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1. Inleiding 
 

 

 

Voor u ligt de kadernota 2023. De gemeenteraad stelt jaarlijks de kaders vast op basis waarvan de 

begroting wordt opgesteld. In dit geval de (meerjaren)begroting 2023-2026. De gemeenteraad wordt 

gevraagd om de uitgangspunten vast te stellen waarmee de ontwerpbegroting 2023 wordt opgesteld. 

De opzet is in principe dat de kadernota 2023 beleidsrijk is, zodat de gemeenteraad beter in staat is om 

richting te geven. Dat past in het streven om de kaderstellende rol van de gemeenteraad te versterken 

en de raad meer tijd en ruimte te geven voor menings- en besluitvorming. Echter, op 16 maart 2022 

zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest, waardoor in dit document de nadruk ligt op reguliere 

ontwikkelingen. Wellicht komen er dan zaken bij uit het collegeprogramma die van belang zijn voor de 

begroting 2023 – 2026, jaarschijf 2023. 

 

Bij de besluitvorming van de begroting 2023 gelden kaders en criteria die door de hogere overheid zijn 

vastgesteld. Deze kaders zijn opgenomen in de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV) en het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK) van de 

provincie Noord-Holland. Het toezicht richt zich primair op het aanwezig zijn van een structureel en 

reëel begrotingsevenwicht. Dit houdt in feite in, dat de jaarlijks terugkerende lasten gedekt moeten 

worden door jaarlijks terugkerende baten. Zie voor meer informatie de kaderbrief financieel toezicht 

2023 van de provincie. 

 

 

Corona en Oekraïne crisis 

 
Coronacrisis 
De coronacrisis (COVID-19 virus) duurt nu -maart 2022- ongeveer twee jaar. Dit laat diepe sporen 
na in de samenleving en de organisatie. De verwachting is dat de crisisfase overgaat in een 
endemische fase waarin de samenleving moet leven met COVID-2019. Zowel de maatschappelijke 
als financiële gevolgen zijn groot. De gevolgen zullen deels structureel zijn, de digitale 
transformatie zal bijvoorbeeld een blijvende impact hebben en het zal enkele jaren duren ‘voor de 
situatie is genormaliseerd’. Denk bijvoorbeeld aan toeristenstromen, het horecagebruik en 
winkelpatronen. Maar te denken valt ook aan (extra) uitgaven voor WMO, uitkeringen, jeugdzorg 
en arbeidsmarktbeleid. De gemeente is door het Rijk gecompenseerd voor extra lasten en minder 
baten uit parkeer- en toeristenbelasting  
 
Voor de samenleving kan indicatief gedacht worden aan de volgende terreinen: toename huiselijk 
geweld, ‘post corona’ problematiek bij jongeren (bv psychosociale problemen, schoolachterstand of 
–uitval, doorstroming vervolgstudies of arbeidsmarkt), ouderen (eenzaamheid, WMO), 
instandhouding sociaal maatschappelijke infrastructuur. Ook financieel wordt de gemeente 
geraakt. 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). Voor 
de hiervoor genoemde consequenties kunnen extra middelen nodig zijn of zijn minder baten voor 
de gemeente beschikbaar. De onzekerheden zijn derhalve groot.  
 
Zie voor meer informatie de Corona paragraaf in het jaarverslag 2020 en 2021 van de gemeente 
Bloemendaal. 
 
Oekraïnecrisis 

Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Nederland veroordeelt de Russische 
aanval op Oekraïne ten scherpste. De gevolgen kunnen de gemeente op verschillende manieren 
raken. In de eerste plaats het opvangen van een grote stroom vluchtelingen. In principe wil het 
Rijk gemeenten hiervoor volledig compenseren. Afhankelijk hoe de oorlog zich ontwikkelt kan 
Nederland economisch worden geraakt. De inflatie kan voor korte- dan wel langere duur veel 
hoger zijn dan dat we gewend zijn. Mogelijk loopt de rente hierdoor op, al zullen centrale banken 
wellicht wat behoedzamer zijn wat betreft het verhogen van de rente. De onzekerheid onder de 
bevolking neemt toe. Deze ontwikkelingen kunnen op korte en lange termijn de gemeente op 
verschillende manieren treffen. Ook de overheidsfinanciën kunnen onder druk komen te staan. 
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2. Kaders 
 

De volgende kaders zijn relevant voor de kadernota 2023.  

 

Algemene kaders 

 

A. Sluitende begroting 

Ingevolge de Gemeentewet, het BBV en het GTK van de provincie Noord-Holland, ziet de raad erop toe 

dat de begroting structureel in evenwicht is. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele 

lasten worden gedekt door structurele baten. De (wettelijke) opgave voor de gemeente is immers dat 

er sprake is van een reëel en duurzaam materieel begrotingsevenwicht. Met reëel evenwicht wordt 

bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig en realistisch 

zijn. De gemeente moet zich rekenschap geven van daadwerkelijk te verwachten groei of afname van 

baten en lasten. Voor het inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is het voor de raad 

van groot belang om een goed beeld te hebben van het structureel begrotingssaldo. Ook bij het nemen 

van besluiten met grotere financiële gevolgen is het van belang dat raadsleden kunnen zien wat de 

gevolgen daarvan zijn op langere termijn. 

Dit structureel, reëel en duurzaam begrotingsevenwicht is het belangrijkste toezichtcriterium bij de 

beoordeling van de begroting door de provincie Noord-Holland. Om vast te kunnen stellen dat sprake is 

van een structureel evenwicht is belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten 

incidenteel zijn en welke structureel. In de begroting moet om die reden een limitatief overzicht van de 

incidentele baten en lasten worden gegeven. Zo worden de aanwendingen van reserves als incidenteel 

aangemerkt tenzij sprake is van bestemmingsreserves welke specifiek zijn gevormd voor de afdekking 

van de uit investeringen voortvloeiende kapitaallasten, de zogenoemde dekkingsreserves. Hiertoe dient 

een apart overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves te worden 

opgesteld.  

 

Van duurzaam materieel begrotingsevenwicht van de begroting kan de raad afwijken indien aannemelijk 

is dat het evenwicht binnen de eerstvolgende 3 jaren van de meerjarenbegroting tot stand zal worden 

gebracht. Hierbij aangetekend dat het herstelde structurele evenwicht niet meerjarig mag opschuiven. 

 

B. Interne budgetregels 

De begroting wordt opgesteld op basis van vastgesteld beleid. Voorstellen met een structureel karakter 

worden afgezet tegen de structureel beschikbare baten en worden bij de behandeling van de begroting 

aan de raad voorgelegd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen voorstellen met incidentele en 

structurele effecten. Voorstellen met een incidenteel effect hebben geen effect op de structurele 

exploitatieruimte van de begroting, zolang deze uit reserves gedekt kunnen worden.  

 

Specifieke kaders 

 

1. Ontwikkeling financiering en rente 

De financieringsbehoefte zal in 2023 als gevolg van investeringsvoorstellen en bestaande en 

aanstaande aflossingen van geldleningen onverminderd groot blijven. De vraag om vreemd vermogen 

zal leiden tot een beroep op de kapitaalmarkt. Dit leidt tot rentelasten. De in de begroting te hanteren 

rekenrente is gebaseerd op de in het verleden afgesloten en toekomstige af te sluiten vaste 

geldleningen. Kijkende naar de markt dan ligt de gemiddelde rente voor vaste geldleningen op 1,1% 

voor investeringen met lineaire afschrijvingstermijnen variërend tussen de 20 en 40 jaar. De 

verwachting is dat de rente gedurende 2022, en met name in het 2e halfjaar nog verder zal stijgen. 

Voorstel is de rekenrente in de begroting 2023 te stellen op 1,25% en de komende maanden de 

ontwikkelingen nauwlettend te volgen voor evt. tussentijdse bijstelling. Indien de renteontwikkeling 

daartoe aanleiding geeft dan zal daar bij het opstellen van de begroting 2023 op worden teruggekomen. 

 

2. Autonome ontwikkelingen: inwoners/woningen/areaaluitbreiding 

Bij de meerjarenraming van de OZB opbrengsten zal rekening worden gehouden met de areaal 

uitbreiding van opgeleverde nieuwbouwwoningen en nieuwbouw van niet-woningen. De uitbreiding 

levert een toename van de WOZ-waarde op omdat deze woningen en niet-woningen mee worden 

genomen in de WOZ-waardering. Enerzijds neemt daardoor de OZB opbrengst toe en anderzijds neemt 

de algemene uitkering uit het Gemeentefonds af omdat de OZB-belastingcapaciteit als negatieve 
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inkomstenmaatstaf wordt meegenomen bij de bepaling van de hoogte van de algemene uitkering uit 

het Gemeentefonds. Om en nabij gezien een neutrale operatie.  

 

3. Loon- prijsontwikkeling 

Voor de bepaling van het loon-prijsniveau wordt gebruik gemaakt van de meest recente informatie van 

het Centraal Planbureau (CPB) van maart 2022. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in 

loonkostenontwikkeling en prijsontwikkeling van goederen en diensten. Er wordt uitgegaan van het 

gemiddelde van de door de CPB berekende cijfers omdat dit wordt gebruikt voor de inflatieverwachting 

voor de komende vier jaar.  

 

Loonkostenontwikkeling 

Voorgesteld wordt om in de begroting 2023 en verder conform de CPB-raming uit te gaan van een 

loonontwikkeling van 3,7%. Zo nodig wordt het cijfer bijgesteld in de begroting 2023. Het exacte cijfer 

is 3,664%, dat is het gemiddelde CPB cijfer prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 

(gemiddelde periode 2023 t/m 2026). 

  

Prijsontwikkeling goederen, diensten, subsidies 

De materiële budgetten worden geïndexeerd om de koopkracht op peil te houden. Volgens de raming 

van het CPB gaat het om 2,3%. Dit is het CPB cijfer prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc). 

(gemiddelde periode 2023 t/m 2026). Het exacte cijfer is 2,264%. Dit percentage wordt ook gebruikt 

voor de koopkracht-compensatie van subsidiebudgetten. 

 

4. Relatie WOZ-herwaardering met OZB-tarieven 

In Bloemendaal is, in navolging van wat landelijk gebruikelijk is, het beleid dat de hoogte van de OZB-

opbrengsten voor de gemeente niet wijzigt door hogere of lagere WOZ-waarderingen, tenzij er sprake is 

van areaaluitbreiding door nieuwbouw. Dit betekent dat het effect van de WOZ-waarderingen op de 

beschikbare belastingcapaciteit wordt vertaald in een evenredige verhoging/verlaging van de lokale 

OZB-tarieven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door GBKZ ontwikkeld rekenmodel waarbij 

naast de geprognosticeerde waardeontwikkeling een correctie voor beroep, bezwaar en leegstand is 

meegenomen. Waardestijgingen in Bloemendaal als gevolg van areaaluitbreiding (meer woningen en 

niet-woningen) mogen wel leiden tot een hogere OZB-opbrengst. Dit om de korting op de algemene 

uitkering, zie 2, te compenseren. 

 

Voor de ontwikkeling van de WOZ-waarderingen wordt het in de meicirculaire vermelde landelijke 

percentage gevolgd. Op dit percentage wordt de korting op de algemene uitkering berekend zodat de 

raming van de algemene uitkering op de meicirculaire is gebaseerd. Dit is een eis van de provincie. 

 

De belastingcapaciteit van de gemeente is gekoppeld aan de algemene uitkering uit het gemeentefonds. 

