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Jaarverslag en jaarreken ing 2020
Jaarstukken 2020

Geachte leden van de gemeenteraad,

Resultaat
Hierbij biedt ons college u het aangepaste jaarverslag en de jaarrekening 2020 aan. Na controle door
de accountant van de jaarrekening 2020 is gebleken dat als gevolg van omstandigheden die zich na
balansdatum hebben voorgedaan en voor vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad de
financiële verantwoording van de jaarcijfers wijziging behoeft. De documenten zijn aangepast en
digitaal beschikbaar. De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 1 .147.338. Voor de
toelichting op het voorstel resultaatbestemming wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel. Na
resultaatbestemming resteert een positief saldo van € 554.378 welk bedrag wordt toegevoegd aan
de flexibele algemene reserye.
Netto (gezuiverd) resultaat na eliminatie incidentele baten en lasten
Gemeenten moeten sturen op een structureel sluitende begroting. Eliminatie van de incidentele
baten en lasten op het gerealiseerde resultaat levert een gezuiverd netto resultaat op. Het
jaarrekeningresultaat gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten komt uit op een positief resultaat
van € 657.247. Dit positief resultaat biedt enige houvast om er voor te zorgen dat het materieel
begrotingsevenwicht de komende jaren gewaarborgd blijft. Echter de gevolgen van de coronacrisis
laten zich moeilijk raden en het valt nog te bezien of dit positief effect voor de begroting 2O22 en
volgende jaren kan worden meegenomen. Zowel bij de Kadernota als bij de behandeling van de
meerjarenbegroting 2022-2025 zullen wijer op blijven toezien dat structurele lasten worden gedekt
door structurele baten.

Financiële positie
De financiële positie van de gemeente Bloemendaal is ten opzichte van 2019 verbeterd. Voor alle
financiële kengetallen voldoet de gemeente Bloemendaalaan de normering die de gemeenteraad
stelt. Zowel het ingezette beleid met de nota Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar als de
gerealiseerde verkoop van de aandelen Eneco hebben een positieve weerslag op de financiële
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kengetallen netto schuldquote en solvabiliteit. Echter de komende jaren zal het schuldniveau en de
solvabiliteit van de gemeente de aandacht blijven vragen om deze beheersbaar te houden. De
gemeente blijft financieel kwetsbaar. Daarom is het gewenst om voldoende buffers (incidenteel en
structureel) achter de hand te houden om onverwachte tegenvallers het hoofd te bieden. Het blijft
noodzakelijk scherp te sturen op structureel evenwicht, de schuldpositie te begrenzen en kritisch te
blijven op het al dan niet uitvoeren van bovenwettelijke taken.

Goronacrisis
De coronacrisis (COVID-19 virus) duurt nog voort en heeft op het verslagjaar 2020 grote impact
gehad. De gevolgen zullen ook in 202l vermoedelijk tot in het najaar merkbaar zijn. Dit laat diepe
sporen na in de samenleving en organisatie. Zowel de maatschappelijke als financiële gevolgen zijn
groot. De vraag is bijvoorbeeld hoe lang het duurt voor de toeristenstromen weer op het niveau zijn
van voor het corona-tijdperk. Dat heeft immers gevolgen voor de baten van toeristen- en
parkeerbelasting van de gemeente maar ook op de ondernemers (bv. campings en horeca) en
overige maatschappelijke instellingen. Kortom op ons allemaal en de onzekerheden en risico's zijn
derhalve groot. Daar komt nog bij de (verwachte) negatieve impact van de algemene uitkering door
de aangekondigde herziening van het Gemeentefonds. Derhalve is het financieel perspectief
onzeker. Ook is onzeker in hoeverre een volgend kabinet gemeenten financieel tegemoet wil komen
gezien de financiële problematiek die bij steeds meer gemeenten nijpender wordt. Het is natuurlijk
nog onbekend hoe de precieze uitwerking is, maar een prudent financieel beleid blijft noodzakelijk.

Jaarverslag en jaarrekening zijn digitaal gepubliceerd
De weblink naar het jaarverslag kunt u vinden in het raadsvoorstel. Bijlagen bij het raadsvoorstel zijn
verder de collegeverklaring ENSIA 2O2O en het jaarverslag integriteit.
Met vriendelijke groet,
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