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geen

Geachte directie en leden van het Dagelijks Bestuur,

De Gemeenteraad van Bloemendaal heeft kennis genomen van uw ontwerp jaarverslag 2020 en
ontwerp program mabegroti ng 2022-2025.

De Raad heeft over deze stukken in de Commissie Samenleving van 23 juni 2O21 en commissie
Bestuur en Middelen van 24 iuni 2021 beraadslaagd en een zienswijze vastgesteld voor behandeling
in de Raad van 7 juli. De Raad heeft ingestemd met het ontwerp jaarverslag 2O2O en de ontwerp-
programmabegroting 2022-2025 en hierop de volgende zienswijze gegeven:

De Raad van Bloemendaal geeft aan t.a.v. hel ontwerp jaarverslag 2020 van de VRK in te
stemmen met de volgende bestemming van het positief jaarsaldo van € 5.269.889:

Aanvulling algemene reserve tot het benodigde rationiveau van 0.7 (3.5 mln.)
Terug te betalen aan gemeenten

Terug te betalen aan gemeenten i.h.k.v. Veilig Thuis

- € 2.004.100
-€2.154.895
- € 1 .110.894

Ten aanzien van het ontwerp jaarverslag en mede met het oog op het op orde krijgen van het
meerjarig perspectief geeft de Raad mee kritisch te kijken naar de risicoparagraaf. Daarin lijken een
groot aantal posten opgenomen die behoren tot het normale'bedrijfsrisico'en opgevangen dienen te
worden vanuit de lopende begroting en niet via het weerstandsvermogen. Dit zou in dit jaarverslag
moeten leiden tot een lagere aanvulling van de algemene reserve en derhalve tot een hogere
teruggave aan de gemeente.

De Raad van Bloemendaal heeft kennis genomen de ontwerp programmabegrotíng 2022-2025 en
geeft hierop de volgende zienswijze:

1. Het AB voor te stellen bij de definitieve vaststelling van de programmabegroting
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a. De programmabegroting 2022-2025 vast te stellen.
b. ln te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2022 van het

meerjareninvesteringsplan 2021-2025 en daarvoor de bijbehorende kredieten te
voteren (zie bijlage 5.6 programmabegroting).

c. ln te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2021 en daarvoor de bijbehorende
kredieten te voteren (zie bijlage S.6 programmabegroting)

d. ln te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven
2023-2025 van het MJIP 2022-2025 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk
inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort
investeringen gebeurt over meerdere jaren.

e. De directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van langlopende
leningen in 2022 tot maximaal € 6 miljoen.

f. ln te stemmen met de structurele verhoging van de inwonerbijdrage met € 659.000
met ingang van2022 als gevolg van:

Nominale ontwikkeling € 1.288.000
Nominale ontwikkeling versterkingsgelden € I 62.000
Toename aantal inwoners € 90.000
Verlaging bijdrage Businesscase Bluswater € 2g1.0OO

Verlaging bijdrage Veitig Thuis € 662.S00

- Verlaging bijdrage Veitig Thuis MDCK € 443.000
g. ln te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage per 2o22ten

behoeve van de voortzetting van het meldpunt zorg & overlast met € 1 2T.ooo.
h. ln te stemmen met de notitie Voorbereiding meerjarenbegroting 2o2J e.v.

Notitie'Voorbereidi ng meerjarenbeg roti ng VRK 202J e.v.,
Een groot deel van de gemeenten heeft de komende jaren te maken met een bezuinigingsopdracht.
Goed dat daar op geanticipeerd wordt.

ln het kader van het uit te voeren onderzoek naar mogelijke bezuinigingen willen we aandacht
vragen voor de volgende zaken:

-ln de paragraaf weerstandsvermogen wordt gesproken over risico's. De vraag is in hoeverre dit
bedrijfsrisico's betreft welke binnen de vigerende financiering zouden kunnen worden opgevangen.

-ln de begroting wordt een norm van 21,5% overheadkosten gehanteerd. Het zou onze voorkeur
hebben om niet uit te gaan van een vaste norm, en te onderzoeken in welke mate aanscherping van
deze norm mogelijk is. Hierbij moet ook bij betrokken worden de door de coronacrisis versnelde
digitalisering van het werken en het werken en overleggen op afstand

Met vriendelijke groet,
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