Indien de waarde van het onroerend goed in de gemeente sneller stijgt dan het landelijk gemiddelde, 

dan wordt de korting op de algemene uitkering groter. Indien de waarde van het onroerend goed in de 

gemeente langzamer stijgt dan het landelijk gemiddelde, dan wordt de korting op de algemene 

uitkering kleiner. Dit heeft ongewenste schommelingen aan de batenkant van de gemeente tot gevolg. 

Om deze ongewenste effecten weg te nemen zal bij de vaststelling van de belastingtarieven OZB in de 

raad van december op basis van actuele adviespercentages van GBKZ (jaarlijks op 1 december) de 

begroting worden bijgesteld in combinatie met doorberekening in de belastingtarieven. 

 

5. Heffingen en belastingen 

Voor de heffingen en belastingen (incl. OZB) geldt een koppeling met het landelijk inflatiecijfer voor de 

loon-prijsontwikkeling van het CPB. De overige inkomsten heffingen, huren en belastingen worden ook 

verhoogd met het gemiddelde van de loonkostenontwikkeling (3,7%) en de prijsontwikkeling materieel 

(2,3%). Dit houdt in dat het percentage voor 2023 uitkomt op 2,964%, afgerond 3,0%. 

 

De precario op netwerken kabels en leidingen wordt vanaf 2023 afgeschaft. Hiermee is in de 

meerjarenbegroting reeds rekening gehouden.  

 

Tarieven van de parkeerbelastingen stijgen jaarlijks mee met de inflatie-aanpassingen.  
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De tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing mogen maximaal op een niveau van 100% kostendekking 

gesteld worden. Besparingen op 'gesloten financieringssystemen' zoals riolering en afval worden 

verrekend in de tarieven van de retributies.  

 

Huur gemeentewoningen 

Om het “scheefhuren” (bewoners die gelet op hun inkomen te goedkope sociale huurwoningen bewonen 
en daarmee de doorstroming belemmeren) tegen te gaan is de jaarlijkse huurverhoging van 

gemeentewoningen gekoppeld aan het regeringsbeleid inzake huurwoningen. Daarin is bepaald dat de 

huurverhoging inkomensafhankelijk is. Vanaf 2022 is de systematiek van de inkomensafhankelijke 

hogere huurverhoging gewijzigd en gelden de volgende inkomensgrenzen en maximale 

huurverhogingen: 

 

Tabel toegestane inkomensafhankelijke hogere huurverhoging 2022    

  

Inkomenscategorie (inkomen 2020)    

Lage 

(midden)inkomens 

Hoge 

middeninkomens 

Hoge 

inkomens 
   

Eenpersoons- 
huishoudens 

Niet hoger 
dan              € 47.948 

Tussen € 47.948    en  

€ 56.527 

Hoger dan           

€ 56.527 
   

 
 

Huishoudens van 2 of 
meer personen 

Niet hoger 
dan              € 55.486 

Tussen € 55.486    en  

€ 75.369 

Hoger dan           

€ 75.369 
  

Inkomensindicatie die 
Belastingdienst 
verstrekt 

"Laag 
(midden)inkomen" 
(code "N") 

"Hoog 

(midden)inkomen" 

(code "M") 

"Hoog inkomen" 

(code "J")   

Toegestane 
huurverhoging 

* Max. 2,3% bij huur 
vanaf € 300           
* Max. € 25 bij huur 
onder € 300 

Max. € 50 Max. € 100 

  

 

De gemeente Bloemendaal heeft geen huren onder de € 300. Tot 1 juli 2022 geldt een huurbevriezing 
voor sociale huurwoningen. 

 

6. Investeringen 

Er worden alleen reële investeringen in het investeringsprogramma van de meerjarenbegroting 

opgenomen. Dit zijn reguliere vervangingsinvesteringen (o.a. vervoermiddelen) en nieuwe 

investeringen die voldoende zijn onderbouwd met betrekking tot capaciteit, tijd en geld. Dit betekent, 

dat de investering én in het begrotingsjaar wordt gedaan én dat een degelijke onderbouwing over nut 

en noodzaak van het bedrag is gegeven. 

 

Volgens vastgesteld financieel beleid worden investeringen kleiner dan € 25.000 niet geactiveerd.  

 

Gezien de relatie met het schuldniveau is het belangrijk om nut, noodzaak en tempo van investeringen 

af te wegen tegen de financiële mogelijkheden.  

 

7. Eigendommen 

De opbrengsten eigendommen (verkochte woningen) en andere activa worden toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve ‘afbouw schulden’. De opbrengsten worden gereserveerd voor het aflossen van 

schulden voor zover de flexibele algemene reserve meer dan 3% van het begrotingstotaal bedraagt. Bij 

het opstellen van de jaarrekening wordt deze 3%-regel beoordeeld. Op dat moment kan volgens 

vastgesteld beleid in de nota reserves en voorzieningen en op basis van een gekwantificeerde en 

gekwalificeerde risico-inventarisatie per balansdatum duidelijkheid worden gegeven over de 

noodzakelijk benodigde bufferreserve als afgeleide van de Flexibele Algemene Reserve. Zo nodig wordt 

de Flexibele Algemene Reserve aangevuld uit de bestemmingsreserve Afbouw schulden. 
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8. Grip op samenwerking 

De Wet Gemeenschappelijke regelingen legt ‘zware’ Gemeenschappelijke Regelingen vanaf 2015 op om 

vóór 15 april van het lopende jaar hun voorlopige jaarrekening van het voorafgaande jaar en de 

algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het komende jaar aan de raden van de deelnemende 

gemeenten aan te bieden. Dat sluit beter aan op de gemeentelijke planning en control cyclus. In het 

kader van ‘grip op samenwerking’ wordt vanaf 2017 een toetsingskader gebruikt om de ontvangen P&C 

documenten te beoordelen en gestructureerd aan de gemeenteraad aan te bieden. Deze 

toetsingskaders worden inmiddels ook gebruikt door het college om grote subsidies van meer dan 

€ 50.000 te beoordelen. 

 

9. Indeling programma’s 
Vanaf 2017 is in het kader van het vernieuwde BBV een andere taakveld- en programma-indeling 

ingevoerd. Deze BBV-indeling is het meest transparant en maakt het vergelijken met andere 

gemeenten makkelijk met hulp van de website “Waarstaatjegemeente.nl”. De indeling is als volgt: 

 

Programma 0: Bestuur en ondersteuning 

Programma 1: Veiligheid 

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat 

Programma 3: Economie 

Programma 4: Onderwijs 

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 

Programma 6: Sociaal domein 

Programma 7: Volksgezondheid en milieu 

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 
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3. Samenvatting budgettair kader 2023 - 2026  
 

 

 

Onderwerp Voorstel 

Sluitende begroting De gemeenteraad ziet toe op een structureel, reëel en duurzaam materieel 

begrotingsevenwicht. Dit houdt in dat meerjarige structurele lasten door 

meerjarige structurele baten worden gedekt en dat deze volledig en 

realistisch zijn.  

Interne budgetregels Voorstellen met structurele financiële gevolgen worden niet tussentijds, 

maar alleen bij de begroting, in behandeling genomen. Tussentijdse 

voorstellen worden alleen bij de Zomernota behandeld mits ze onvoorzien, 

onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn en bovendien incidenteel van aard. 

Voor andere en complexe nieuwe voorstellen dient, conform de verordening 

financieel beheer, een apart raadsvoorstel te worden gemaakt.  

Ontwikkeling financiering en 

(toe te rekenen) rente 

De rekenrente voor de begroting 2023 vast te stellen op 1,25%. 

 

Autonome ontwikkelingen 

(inwoners/woningen) 

In de meerjarenbegroting wordt voor zover mogelijk rekening gehouden 

met autonome ontwikkelingen inwoners/woningen die uit bouwprojecten 

voortvloeien. De zogenoemde volume-aanpassingen. Hierbij wordt er 

bovendien vanuit gegaan, dat tegenover de stijging van de baten 

(OZB + Algemene uitkering), een stijging van de lasten staat wegens 

infrastructurele en sociaal maatschappelijke kosten. De budgethouders 

dienen dit aan te geven. 

Loon-/prijscompensatie 1. De personeelsbudgetten worden vanaf 2023 jaarlijks met 3,7% 

geïndexeerd; 

2. De budgetten goederen en diensten worden vanaf 2023 met 2,3% 

verhoogd; 

3. De subsidies worden vanaf 2023 met 2,3% verhoogd. 

Gemeentefonds Over de effecten van de mei/junicirculaire 2022 is nog niets bekend, de 

raad wordt met een separate brief geïnformeerd. Een herijking van het 

Gemeentefonds is in voorbereiding en gaat wellicht in vanaf 2023. 

Relatie WOZ-herwaardering 

met OZB-tarieven 

Als in het WOZ-tijdvak (1-1-2021 tot 1-1-2022) sprake is van  

waardestijgingen/-dalingen, dan vindt, rekening houdend met, de 

beschikbare belastingcapaciteit een verrekening plaats via een evenredige 

verlaging/verhoging van de OZB-tarieven 2023. Hierdoor is er geen sprake 

van een structurele meer-/minderopbrengst m.i.v. 2023 als gevolg van de 

mutaties in de belastingcapaciteit. Tenzij er sprake is van areaaluitbreiding 

van nieuwe woningen en nieuwe niet-woningen. 

 

Verder is het beleid om vanaf 2022 de minder/meer opbrengsten OZB als 

gevolg van afwijkingen van de WOZ ontwikkeling in de gemeente 

Bloemendaal ten opzichte van het landelijk gemiddelde te compenseren in 

de tarieven. Indien de waarde van het onroerend goed in de gemeente 

sneller stijgt dan het landelijk gemiddelde, dan wordt de korting groter. 

Indien de waarde van het onroerend goed in de gemeente langzamer stijgt 

dan het landelijk gemiddelde, dan wordt de korting kleiner. Dit heeft 

ongewenste schommelingen aan de batenkant van de gemeente tot gevolg. 

Bij de door GBKZ afgegeven adviespercentages per 1 december van elk 

jaar zullen deze effecten in beeld worden gebracht en leiden tot aanpassing 

van de begroting bij de vaststelling van de belastingtarieven in december.  

Heffingen/belastingen 1. De OZB, precariobelasting, toeristenbelasting en leges worden in 2023 

trendmatig met 3,0% verhoogd. Op grond van de gegevens uit de 

mei/junicirculaire 2022 kan dit percentage nog worden aangepast (NB: 

precario op netwerken is vanaf begrotingsjaar 2023 afgeschaft);  
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De overige inkomsten heffingen en huren worden ook met het gemiddelde 

van loonkosten en materiële kosten verhoogd (3,0%), uitgezonderd huur 

van woningen; 

2. De parkeerbelastingen worden in 2023 op basis van hetzelfde 

inflatiecijfer met € 0,10 per uur verhoogd tot € 3,55 (3% van € 3,45 is € 
0,1035 verhoging, afgerond € 0,10 per uur) (NB: Bij de Kadernota 2021 

heeft de gemeenteraad bij amendement besloten om de koppeling met 

Zandvoort los te laten) 

3. De afvalstoffenheffing, rioolheffing en grafrechten worden slechts 

trendmatig verhoogd indien het niveau van 100% kostendekking nog niet is 

bereikt. 

4. De toeristenbelasting wordt in 2023 verhoogd met €0,10 van € 3,30 naar 

€ 3,40 per persoon per nacht. 

