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Jaarverslag 2016 gemeente Bloemendaal

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met genoegen biedt ons college u hierbij het jaarverslag en de jaarrekening 2016 aan.
Beide documenten zijn digitaal beschikbaar. De jaarrekening 2016 sluit met een positief resultaat van
€ 2.017.567. Voor de toelichting op het voorstel resultaatbestemming wordt verwezen naar bijgaand
raadsvoorstel. Na resultaatbestemming resteert een positief saldo van € 497.203 welk aan de Flexibele
algemene reserve zal worden toegevoegd.
Collegeprogramma grotendeels uitgevoerd
Uit evaluatie van de speerpunten/doelen blijkt dat in 2016 het collegeprogramma grotendeels is
uitgevoerd. Veel van de resterende punten worden naar verwachting in 2017 afgerond. De
samenwerking met de gemeente Heemstede is geïntensiveerd, met name op het gebied van
bedrijfsvoering.

Vitaal Vogelenzang
We hebben ingezet op twee sporen: enerzijds gaan we aan de slag met de uitvoering van maatregelen
die op korte termijn een positieve bijdrage leveren aan de vitaliteit van Vogelenzang. Anderzijds zetten
we in op gedegen onderzoek om de huidige situatie (sociale- en ruimtelijke structuur) goed in beeld te
brengen en op basis daarvan ontwikkelscenario’s op te kunnen stellen en bestuurlijke keuzes te
kunnen maken. Vitaal Vogelenzang kan gezien worden als een pilot project in het kader van
overheidsparticipatie. Gedurende de uitvoering van de eerste fase van het project wordt regelmatig
aandacht besteed aan het lerend effect voor de ambtelijke organisatie en het bestuur.
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Tweede jaar nieuwe taken Sociaal domein
2016 Is het tweede jaar dat de gemeente meer taken op het gebied van het sociaal domein heeft
uitgevoerd. De gemeente heeft goede zorg kunnen verlenen en de taken zijn binnen de financiële
kaders uitgevoerd. Een bedrag van € 512.260 kan worden toegevoegd aan de egalisatiereserve sociaal
domein.
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Veel beleid vastgesteld
In 2016 is veel beleid vastgesteld, zoals bijvoorbeeld de cultuurnota en de nota landgoederen.
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Statushouders opgevangen
De opgave van het huisvesten van statushouders is in 2016 voortvarend aangepakt.
Veel statushouders zijn tijdelijk ondergebracht op landgoed Dennenheuvel en worden vervolgens
doorgeplaatst naar permanente huisvesting. Er was en is veel ruimte voor afstemming/participatie van
omwonenden en andere belanghebbenden.
Schuldniveau/investeringen blijft een aandachtspunt
Hoewel het schuldniveau en de solvabiliteit zich in 2016 in positieve zin hebben ontwikkeld, blijft de
ontwikkeling van het schuld- en investeringsniveau een aandachtspunt. Daarom moet met name
scherp worden gestuurd op het noodzakelijk investeringsniveau.

Met vriendelijke groet,
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