 

Investeringen Er worden voor de periode 2023-2026 alleen investeringen in de begroting 

geraamd die in het betreffende begrotingsjaar ook tot uitvoering komen. Bij 

de aanlevering voor de begroting worden op basis van concrete plannen 

van aanpak (capaciteit, tijd en geld) voorstellen ingediend om beschikbaar 

stellen van kredieten voor die investeringen te bewerkstelligen. 

In geval van zeer hoge urgentie kan van deze beleidslijn worden 

afgeweken. D.w.z. dat de gemeente of derden bij uitstel risico’s lopen 
waaruit mogelijk ook schadeclaims kunnen voortvloeien.  

Zie verder hoofdstuk 4 ‘Ontwikkelingen’. 
Eigendommen De opbrengsten eigendommen (verkochte woningen) en andere activa 

worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve ‘Afbouw schulden’. De 

opbrengsten worden gereserveerd voor het aflossen van schulden voor 

zover de Flexibele Algemene Reserve meer dan 3% van het 

begrotingstotaal bedraagt. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt deze 

3%-regel beoordeeld. Zo nodig wordt de Flexibele Algemene Reserve 

aangevuld vanuit de bestemmingsreserve Afbouw schulden. 

Ontwikkeling schuldpositie / 

investeringsplafond 

De schuldpositie van de gemeente blijft de komende begrotingsjaren 

aandacht vragen. De ontwikkeling van de schuld van de gemeente wordt 

gemonitord met de financiële kengetallen in de paragraaf 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Veel schulden worden gemaakt 

voor investeringen in wegen, riolering en onderwijshuisvesting. De 

gemeenteraad heeft op 3 november 2016 besloten om te streven naar een 

bruto schuld van maximaal € 40 miljoen alsmede een solvabiliteit van 

tenminste 50%. Er dient continue een integrale afweging te worden 

gemaakt tussen de meerjarige investeringen enerzijds en het beoogde 

schuldniveau anderzijds.  

De jaarrekening 2021 laat per balansdatum 31 december 2021 een stand 

van de langlopende geldleningen zien van € 20,4 miljoen. De korte 

schuldpositie bedroeg per balansdatum € 3 miljoen. De beide kengetallen 

netto schuldquote en solvabiliteit voldoen aan de norm van de 

gemeenteraad. Het schuldniveau zal vanaf 2022 mede door lopende en 

geplande investeringen weer toenemen. Voor de jaren 2023-2026 is de 

verwachting dat de bruto schuld zich stabiliseert op een bedrag van ca. 

€ 40 miljoen. 
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4.  Ontwikkelingen 
 

Onderstaand worden ontwikkelingen genoemd die de komende jaren een substantiële invloed (kunnen) 

hebben op de financiële positie van de gemeente Bloemendaal of zijn ter kennisname.  

Over concrete voorstellen zal uw akkoord worden gevraagd bij het behandelingsproces van de begroting 

2023. In het begrotingsproces 2023-2026 kunnen immers de laatste inzichten worden meegenomen, 

ook die van de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds volgens de 

mei/junicirculaire. Bij de begrotingsbehandeling worden u ontwikkelingen met financiële consequenties 

als gevolg van nieuw beleid separaat aan de begroting 2023 ter vaststelling voorgelegd. Andere 

ontwikkelingen worden verwerkt in de begroting als mutatie. Achtergrond hiervan is de gedachtegang 

dat de raad een (beleids) keuze moet hebben als het gaat om een nieuw voorstel. In de 

samenvatting/recapitulatie worden de geel gemarkeerde ontwikkelingen in een nieuw voorstel bij de 

begroting 2023 verwerkt. 

 

Hieronder staan per programma relevante ontwikkelingen. In bijlage 1 kunt u (indicatief) informatie 

vinden over voorstellen die door ons college in voorbereiding zijn. Nog niet alles is nu bekend, 

voorstellen kunnen nog worden aangepast, ingetrokken en nieuwe voorstellen kunnen worden 

toegevoegd. 

 

Programma 0: Bestuur en ondersteuning 

 

 

Financieel perspectief algemeen 

 

Bij het opstellen van de begrotingen van de afgelopen jaren, was het als gevolg van de ontwikkelingen 

in vooral het sociaal domein steeds lastiger om de structurele baten en lasten te laten sluiten. Er zijn 

keuzes gemaakt bij de kadernota en begroting 2021 en 2022 om de begroting sluitend te maken. De 

gemeente dient immers keuzes te maken omdat het Rijk gemeenten onvoldoende bekostigd en de 

investeringsopgave groot is (denk bijvoorbeeld aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs –IHP- 

alsmede de energietransitie). Daar komt nu bij de (verwachte) negatieve impact van de algemene 

uitkering (zie hieronder) en de onzekere consequenties van de coronacrisis (op bijvoorbeeld de baten 

van gemeente -toeristen- en parkeerbelasting- en dividendopbrengsten) en nu ook de Oekraïnecrisis. 

Derhalve is 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 nijpend 

wordt. 

 

Het laatst berekende meerjarenperspectief is gemaakt bij de decembercirculaire 2021. Dat gaf een, wat 

structurele baten en lasten betreft, positief saldo aan van € 610.000 in 2023 en € 540.000 in 2024 

oplopend tot € 848.000 in 2025. Hierin is echter het effect van herijking gemeentefonds NIET 

meegenomen (zie hieronder voor meer informatie). De effecten van de mei/junicirculaire 2022 zijn nog 

NIET bekend en ook de bij deze kadernota voorgestelde technische uitgangspunten zijn nog NIET 

doorgerekend. Naar verwachting is in juni 2022 meer bekend en wordt in de zomer de 

ontwerpbegroting 2023 opgesteld op basis van de kadernota 2023 en de mei/junicirculaire 2022. Bij de 

behandeling van de begroting 2023 zullen de voorstellen verder worden uitgewerkt en onderdeel 

uitmaken van het begrotingsproces 2023. Ook kunnen dan zo mogelijk de beleidsvoornemens uit het 

coalitieakkoord/collegeprogramma verwerkt worden. 

 

Financiële ratio’s 
De financiële positie van de gemeente Bloemendaal voldoet wat betreft alle kengetallen aan de 

normering die de gemeenteraad stelt. Zowel het ingezette beleid met de nota Bloemendaal duurzaam 

financieel houdbaar en de gerealiseerde verkoop van de aandelen Eneco hebben een positieve weerslag 

op de financiële 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, vooral als gevolg van de grote investeringsopgave. 

 

 

Hieronder kunt u een aantal kengetallen vinden, zie voor uitleg over deze kengetallen:  

https://kennisopenbaarbestuur.nl/: kengetallen-gemeenten-en-provincies/ 

https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/financi%C3%ABle-kengetallen-gemeenten-en-provincies/
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Op 23 augustus en 3 november 2016 hebben college en raad diverse besluiten genomen in het 

kader van Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar. Hierin staat centraal dat, naast een 

structureel en reëel begrotingsevenwicht de schuldpositie beheersbaar moet blijven. De normen 

kunt u vinden in de meest rechterkolom van onderstaande tabel. In voorgaande kolommen kunt 

u de uitkomsten kengetallen van de jaarrekening 2020 en die van de begroting voor de periode 

2021 – 2025 vinden. 

 

De kengetallen beogen (in samenhang met elkaar) een goed beeld te geven van de financiële 

positie, en zijn van betekenis voor de weerbaarheid, wendbaarheid en houdbaarheid van de 
gemeente. De kengetallen zijn bovendien vergelijkbaar met andere gemeenten. 

Kengetallen Rekening 

2020 

Begr 

2021 

Begr 

2022 

Begr 

2023 

Begr 

2024 

Begr 

2025 

Normering 

raad 

Netto schuldquote 22,12% 42,66% 39,25% 37,84% 31,80% 25,69% 
Lager dan 

90% 

Netto schuldquote 

gecorrigeerd voor alle 

verstrekte leningen 

21,00% 41,22% 37,91% 36,54% 30,54% 24,48% 
Lager dan 

90% 

Solvabiliteitsratio 52,25% 53,27% 55,06% 54,36% 57,60% 61,74% 
Hoger dan 

50% 

Structurele 

exploitatieruimte 
0,94% -0,53% 2,23% 1,19% 1,13% 1,53% 

Hoger dan 

0% 

Grondexploitatie 0,10% 0,00% 0,13% 0,13% 0,12% 0,12% 
Lager dan 

20% 

Belastingcapaciteit / 

woonlasten 
187,86% 193,76% 197,16% 197,16% 197,16% 197,16% 

Hoger dan 

105% 

 

De financiële positie van de gemeente Bloemendaal is goed. Alle kengetallen voldoen aan de 
vastgestelde normering van de raad. 

 

  
De kengetallen voldoen hiermee aan de normen van de gemeenteraad. 
 

Schuldpositie 

De ontvangen middelen van € 13,5 miljoen aandelenverkoop Eneco zijn ingezet voor de aflossing van  

geldleningen en hebben ervoor gezorgd dat de financiële ratio’s positief konden worden bijgesteld.  
Afkoop van langlopende geldleningen was niet mogelijk in verband met de samenstelling van de lening-

portefeuille (o.a. boeterente) en ook een couponreductie leverde geen (direct) financieel voordeel op. 

De ontvangen Eneco gelden leveren naast (incidentele) lagere rentekosten niet extra financiële 

structurele ruimte op. Nu de jaarlijkse structurele dividendopbrengst is weggevallen levert dat eerder 

minder ruimte op. 

 

De schuldpositie van de gemeente is in 2020 mede door de gerealiseerde verkoop van de aandelen 

Eneco gedaald van bijna € 30 miljoen naar € 21,6 miljoen nu. Het ingezette beleid na vaststelling van 

de nota ‘Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar’ werpt zijn vruchten af. Inmiddels hebben de 
stortingen in de reserve afbouw schulden van verkopen grond, gebouwen en aandelen een niveau van 

ca. € 20 miljoen bereikt. Met de huidige stand van de leningenportefeuille had de schuldpositie zonder 

deze maatregelen een stand bereikt van boven de € 40 miljoen. En dat is ruim boven de norm die door 

de raad op 3 november 2016 is vastgesteld. In onderstaande tabel kunt u een prognose van de 

schuldpositie vinden. De schuld loop op tot circa € 40 miljoen in 2024. Ook in de jaren daarna is de 
investeringsopgave groot, waardoor zonder bijsturing de schuld verder oploopt. 
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Ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds 

 

Koppeling Rijksuitgaven en Opschalingskorting 

Het accres van het gemeentefonds hangt samen met de ontwikkeling van (een deel van) de 

Rijksuitgaven. Hoe dat uit zal pakken voor 2023 en later is onbekend, ook is niet bekend in hoeverre de 

gemeente wordt gecompenseerd voor de oplopende inflatie. De koopkracht van de gemeente staat 

onder druk. De verhoging van de opschalingskorting (onderdeel van de huidige ‘accressen’ algemene 
uitkering’) is tijdelijk stopgezet t/m 2025 maar is niet definitief geschrapt. Onzeker is of het Rijk in zal 

gaan op het verzoek van gemeenten om de opschalingskorting definitief te schrappen. 

 

Herijking gemeentefonds 

Afgelopen jaren is een herverdeling van het gemeentefonds aangekondigd en in voorbereiding. De 

invoering is beoogd in 2023. Het voorstel is gemaakt, en is voor advies aan de Raad voor het Openbaar 

Bestuur (ROB) voorgelegd en vervolgens aan de VNG. De uitkomsten zijn op basis van de gegevens 

2017, en worden voor ingebruikname van de nieuwe verdeling geactualiseerd. Voor Bloemendaal is het 

berekende nadeel € 65 per inwoner per jaar. Dat is bij 23.000 inwoners: 23.000 x € 65 = € 1.495.000. 
Als gevolg van een zgn. ingroeipad van € 15 per jaar zal dit nadeel na circa 4/5 jaar worden bereikt. 

Wellicht wordt het ingroeipad in 2023 beperkt tot een nadeel per inwoner van € 7,5 per jaar, vervolgens 

weer € 15 per inwoner per jaar extra. De herijking van het gemeentefonds is onderwerp van bestuurlijk 

overleg, mogelijk worden ook flankerende maatregelen genomen zoals verhoging van de algemene 

uitkering uit het gemeentefonds. Na afronding van de besluitvorming door het volgend kabinet vindt zo 

spoedig mogelijk de verwerking in de circulaire van het gemeentefonds plaats. De herverdeeleffecten 

zullen op dat moment definitief worden vastgesteld. Naast het gebruik van de meest actuele 

maatstafgegevens verwerken de fondsbeheerders dan de budgetmutaties (de zogenaamde 

taakmutaties) die in de periode tussen onderzoek en invoering van de nieuwe verdeling (2017-2023) 

hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden. Deze mutaties dienen immers ook volgens het nieuwe 

verdeelmodel te worden verdeeld. Op deze definitieve stand van de herverdeeleffecten wordt ook het 

ingroeipad gebaseerd. Het effect van de herijking van het gemeentefonds is overigens vermeld als risico 

in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting 2022. 

 

Kabinetsbeleid 

Mogelijk lopen (mede a.g.v. de coronacrisis) de kosten voor jeugdhulp verder op, de verwachte 

structurele compensatie jeugdhulp (conform het akkoord) is na 2022 voor 75% als stelpost verwerkt in 

de begroting in afwachting van definitieve afspraken. Het kabinet heeft nieuwe bezuinigingen op de 

jeugdzorg in het vooruitzicht gesteld (dat effect is ook niet meegenomen in de laatste begroting). 

Verder heeft de nieuwe coalitie de ambitie jaarlijks 100.000 woningen te bouwen om het groot tekort 

aan huizen op te lossen. Maar het geld dat daarvoor beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten wordt 

onttrokken aan het volkshuisvestingsfonds en het gemeentefonds en vervolgens als specifieke uitkering 

aan gemeenten teruggegeven. Bij die woningbouwprojecten eist het rijk bovendien cofinanciering voor 

50 procent. Gemeenten moeten er dus geld bij leggen. Ook ligt er een grote opgave voor duurzaamheid 

en energie transitie, ook hier is niet duidelijk in hoeverre gemeenten hiervoor gecompenseerd worden. 

Prognose schuldpositie 2021-2026

2021 2022 2023 2024 2025 2026

volgens 

jaarrekening 

2021 (x € 
1.000)

volgens 

begroting 2022 

(x € 1.000)

volgens 

meerjarenraming 

(x € 1.000)

volgens 

meerjarenraming 

(x € 1.000)

volgens 

meerjarenraming 

(x € 1.000)

volgens 

meerjarenraming 

(x € 1.000)

-2.002 -12.061 -2.071 -2.721 1.588 -1.162

- 12 Verplichte aflossing op vaste geldleningen 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150

Toename (-)/Afname (+) kaspositie -3.152             -13.211          -3.221             -3.871             438                  -2.312             

Schuldpositie 1-1 21.500           23.502           35.562           37.633           40.354           38.766           

Verplichte aflossing op geldleningen 1.150            1.150            1.150            1.150            1.150            1.150            

Lange schuld na verplichte aflossing 20.350            22.352            34.412            36.483            39.204            37.616            

Saldo kas (+=overschot; -=tekort) cumulatief -3.152           -13.211         -3.221           -3.871           438               -2.312           

Prognose verloop schuldpositie 23.502            35.562            37.633            40.354            38.766            39.929            

Omschrijving

Berekend saldo uitgaande en binnenkomende 

geldstromen (=financieringssaldo)
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De VNG voert dan ook campagne om duidelijk te maken bij het Rijk dat gemeenten zonder voldoende 

middelen van het Rijk de taken onvoldoende uit kunnen voeren. 
 

 

Programma 1: Veiligheid 

 

Ontwikkelingen algemeen 

Er is een onderzoek gedaan naar de risico’s die de gemeente loopt wat betreft ondermijning. 
Ondermijning is als criminelen voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. 

Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Onderzocht wordt in 

hoeverre hier maatregelen genomen moeten worden. Bij de begroting wordt wellicht een voorstel 

gedaan. 

 

 
Programma 2: Verkeer, Vervoer en Waterstaat 

 

 

Programma 3: Economie 

 

 

Programma 4: Onderwijs 

 

 
Programma 7: Volksgezondheid en milieu 
 

Ontwikkelingen algemeen 

 

De noodzaak van een snelle energietransitie wordt steeds urgenter gezien de snelheid waarmee het 
klimaat verandert. Daarbovenop toont de Russische inval in Oekraïne en de daardoor gestegen gasprijs 
ook de noodzaak van een snelle inzet op Europese energieonafhankelijkheid. In Nederland heeft het 
nieuwe kabinet een extra ambitie naar minimaal 55% Co2 reductie in 2030 in het coalitieakkoord 
vastgelegd. Deze ambitie zal worden aangepast in de bestaande Nederlandse klimaatwet. De EU (green 
Deal), rijksoverheid, provincie en gemeentes trekken samen op door wetgeving vast te stellen en 
subsidies ter beschikking te stellen. Daarbij is in Nederland afgesproken dat gemeentes de regie krijgen 
in de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. De markt en onderzoeksinstellingen zijn volop bezig 
met het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.  
 
Een belangrijk Bloemendaals beleidsstuk is de eind 2021 vastgestelde Transitievisie Warmte. Hierin zijn 
twee belangrijke zaken opgenomen. Enerzijds is vastgelegd dat er geen aardgasvrije wijken of buurten 
worden aangewezen in de periode tussen nu en 2030; anderzijds is de ambitie vastgelegd om in 2030 
minimaal 25% aardgas te besparen. Voor de komende jaren zullen we onze inspanningen gericht op 
woningisolatie en de hybride warmtepomp intensiveren. In regionaal verband wordt in toenemende 
mate samengewerkt met Haarlem, Heemstede en Zandvoort, al ligt er forse potentie voor opschaling.  
 
Ook wat betreft de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed is er een opgave. De 
noodzakelijke investeringen verduurzaming maatschappelijk vastgoed vergen gemeentelijke inzet. Het 
Rijk wil dit mogelijk vergoeden, maar onbekend is hoe die vergoeding er uit gaat zien. Ook is 
inzet/begeleiding nodig voor uitvoering biodiversiteitsplan/gevolgen natuurbeschermingswetgeving en 
toename benodigde capaciteit verouderend bomenbestand (niveau beleidsondersteunend medewerker). 
De financiële consequenties hiervan zijn nog niet bekend. 
 
Uitvoering Klimaatakkoord/energietransitie 

Het nieuwe kabinet heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat gemeentes vanaf 2023 structureel 
extra middelen (voor FTE’s) krijgen voor de uitvoer van het in 2019 vastgelegde klimaatakkoord. 
Voorzien is € 300 miljoen vanaf 2023, € 500 miljoen in 2024 en € 800 miljoen vanaf 2025 structureel 
tot 2030. Op het moment van schrijven is nog onduidelijk op basis van welke indicatoren, en wanneer, 
uitkering aan gemeentes zal plaatsvinden.  
 
In de kadernota van 2022 heeft het vorige college in ieder geval opgenomen dat indien deze extra 
middelen door het rijk aan gemeentes worden gealloceerd, dat die middelen dan ook voor klimaatbeleid 
zullen worden besteed. Inzet is dat duurzaamheid (energie, biodiversiteit, mobiliteit, afval, 
klimaatadaptatie, circulair inkoopbeleid) een bredere en meer programmatische aanpak binnen de 

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
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ambtelijke organisatie krijgt. Indien ontvangen wordt de uitkering verwerkt in de programmabegroting 
2023 die in november 2022 door de raad wordt vastgesteld.  
 
Beknopt overzicht diverse onderwerpen: 
 
Regionale Energiestrategie NHZ  

De regionale energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES) is in 2021 vastgesteld en leidt in de regio 
IJmond-Zuid-Kennemerland tot een forse toename van de hoeveelheid duurzaam opgewekte 
elektriciteit middels zon en wind, alhoewel niet op Bloemendaals grondgebied voor zover het de 
openbare ruimte betreft. Zie https://energieregionhz.nl/ 
 
Regeling reductie Energiegebruik Woningen  

Samen met de Zuid-Kennemerland gemeentes is begin 2021 rijkssubsidie aangevraagd en ontvangen. 
Het betreft voor Bloemendaal een regeling van € 240.000 RREW (Regeling Reductie Energiegebruik 
Woningen) waarmee zowel bewoners van huurwoningen als koopwoningen in aanmerking komen voor 
kleine energiebesparende maatregelen, zoals radiatorfolie, tochtstrips en LED-lampen e.d.  Eigenaren 
kunnen ook kiezen voor een advies op maat, en de inspanningen worden zeer gewaardeerd. De 
einddatum van de te besteden gelden is onlangs door de minister verlengd van juli 2022 naar eind 
2022. Zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rrew 
 
Aanpak Energiearmoede 

Begin 2022 heeft het kabinet 150 miljoen euro uitgetrokken voor gemeenten om de huishoudens die 
het hardst getroffen worden door de gestegen energieprijzen op korte termijn te ondersteunen met 
energiebesparende maatregelen. Hoewel energiearmoede in vergelijking met gemeentes elders in 
Nederland relatief weinig voorkomt, heeft ook Bloemendaal ongeveer € 72.000 ontvangen. Deze dient 
uiterlijk mei 2023 te zijn besteed. In afstemming met de intergemeentelijke afdeling IASZ en de 
gemeente Heemstede wordt een plan opgesteld. Zie ook 
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/aanpak-energiearmoede/ 
 
Duurzame Mobiliteit  

We verwachten een zeer sterke stijging in het aantal aanvragen voor openbare laadplekken. Ook 
hiervoor geldt dat de verwachte klimaatmiddelen van het rijk per 2023 hiervoor (deels) kunnen worden 
ingezet. Het college heeft met behulp van de MRA-E in maart 2022 een laadvisie voor Bloemendaal 
vastgesteld. In het Klimaatakkoord is immers afgesproken dat de gezamenlijke overheden en betrokken 
marktpartijen een Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) maken. In dat kader wordt ook verder 
gewerkt aan regionale mobiliteitsplannen, zie https://samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/RMP 
 
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed  

Wat betreft het maatschappelijk vastgoed van de gemeente is, in lijn met de landelijke sectorale 
routekaart Maatschappelijk Vastgoed, in beeld gebracht welke verduurzamingsmogelijkheden er liggen. 
De benodigde financiële middelen zijn reeds per 2022 opgenomen in de meerjarenbegroting.  
 
Biodiversiteitsplan 

In het biodiversiteitsplan staan de visie en ambities op het gebied van biodiversiteit voor de komende 
tien jaar beschreven. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties willen we de komende jaren flinke 
stappen zetten. Zie ook https://www.bloemendaal.nl/over-de-gemeente/duurzaam-

bloemendaal/biodiversiteit 
 
Circulaire inkoop  

Waar mogelijk wordt bij aanbestedingen circulariteit meegenomen. Dit is in lijn met de MRA -brede 
afspraken om bij een steeds hoger percentage aanbestedingen circulariteit onderdeel te laten uitmaken 
van de uitvraag.  
 
Actualisering bodemkaarten en notabodembeheer: 

Bodemkwaliteitskaarten en de nota bodembeheer maken grondverzet eenvoudiger. Daarnaast is 
monitoring een verplichting onder de Omgevingswet. Door het actualiseren van de 
bodemkwaliteitskaarten wordt invulling gegeven aan deze verplichting. Omgevingsdienst IJmond heeft 
al een reservering gemaakt voor het actualiseren van de bodemkaarten in 2022/2023.  
 
Geluidskaarten en basisgeluidsemissie 

Iedere vijf jaar moeten aangewezen gemeenten in de regio IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) 
en Kennemerland (Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort) de geluidsniveaus in de leefomgeving 
vaststellen. De laatste kaart is in 2016 opgesteld en in 2017 vastgesteld door de gemeente 
Bloemendaal. Eventuele maatregelen die de gemeente wil treffen om de geluidsniveaus te beheersen of 

https://energieregionhz.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rrew
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/aanpak-energiearmoede/
https://samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/RMP
https://www.bloemendaal.nl/over-de-gemeente/duurzaam-bloemendaal/biodiversiteit
https://www.bloemendaal.nl/over-de-gemeente/duurzaam-bloemendaal/biodiversiteit
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te verlagen worden in een actieplan beschreven; dit volgt nadat de kaarten zijn vastgesteld. Het 
vaststellen van de geluidsniveaus en het maken van het actieplan is nu nog opgenomen in de Wet 
milieubeheer (Titel 11.2). Als de Omgevingswet in werking treedt, is de verplichting tot het opstellen 
van geluidsbelastingkaarten en het actieplan geregeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving.  
De gemeenten en agglomeraties waarvoor deze verplichting geldt zijn opgenomen in de 
Omgevingsregeling (artikel 2.40, aanwijzing agglomeraties richtlijn omgevingslawaai). Een voorwaarde 
uit de Omgevingswet is dat iedere gemeente de basisgeluidsemissie (BGE) moet vaststellen van de 
gemeentelijke wegen. Bij de actualisatie zal dit aspect worden meegenomen. De geluidbelastingkaarten 
worden vastgesteld in 2022. Het actieplan geluid wordt in 2023 vastgesteld. Deze werkzaamheden 
vinden binnen de bestaande middelen plaats.  
 
Omgevingswet, warme overdracht bodem 

Met de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderen ook de regelgeving, taken en 
bevoegdheden op bodemgebied. De regels zelf veranderen, waardoor gemeenten meer ruimte krijgen 
om binnen grenswaarden zelf keuzes voor hun bodemkwaliteit te maken. Tegelijkertijd vindt er ook een 
wijziging plaats in bevoegd gezag, inzake de taken voor bodemverontreiniging. De bevoegdheden gaan 
dan over van provincie naar gemeenten. Op dit moment voert Omgevingsdienst IJmond deze taak uit 
namens provincie Noord-Holland. Het gaat hierbij zowel om toezicht, handhaving en 
vergunningverlening als om de juridische en beleidsmatige advisering. Tegelijk met de overdracht van 
de bodemtaken van provincie naar gemeenten, worden de financiële middelen vanuit het Provinciefonds 
naar Gemeentefonds overgeheveld. Om namens gemeenten in de toekomst deze taak op hetzelfde 
niveau, zorgvuldig en adequaat uit te kunnen blijven voeren, doet de Omgevingsdienst een beroep op 
deze middelen. De financiering van de bodemtaken onder de Omgevingswet is echter al langere tijd 
onduidelijk. Het Rijk is daarover in overleg met VNG, IPO en UvW. Eind 2021 kon men niet tot een 
akkoord komen, wat betekent dat het overleg in 2022 wordt voortgezet. Om hier wel op voor te 
sorteren heeft de Omgevingsdienst het totaalbedrag, dat nu voor onze regio staat gereserveerd, via een 
verdeelsleutel verdeeld over onze regio. In de begroting van 2023 houden wij rekening met de volledige 
financiering van deze taak. Wij verdelen deze bijdrage na indexatie op basis van de verdeelsleutel. 
Wanneer afspraken rondom de financiering van de bodemtaken verder zijn geconcretiseerd, zal 
Omgevingsdienst IJmond de gemeenten per brief een definitieve aanbieding sturen.  
 
Leges Milieuvergunningen onder de Omgevingswet 

Met de Omgevingswet komt de mogelijkheid om leges te heffen op omgevingsvergunningen voor 
milieubelastende activiteiten terug. In de afgelopen decennia zijn steeds meer vergunning-plichtige 
activiteiten onder algemene regels gekomen (bijv. het activiteitenbesluit). Onder de Omgevingswet is 
de verwachting dat het aantal vergunning plichtige bedrijven verder zal afnemen en dat het aantal 
bedrijven waarbij maatwerk voorschriften moet worden opgelegd zal toenemen. Op dit moment kent de 
gemeente nog vier bedrijven waarvoor een Wabo milieu vergunningplicht geldt. Naar verwachting zullen 
deze bedrijven onder de Omgevingswet vergunning-plichtig blijven. In februari 2022 is het werkmodel 
legesverordening 2022 beschikbaar gekomen, hierin zijn ook de milieubelastende activiteiten 
opgenomen. De Omgevingsdienst IJmond heeft begin 2022 een tariefbepaling voor de milieubelastende 
activiteiten uitgevoerd. De komende periode zal worden benut om af te wegen of leges voor 
milieubelastende binnen de gemeente wenselijk zijn en zullen indien nodig afspraken over het innen 
van de leges gemaakt worden.  
 
Omgevingsveiligheid  

Voor de externe veiligheidstaken (EV)- adviezen over vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) 
en ruimtelijke ordening heeft het Rijk vanaf 2021 ongelabelde middelen, op basis van een 
verdeelsleutel, in het gemeentefonds gestort. Dit om tegemoet te komen aan de werkelijke 
bestuurslasten op gebied van externe veiligheid. Deze verdeelsleutel is specifiek voor EV opgesteld, 
omdat deze bestuurslasten niet tot uiting komen in de algemene gemeentelijke verdeelsleutel. 
Omgevingsdienst IJmond voert de taken op het gebied van omgevingsveiligheid uit.  Via de reguliere 
bijdrage worden de middelen aan de Omgevingsdienst uitgekeerd. Het om een bedrag van € 1.000 
(excl. indexatie).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kadernota 2023, corsa 2022000912, pagina 16 

 

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 
 
Ontwikkelingen algemeen 

 

Invoering Omgevingswet 2023 

In februari 2022 werd de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw uitgesteld. Naar huidig 

inzicht treedt de wet thans per 1 januari 2023 in werking. Op basis van deze informatie werd het 

restant invoeringsbudget als onderdeel van het overhevelingsvoorstel in januari 2022 door u 

beschikbaar gesteld ten behoeve van de verdere voorbereidingen. Dit jaar wordt het 

implementatietraject afgerond. De structurele consequenties van de invoering van de Omgevingswet 

voor de gemeentelijke begroting zijn nog niet bekend. Die zijn in 2021 onderzocht.  

De uitkomst is dat veel onzeker blijft omdat het afhangt wat de raad gaat beslissen over de 

Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Gaat de raad het tijdelijk Omgevingsplan zo wijzigen dat de 

meeste vergunningen blijven bestaan, dan zal dat weinig gevolgen hebben voor de te ontvangen leges.  

Ook speelt hierbij een rol in welke gevallen de raad bij buitenplanse activiteiten gebruik wil maken van 

zijn adviesrecht. In de raad van maart jl. heeft de raad aangegeven dat ze het adviesrecht willen 

uitbreiden met de plannen die afwijken van het bestemmingsplan waarbij woningen worden 

toegevoegd. Tevens moet op verzoek van de raad (o.a. Nota Kostenverhaal) en als gevolg van de 

invoering van de Omgevingswet het ruimtelijke beleid worden geëvalueerd en herzien worden. Dit 

betekent een toename van de belasting van het ambtelijk apparaat. Om de plannen toch binnen de 

benodigde tijd te behandelen is het nodig 1 fte toe te voegen aan de formatie om deze extra 

werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zie hieronder daarom het voorstel voor uitbreiding formatie bij 

voorstellen met financiële consequenties.  

 

De applicaties om aan te haken op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) zijn aangeschaft uit het 

implementatiebudget. Maar na inwerkingtreding zullen er structurele kosten gemaakt gaan worden in 

de vorm van extra applicaties, onderhoud en functioneel beheer. De omvang hiervan is nog niet bekend 

maar in het kader van de voorbereiding van de begroting 2023 komen wij hierop terug. 
 

Evenement Formule 1 

Organisator Dutch Grand Prix (DGP) heeft in principe een 3-jarig contract met de FOM om de F1 in 

Zandvoort te organiseren. Afgelopen jaar heeft de eerste editie hiervan plaatsgevonden. Voor 

Bloemendaal betekent het evenement een terugkerend project waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan 

het mobiliteitsplan, openbare orde en veiligheid, vergunningen en communicatie. Dit zorgt voor een 

substantiële inzet van uren in de maanden voorafgaand aan de F1. Voor de communicatie naar 

inwoners en bedrijven is een beperkt (communicatie)budget nodig. Verder zorgt de verhuur van de 

gemeentelijke parkeerterreinen P1 en P2 op de Kop van de Zeeweg voor een inkomend kostenverhaal 

in combinatie met compensatie voor gederfde parkeerinkomsten. 
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5.  Recapitulatie / Samenvatting financieel 

Na vaststelling in de begrotingsraad van 4 november 2021 en aanvullende wijzigingen a.g.v. de 
september- en decembercirculaire 2021 en besluitvorming in de raden van december 2021 en februari 
2022 is het structurele beeld van het meerjarenperspectief (na eliminatie van de incidentele effecten) 
als volgt: 
 

 
 
De saldi vertonen voor de gehele periode positieve cijfers, maar daarin is echter nog geen rekening 
gehouden met de effecten van de herijking gemeentefonds (nadeel  in 2023 ongeveer € 350.000 en 
loopt vervolgens elk jaar met dit bedrag op). Laatste ontwikkeling dat dit bedrag/ingroeipad in 2023 

wellicht gehalveerd tot € 7,5 per inwoner per jaar, vervolgens € 15 per inwoner per jaar extra. 

 
Onderstaande aanvragen / ontwikkelingen zijn gemeld in de Kadernota 2023, zonder evt. nadelig effect 
herijking gemeentefonds (dat wordt naar verwachting bekend bij de meicirculaire 2022). 
Tevens is onderstaand ter informatie een geconsolideerd overzicht van het lopende 
investeringsprogramma opgenomen. In het kader van het begrotingsproces wordt het 
investeringsprogramma aangepast en wordt besloten over de investeringen jaarschijf 2023. Zie de 
bijlage voor het geactualiseerde investeringsprogramma. 
 

Recapitulatie Aanvragen Kadernota 2023 

P0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING 
financiële 

consequentie 

structureel 

Incidenteel 

2023 
Investering 

  
Vervanging takelplatform  in 2023 

gemeentewerf door lift i.v.m. 
veiligheidseisen 

    € 30.000 

  
Investering 2023 in voorzieningen 

gemeentewerf oplaadinfrastructuur tractie 
    € 80.000 

  
Verhoging budget onderzoek 

integriteitsmeldingen 
€ 15.000     

  Uitbreiding  uren inkoopstichting Rijk € 17.750     

  
Verhoging budget GR Digitale 

Informatievoorziening en ICT (DIT)  
€ 60.000     

  
Verhoging bijdrage  Regionale 

Samenwerking en MRA 
€ 21.000     

  
Uitbreiding formatie juridische control en 

APV 
€ 125.000     

  
Uitbreiding formatie 1 fte t.b.v. regionale 

samenwerking 
€ 60.000     

MEERJARENBEGROTING  2 0 2 2 - 2 0 2 6   x  € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026

Stand meerjarenbegroting na vaststelling begroting 2022 in raad van 4 november 2021 -402 -319 -410 82 82

- Gevolgen Septembercirculaire 2021 667 513 514 587 587

- Vaststellen programma Water (raad 16 december 2021) 0 14 6 13 13

- Vaststellen klimaatadaptatie (raad 16 december 2021) -68 -50 -50 -50 -50

- Ontwikkeling Blekersveld (raad 16 december 2021) -300 0 0 0 0

- Parkeerautomatien (raad 3 februari 2022) -49 0 0 0 0

BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2022-2026 na raadsbesluiten december en februari -152 158 60 632 632

Effect Decembercirculaire 2021 70 37 34 35 35

BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2022-2026 na verwerking Decembercirculaire 2021 -82 195 94 667 667

Eliminatie opgenomen incidentele uitgaven en inkomsten -1.389 -415 -446 -181 -181

BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2022-2026 na eliminatie incidentele baten en lasten 1.307 610 540 848 848
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  Bijstellen parkeer- en toeristenbelasting PM     

TOTAAL 
AANVRAGEN 
P0 

  € 298.750 € 0 € 110.000 

P1 VEILIGHEID       

  Mogelijk meer inzet ondermijning PM     

          

TOTAAL 
AANVRAGEN 
P1 

  € 0 € 0 € 0 

P2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT       

  
Verhoging storting in voorziening rationeel 

wegbeheer 
€ 241.000     

  
Vervanging in 2023 van armaturen en 

lichtmasten in Kinheimparkt, Zijlweg e.o. 
en Bekslaan-Leidsevaart 

  

 

€ 156.500 

  
Herinrichting Hartenlustlaan / 

Kennemerweg in 2023 
    € 700.000 

          

TOTAAL 
AANVRAGEN 
P2 

  € 241.000 € 0 € 856.500 

P3 ECONOMIE       

          

TOTAAL 
AANVRAGEN 
P3 

  € 0 € 0 € 0 

P4 ONDERWIJS       

  
Actualisatie investeringsprogramma 
onderwijshuisvesting (meerkosten) 

    
€ 1.187.000 

  
Budget tijdelijke huisvesting scholen 2023 

t/m 2025  
  € 60.000   

  Budget OZB compensatie scholen verhogen 
budgettair 

neutraal 
    

TOTAAL 
AANVRAGEN 
P4 

  € 0 € 60.000 € 1.187.000 

P5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE       

  Renovatie speelplaatsen     € 225.000 

  
Beleidsondersteunend medewerker 
groenvoorzieningen 

    € 70.000 

  
Aanpassingen investeringen vervanging 

tractie i.v.m. duurzaamheidseisen 
    € 64.000 
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TOTAAL 
AANVRAGEN 
P5 

  € 0 € 0 € 359.000 

P6 SOCIAAL DOMEIN       

  Verhoging budget WMO € 200.000     

  

Diverse ontwikkelingen Jeugd Hulp 
vereisen verhoging budget (hoogte nog 
niet bekend) 

PM     

  Uitvoeringskosten Wet Inburgering € 47.000     

TOTAAL 
AANVRAGEN 
P6 

  € 247.000 € 0 € 0 

P7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU       

  

Uitvoering 
Klimaatakkoord/energietransitie/verduurza
ming maatschappelijk vastgoed / 
biodiversiteitsplan (financiële 
consequenties nog niet bekend) 

€ 250.000   PM 

  Kostenverhoging taken Wpg VRK en 
uitbreiding prenatale gezondheidszorg 

€ 20.000     

  Rioolexploitatie       

  
Investering 2023 riolering Cornelis van der 
Lijnlaan (Haarlem) 

    € 350.000 

  
Investering 2023 riolering Oranjejaan en 
de Prins Hendriklaan 

    € 410.000 

  
Investering 2026 vervanging riolering 
Duinlustparkweg 

    € 270.000 

  
Investering 2026 vervanging riolering 
Schulpweg 

    € 110.000 

  
Investering 2026 vervanging riolering 
Meerweg 

    € 120.000 

  
Investering 2026 vervanging riolering 
Oosterduinweg 

    € 230.000 

  
Investering 2026 vervanging riolering 
Slingerweg en Sparrenlaan 

    € 150.000 

  Afvalexploitatie       

  
Brengparkjes Anemonenplein en 

Binnenweg uitbreiden met ondergrondse 
container voor papier en karton 

€ 2.300     

          

TOTAAL 
AANVRAGEN 
P7 

  € 272.300 € 0 € 1.640.000 

P8 

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE 
ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING 
EN SV 
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Uitvoering woononderzoek en uitvoeren 
woonbeleid (uitbreiding formatie) € 87.000 

    

  

Uitvoeren opkoopbescherming 
(vergunning- en handhaving proces) 
geschat op 0,5 fte 

€ 27.000 

    

  

Uitbreiding formatie 1 fte RO en 
vergunningverlening i.v.m. Omgevingswet  € 87.000 

    

  

Medewerker monumenten en cultuur 

€ 87.000 

    

  
Verhoging budget monumentensubsidies 
met € 20.000 naar € 60.000 € 20.000 

    

TOTAAL 
AANVRAGEN 
P8 

  € 308.000 € 0 € 0 

          

    

financiële 

consequentie 

structureel 

Incidenteel 

2023 

Investering 

2023 -2026 

TOTAAL:   € 1.367.050 € 60.000 € 4.152.500 

  
waarvan betrekking op kostendekkende 

exploitaties 
€ 2.300 € 0 € 1.640.000 

  T.l.v. algemene middelen € 1.364.750 € 60.000 € 2.512.500 

     

   geel wordt verwerkt als nieuw voorstel 

 

 

Lopende investeringsprogramma: 

 

 
  

2023 2024 2025 2026 TOTAAL

Investeringen overhead -110.000 -464.808 0 -50.000 -624.808        

Investeringen verkeer en vervoer -856.500 -424.000 -125.000 0 -1.405.500     

Investeringen economische promotie 0 0 0 0 -                 

Investeringen onderwijshuisvesting -4.037.000 -3.312.000 0 0 -7.349.000     

Investeringen cultuurpresentatie 0 -122.200 0 0 -122.200        

Investeringen openbaar groen -369.000 -82.000 -265.000 -43.000 -759.000        

Investeringen riolering -760.000 -140.000 -540.000 -880.000 -2.320.000     

Investeringen afvalexploitatie 0 0 0 0 -                 

Totaal -6.132.500 -4.545.008 -930.000 -973.000 -12.580.508
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Bijlage 1: Voorstellen met financiële consequenties (indicatief) 

 

Hieronder kunt u per programma voorstellen vinden die in voorbereiding zijn. Deze kunnen echter nog 

wijzigingen en er kunnen voorstellen afgaan en bijkomen. 

 

Programma 0: Bestuur en Ondersteuning 

 

Onderhoud en investeringen gemeentewerf (totale investering nadeel € 110.000) 

Op de werf Brouwerskolk is onderhoud nodig om de voorzieningen op peil te houden: 

Vervanging takel door goederenlift € 30.000 

Verzwaring laadinfrastructuur elektrische voertuigen: investering € 80.000  
 

Uitbreiding inzet uren inkoopstichting Rijk (structureel nadeel € 17.750) 
In 2021 is het aantal beschikbare uren van st. Rijk om de gemeente te ondersteunen met inkoop 

verminderd van 5 naar 4 dagen. Echter 4 dagen is niet toereikend voor onze inkooptrajecten en de 

eisen/wensen ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en voldoen aan 

rechtmatigheidseisen worden hoger. Daarom is het voorstel om vanaf 2023 het aantal uren uit te 

breiden van 4 naar 4,5 dag. 

 

Verhoging budget afhandeling integriteitsmeldingen tegen politieke ambtsdragers 

(structureel nadeel € 15.000) 

De raad heeft in november 2020 het integriteitsprotocol Politieke ambtsdragers vastgesteld en in april 

2021 een commissie Integriteit ingesteld voor de behandeling van integriteitsmeldingen jegens politieke 

ambtsdragers. De vergoeding van de leden van de commissie Integriteit is € 500 per lid, per zaak. In 

2021 zijn er 15 integriteitmeldingen ingediend jegens politieke ambtsdragers. De jaren daarvoor 

aanzienlijk meer. Ten behoeve van de commissie Integriteit en ten behoeve van eventuele externe 

integriteitsonderzoeken is structureel budget benodigd. In geval van een extern nader onderzoek zijn 

de kosten geraamd op circa € 10.000 per nader onderzoek. Voorstel is daarom om het budget 

structureel vast te stellen op € 15.000. 
 

Verhoging formatie juridische control en APV (structureel 1,33 fte nadeel € 125.000) 

Ten gevolge van de toenemende aandacht voor veiligheid bij evenementen en in verband met de 

mogelijke impact en de daarbij betrokken (tegengestelde) belangen en daaruit voortvloeiende 

bestuurlijke gevoeligheid/risico’s, is een kwaliteitsslag vergunningenproces evenementen noodzakelijk, 
onder andere middels het 4-ogen principe (inhoudelijk). In dat kader is meer aandacht vanuit de 

Veiligheidsregio’s, Politie, Brandweer, GHOR, OD IJmond, OOV, en Toezicht voor evenementen. Daarom 
is een ambtelijke evenementencommissie ingesteld. Een en ander behoeft meer integrale afstemming 

en meer communicatie (met alle actoren) waarbij een proactieve houding essentieel is.  

Voorts behoeft in praktijk de APV vrijwel twee maal per jaar aanpassing / actualisering. Daarbij is 

afstemming met de diverse betrokken disciplines evenzeer van belang. Op grond van de APV en de 

bijzondere wetten worden er meer dan 60 soorten vergunningen/ontheffingen en meldingen behandeld. 

Hieronder vallen bijvoorbeeld de kapvergunningen en de ligplaatsvergunningen, maar ook de 

alcoholvergunningen voor alle horecagelegenheden, Dit vergt enerzijds generalistisch, anderzijds 

specialistische kennis bij medewerkers. Een en ander vergt een coördinerende (en meewerkende) rol in 

het team van 1 Fte. Dit versterkt de kwaliteit van besluitvorming, bevordert de integraliteit en verzekert 

de juridische inbreng.  

 

Daarnaast is binnen de afdeling beheer het team Juridische control en ondersteuning actief met de 

bevordering en bewaking van de juridische kwaliteit. Naast het secretariaat voor de commissie 

bezwaarschriften en de ambtelijke ondersteuning van de onafhankelijke integriteitscommissie, vergt 

ook deze taak extra inzet. Door verdergaande juridificering van de werkzaamheden van de gemeente in 

algemene zin, is extra inzet vereist om periodiek controles uit te voeren op bijvoorbeeld de actualiteit 

van onze lokale regelgeving, de verstrekte mandaten en de gebruikte publicaties. Om het overzicht en 

de controle daarop beter te kunnen waarmaken is een beperkte uitbreiding van de formatie nodig.  

 

 

Verhoging budget GR Digitale Informatievoorziening en ICT (DIT) (structureel nadeel circa € 60.000) 
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Een aantal ontwikkelingen kan worden opgevangen in de meerjarenbegroting DIT. Dat geldt echter niet 
voor de flinke prijsverhoging die door Microsoft is aangekondigd. Nieuwe contracten worden verrekend 
o.b.v. inwoneraantal. Het gaat om ongeveer € 60.000 prijsverhoging. Een Informatievisie ICT 
is in voorbereiding en heeft mogelijk meerjarige financiële gevolgen.  
 

Verhoging bijdrage t.b.v. Regionale Samenwerking en MRA (structureel nadeel € 21.000) 
In 2022 zijn er met betrekking tot de samenwerking tussen overheden twee ontwikkelingen geweest. 

Om de regionale samenwerking te verbeteren en de betrokkenheid van de gemeenteraad te vergroten, 

is voor de regio Zuid-Kennemerland een nieuwe ‘governance’ uitgewerkt in een samenwerkings-

convenant met een uitvoeringsagenda. Met de ‘governance regionale samenwerking’ zijn kosten 
gemoeid voor de inzet van de regisseur regionale samenwerking en diens ondersteuning (1,5 fte) Deze 

kosten worden tot het moment van de evaluatie vanuit de bestaande begrotingsmiddelen van de vier 

betrokken gemeenten gefinancierd, waarbij Haarlem 60% van de kosten voor rekening neemt en de 

overige drie gemeenten gezamenlijk 40%. Dit betekent afgerond voor Bloemendaal € 21.000 per jaar. 

In de loop van 2022 zal duidelijk zijn of de ingezette regisseur en ondersteuning een structurele basis 

behoeft en wordt een aanvraag gedaan voor de begroting 2023 of 2024.  

 

Verhoging formatie 1 fte en verhoging bijdrage MRA (structureel nadeel € 60.000, verhoging bijdrage 

aan MRA nog onbekend) 

Ook de regionale samenwerking binnen de MRA is geïntensiveerd. Dit betekent onder andere dat de 

gemeente direct aan tafel zit bij de Algemene vergadering en beter betrokken wordt bij de platforms. 

Dit zal naar verwachting betekenen dat er extra ambtelijke voorbereidingstijd nodig is, of de extra inzet 

opgevangen kan worden binnen de bestaande ambtelijke capaciteit of niet. De jaarlijks bijdrage is  

momenteel vastgesteld op € 1,53 per inwoner. Na de verkiezingen komt er een voorstel vanuit de MRA 

over de jaarlijkse bijdrage per inwoner. In de afgelopen collegeperiode zijn er ook tussen de regio en de 

provincie afspraken gemaakt o.a. in het Woonakkoord en in de Regionale Samenwerkingsagenda.  

Het ambtelijke apparaat is niet ingericht op de uitvoering van de bovengenoemde ontwikkelingen. Om 

een stevige stem te hebben in de regio en de diverse uitvoeringsafspraken integraal binnen en buiten 

de gemeente op te pakken met de bijbehorende participatie is het noodzakelijk om een formatieplaats 

toe te voegen die hierin de coördinatie en bestuurlijke voorbereiding op zich neemt. De wens is om deze 

formatie ook te benutten voor het aanvragen van subsidies voor de uitvoering van projecten. 

 

Bijstellen/aframen parkeer- en toeristenbelasting (PM) 

Mede als gevolg van de corona crisis bleven de parkeer- en toeristenbelasting de afgelopen jaren 

achter. Het kan enige tijd duren voor de toeristenstromen zijn hersteld en een stabiel beeld laten zien. 

Uitgangspunt is reëel ramen, daarom wordt onderzocht in hoeverre deze baten bijgesteld moeten 

worden.  

 

Programma 1: Veiligheid 

 

Er is een onderzoek gedaan naar de risico’s die de gemeente loopt wat betreft ondermijning. 
Ondermijning is als criminelen voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. 

Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Onderzocht wordt in 

hoeverre hier maatregelen genomen moeten worden. Bij de begroting wordt wellicht een voorstel 

gedaan. 

 
 
Programma 2: Verkeer, Vervoer en Waterstaat 

 

 
In 2023 worden de volgende ontwikkelingen (mogelijk) actueel.  

 

Deelname Strategisch plan verkeersveiligheid (SPV, convenant regio/provincie/Rijk). 

Bloemendaal heeft zich aangesloten bij een bestuurlijk convenant om de doelstellingen van het SPV te 

onderschrijven. De kern van het plan is het verkeersveiligheidsbeleid meer ‘risico-gestuurd’ te maken. 
Dit betekent dat maatregelen in een provincie/regio preventief moeten worden afgestemd op het 

specifieke profiel van de betreffende gemeente (welke wegen zijn het meest onveilig, welke groep 

verkeersdeelnemers loopt het grootste risico, welke oorzaken zoals alcohol of snelheid zijn dominant?) 
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Het Rijk heeft ook de wens uitgesproken dat het onderwerp ‘verkeersveiligheid’ een plek krijgt in de 
Omgevingsvisies, in relatie tot de kwaliteit van de woonomgeving. Op dit moment (maart 2022) is nog 

niet bekend of dit in 2023 e.v. in Bloemendaal leidt tot (extra) investeringen in wegen en verkeer en of 

daar subsidie voor beschikbaar komt. 

 

Herinrichting Voorbuurt Bloemendaal 

In 2022 is een herinrichtingsplan voor de Voorbuurt in ontwikkeling (deel Bloemendaalseweg tussen 

Mollaan en Hartenlustlaan). De raad heeft daarvoor in 2020 opdracht gegeven met een motie. In het 

participatietraject zijn verschillende planvarianten in bespreking. Er is nog geen kostenraming en ook 

geen besluit over (een jaar van) uitvoering. Mogelijk volgt in 2023 e.v. een aanvraag om 

uitvoeringsbudget.   

 

Nieuwe Actieagenda van de Bereikbaarbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2021. 

Eind 2021 hebben de vier Zuid-Kennemer gemeenten een nieuwe Bereikbaarheidsvisie vastgesteld. In 

2022 volgt een Actieagenda, waarin plannen en projecten voor de periode tot 2030 een plek krijgen. 

Het Mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland is beschikbaar voor (co-)financiering, maar gemeenten zullen 

ook zelf financiële bijdragen moeten leveren aan nieuwe plannen en projecten in de regio. 

Op dit moment (maart 2022) zijn de volgende projecten in beeld: 

 

Aanpassen en vervangen regionale bewegwijzering.  

De stuurgroep GR Bereikbaarheid neemt in 2022 een go-no go beslissing over dit project. De 

uitvoeringskosten voor Bloemendaal zijn indicatief begroot op € 35.000 exclusief personele kosten voor 
begeleiding en uitvoering op straat. 

Het Mobiliteitsfonds biedt in principe 25% cofinanciering, maar de stuurgroep kan daarvan afwijken.   

 

Beperkende maatregelen geluidhinder spoor Overveen 

Ter uitvoering van de moties over mitigerende maatregelen die de geluidhinder van (extra) treinen in 

Overveen moeten verzachten, is eind 2021/begin 2022 een geluid- en trillingonderzoek gedaan. 

Daarin wordt nauw samengewerkt met de OD IJmond en de bewoners, verenigd in de stichting TOOS 

en de bewonersgroep Tetterodeweg. Het onderzoek, dat bestaat uit geluid- en trillingsmetingen op 

verschillende plekken langs het spoor, is uitgevoerd rond de zomerdienstregeling en de Formule 1 in 

september 2021 en de winterdienstregeling in 2022. Het is de bedoeling dat de gemeente Bloemendaal 

met de uitkomsten van dit onderzoek (aangevuld met een bewonersenquête), met Prorail in gesprek 

gaat over mogelijke maatregelen die het spoorgeluid en de trillingen kunnen dempen. Prorail (Rijk) zal 

die maatregelen hoogstwaarschijnlijk niet zelf hoeven treffen (zolang de geluidproductie binnen de 

wettelijke normen blijft) en dan ook niet betalen. Voor de maatregelen zijn nog geen bedragen te 

noemen, maar in algemene zin geldt dat maatregelen aan het spoor kostbaar zijn. Op dit moment 

wordt voorgesorteerd op mogelijke cofinanciering uit het mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland; hiervoor 

is in het concept Jaarplan 2023 van de GR Bereikbaarheid een bedrag van € 300.000 gereserveerd.  
Mogelijk zal het college in de begroting van 2023 of 2024 aanvullend budget vragen als eigen bijdrage 

van de gemeente. Een investeringskrediet lijkt niet mogelijk, omdat het spoor geen gemeentelijk 

(kapitaal-)goed is. 

 

Verhoging storting voorziening rationaal wegbeheer (structureel nadeel € 241.000) 
De voorziening rationeel wegbeheer dient om de fluctuaties in de jaarlijkse kosten voor groot 

wegonderhoud op te vangen. Daartoe wordt jaarlijks een vast bedrag van ca. € 650.000 in de 

voorziening gestort. Aan het eind van 2022 is de voorziening naar verwachting leeg. De komende jaren 

neemt de onderhoudsbehoefte toe. De kwaliteit van vooral asfaltwegen en voetpaden dreigt onder de 

ondergrens te zakken. Om de kwaliteit en daarmee de veiligheid op peil te houden is meer groot 

onderhoud nodig is. Daarnaast zijn de prijzen door schaarste van grondstoffen en hoge energie- en 

transportkosten fors gestegen. Ook de ambities ten aanzien van duurzaamheid/circulariteit en 

klimaatadaptatie moeten worden betaald uit de onderhoudsbudgetten. 

 

In de meerjaren onderhoudsplanning 2023-2026, dat is opgesteld ten behoeve van het wegbeheerplan 

(dat in het najaar van 2022 aan de raad wordt voorgelegd), is een onderhoudsbehoefte berekend van 

gemiddeld  € 970.000 per jaar. De huidige meerjarenbegroting biedt dekking voor het groot 

wegonderhoud van € 729.000 per jaar (€ 672.000 voorziening rationeel wegbeheer en € 57.000 budget 
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fiets- en voetpaden). Het geraamde tekort bedraagt dus gemiddeld € 241.000 per jaar. Voorstel is om 

dit bedrag jaarlijks extra te storten in de voorziening rationeel wegbeheer. 

 

Herinrichting Hartenlustlaan/Kennemerweg (investering € 700.000) 
In de vergadering van 4 november 2021 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen 

waarin het college wordt verzocht een plan te maken voor de herinrichting van de Hartenlustlaan 

volgens het principe van Duurzaam Veilig, en daarbij de relatie te leggen met de Iepenlaan, de 

Kennemerweg en de Voorbuurt, inclusief de financiële consequenties. Voorstel is om de Hartenlustlaan 

en Kennemerweg te versmallen, rode fietsstroken aan te leggen, verhoogde kruisingsvlakken aan te 

brengen en de grens van de 30 km-zone aan de noordkant te verplaatsen naar de noordzijde van de 

Laan van Boreel. Daarvoor is een schetsontwerp gemaakt dat na beschikbaarstelling van een krediet  

via een participatietraject kan worden uitgewerkt en in 2023 kan worden uitgevoerd. De relatie met de 

Iepenlaan is gelegd door een gelijksoortige inrichting met rode fietsstroken. De relatie met de 

Kennemerweg is gelegd door die (tot de Laan van Boreel) op te nemen in het schetsontwerp. De relatie 

met de Voorbuurt wordt gelegd door de aansluiting van de Hartenlustlaan in dat project mee te nemen.  

De kosten worden geraamd op € 700.000 en kunnen worden gefinancierd door middel van een 

investeringskrediet, af te schrijven in 25 jaar. Er zijn geen combinatiemogelijkheden voorzien met 

andere infrastructurele werken of groot wegonderhoud. 

 

Vervanging armaturen en masten openbare verlichting 2023 (investering € 156.500) 

Beleid is om de armaturen en masten van de openbare verlichting te vervangen op basis van de 

economische levensduur (20 jaar voor armaturen, 40 jaar voor masten). De vervanging wordt 

wijkgericht aangepakt. In 2023 is vervanging van ongeveer 520 armaturen en 50 lichtmasten in het 

Kinheimpark (Bloemendaal), de Zijlweg e.o. (Overveen) en Bekslaan-Leidsevaart (Vogelenzang) 

voorzien. De vervanging heeft tot doel de verouderde en afgeschreven verlichting te vervangen door 

moderne, energiezuinige en dimbare ledverlichting. Voor de inkoop van zo duurzaam mogelijke 

armaturen wordt een aanbesteding gehouden. De afgeschreven lichtmasten worden vervangen door 

circulaire aluminium masten. Genoemde wijken/gebieden beschikken na de vervanging over 

energiezuinige ledverlichting die ’s nachts gedimd wordt. Het verlichtingsniveau op straat wordt daarbij 
in overeenstemming met de landelijke richtlijnen gebracht. 

 

Programma 4: Onderwijs 

 

  
Verhoging budget OZB compensatie (structureel nadeel € 25.000 maar budgetneutraal) 

Gemeenten zijn verplicht de aan schoolbesturen opgelegde aanslag OZB voor 100% te vergoeden. OZB 

wordt namelijk als voorziening in de huisvesting beschouwd. Het in de begroting opgenomen budget is 

ontoereikend om het totaal van de opgelegde aanslagen te kunnen compenseren. Zowel het budget als 

de raming OZB opbrengsten niet-woningen wordt op de ontwikkeling van de belastingcapaciteit 

aangepast. 

 

Beschikbaar stellen budget tijdelijke huisvesting diverse scholen (nadeel incidenteel € 60.000 per jaar 
voor de periode 2023 t/m 2025) 

De verwachting is dat in de periode 2023-2025 bij diverse scholen noodlokalen geplaatst dienen te 

worden. Dit omdat, als gevolg van bouwactiviteiten, enkele groepen niet in hun ‘eigen’ lokalen les 
kunnen krijgen. Voor deze voorziening is geen budget opgenomen in de begroting. Het gaat om de 

volgende scholen: 

 Van Eeghenschool; 

 SAB; 

 Theresiaschool; 

 Montessori VMBO; 

 mogelijk de Franciscusschool en de BSV 

Voor tijdelijke huisvesting wordt de feitelijke kosten vergoed. 
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Aanpassing investeringsprogramma Onderwijs, diverse ontwikkelingen (extra investeringen € 1.187.000 

diverse posten nog PM) 

 

1. Hartenlust VMBO 

De Hartenlustschool heeft recht op uitbreiding, omdat ze meer leerlingen hebben dan ruimte. 

Uitbreiden in de letterlijke zin, gaat op de korte termijn niet lukken, gezien de monumentale 

status van het pand. Daarom is ervoor gekozen om een inpandige aanpassing te doen. Er is 

ruimte genoeg in het gebouw aanwezig om twee extra lokalen te creëren. Met de inpandige 

aanpassing is een investeringsbedrag gemoeid van € 400.000. 

 

2. Theresiaschool 

Al een aantal jaren staat een aanpassing van de Theresiaschool in de planning. De geplande 

voorzieningen, opgenomen in het eerste deel van het IHP 2018, betreft realisatie van een 

nieuw, groter gymlokaal alsmede uitbreiding en algehele vervangende nieuwbouw, dan wel 

(gedeeltelijke) renovatie van het schoolgebouw. Definitieve besluitvorming over de te realiseren 

voorzieningen hangt in belangrijke mate af van de uitkomsten van een onderzoek (NEN 2767) 

naar de bouwkundige staat van het gebouw. Het schoolbestuur is hiervan de opdrachtgever. De 

uitbreiding heeft te maken met het opheffen van een ruimtetekort. Door dit ruimtetekort 

kunnen op dit moment niet alle groepen in het eigen schoolgebouw worden gehuisvest.  

 

Voor 2022 is een bouwvoorbereidingsbudget van € 250.000 beschikbaar. De laatst vastgestelde 
meerjarenbegroting gaat uit van beschikbaarstelling van het benodigde bouwbudget in 2 delen 

(elk groot € 2,1 mln.), in resp. 2023 en 2024. Vooralsnog wordt in de Kadernota deze 

tijdsplanning aangehouden. Met het schoolbestuur wordt overleg gevoerd over deze planning. 

Bij onvoldoende zekerheid over de haalbaarheid vindt bij de begroting 2023 aanpassing van de 

ramingen plaats. De in dit voorstel geraamde bedragen zijn aangepast aan het prijspeil 2022 (+ 

4,92%). 

 

De mogelijkheid bestaat dat ten behoeve van het nieuwe gymnastieklokaal een stuk terrein, 

naast de school gelegen, dient te worden verworven. Duidelijkheid hierover bestaat op dit 

moment nog niet.  

 

Theresiaschool: voor de vervangende nieuwbouw/renovatie/uitbreiding van het schoolgebouw 

en de vervangende nieuwbouw van een gymlokaal (gesplitst over 2023 en 2024) een te 

investeren bedrag van ca. € 4,4 mln. ramen. 
 

3. Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld 

De Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld komt, volgens het in 2018 door ons vastgestelde 

IHP, in aanmerking voor algehele vervangende nieuwbouw, dan wel vervangende nieuwbouw 

van een deel van het gebouw, in combinatie met renovatie. Een onderzoek naar de 

bouwkundige staat van het gebouw (NEN 2767) moet op dit punt duidelijkheid bieden. Het 

eindrapport is nog niet door het schoolbestuur overhandigd.  

 

De laatst vastgestelde tijdsplanning gaat uit van beschikbaarstelling van het 2e en 3e gedeelte 

van het benodigde bouwbudget (2x € 971.000) in 2023 resp. 2024. Voor de voorliggende 
Kadernota wordt deze tijdsplanning aangehouden. Er vindt overleg plaats met het schoolbestuur 

over de planning. Bij onvoldoende zekerheid over de haalbaarheid vindt bij de begroting 2023 

aanpassing van de ramingen plaats. De geraamde bedragen zijn aangepast aan het prijspeil 

2022 (+ 4,92%). 

Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld: voor algehele vervangende nieuwbouw dan wel 

nieuwbouw in combinatie met gedeeltelijke renovatie in 2023 en 2024 (pondspondsgewijs) een 

te investeren bedrag van ca. € 2,04 mln. ramen. 
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4. Montessori VMBO 

Deze school heeft te maken met een fors ruimtetekort. Permanente uitbreiding is noodzakelijk. 

In eerste aanleg werd uitgegaan van een ruimtetekort van 841 m2, er dient echter te worden 

uitgegaan van een tekort van 934 m2. Voor een uitbreiding van het gebouw met ca. 841 m2 is 

in 2022 een normbudget opgenomen. Dit normbudget dient om een aantal redenen te worden 

verhoogd: 

 

a. aanpassing aan het prijspeil 2022 (+ 4,92% = € 125.000); 
b. het ruimtetekort bedraagt 93 m2 méér (= € 188.000); 
c. er bestaat recht op een paalfunderingstoeslag (€ 12.000). 

 

5. Uitbreiding OLP/meubilair diverse scholen 

De scholen die in de afgelopen jaren in aanmerking kwamen voor uitbreiding, of hiervoor de 

komende 2-3 jaar in aanmerking komen, hebben recht op vergoeding van de aanschaf van 

aanvullend meubilair en onderwijsleerpakketten (OLP). Het betreft de volgende scholen: 

 

- Van Eeghenschool; 

- Franciscusschool; 

- Hartenlust VMBO; 

- Montessori VMBO.  

 

De vergoeding is gekoppeld aan de omvang van de uitbreiding en bestaat uit een bedrag per 

m2.   

 

Meubilair/onderwijsleerpakket: in 2023 en 2024 rekening houden met vergoedingen aan 

scholen i.v.m. noodzakelijke uitbreiding meubilair en onderwijsleerpakket. Het gaat niet om 

vervanging. 

 

6. Groot onderhoud/renovatie scholen in 2023-2025 (PM post) 

Het door ons in 2018 vastgestelde IHP bestond uit 4 tijdvakken van elk 4 jaar. De uitvoering 

van de in het eerste tijdvak opgenomen voorzieningen (dat loopt tot en met 2022) zijn, met 

uitzondering van nieuwbouw van De Paradijsvogel, in uitvoering gebracht dan wel in 

voorbereiding. Zie de hiervoor onder 2, 3 en 4 opgenomen scholen.  

 

Door een aantal ontwikkelingen (met als belangrijkste een binnen enkele jaren te verwachten 

ingrijpende wijziging van het stelsel m.b.t. de huisvesting van scholen) hebben wij het in 2018 

vastgestelde IHP vanaf 2023 ‘on hold’ gezet. Het is de bedoeling dat binnen enkele jaren een 
nieuw IHP wordt vastgesteld, waarbij vanzelfsprekend met de nieuwe regelgeving rekening 

wordt gehouden. Periodieke vaststelling van een IHP wordt een wettelijke verplichting, 

verduurzaming/binnenklimaat vormt bij alle voorzieningen een belangrijk aandachtspunt, 

renovatie wordt als voorziening opgenomen en het is zelfs niet uitgesloten dat gemeenten de 

verantwoordelijkheid voor onderhoud van de gebouwen van schoolbesturen overgedragen 

krijgen. De verwachting is dat het nieuwe IHP pas in 2024 of mogelijk zelfs in 2025 kan worden 

vastgesteld.  

 

De voorbereidingen voor een nieuw IHP zijn inmiddels gestart. Het gros van de gebouwen is, 

door een extern bureau, bouwkundig beoordeeld. Een onderzoek naar het binnenklimaat van de 

gebouwen is nagenoeg afgerond. Uit de tot op heden ontvangen onderzoeksrapporten blijkt dat 

bij een aantal scholen in de komende jaren groot onderhoud noodzakelijk is. Algehele 

vervangende nieuwbouw is waarschijnlijk niet aan de orde, maar een deel van de te treffen 

voorzieningen heeft een renovatieachtig karakter. Dit betekent dat de gemeente (mede) 

financieel verantwoordelijk is. De scholen die het betreft zijn: zeker de Bloemendaalse 

Schoolvereniging en de Hartenlust VMBO, waarschijnlijk het Kennemer Lyceum en de 

Vondelschool. De twee eerstgenoemde scholen waren overigens aanvankelijk opgenomen in het 
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2e tijdvak (2023-2026) van het in 2018 vastgestelde IHP, voor de BSV is in 2022 een 

voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Op dit moment kunnen wij geen indicatie van 

noodzakelijke investeringen geven. Naar verwachting is dit bij de begroting 2023 wel het geval.  

 

Vooralsnog de extra uitgaven op PM ramen 

 

7. Onderzoek noodzaak uitbreiding capaciteit scholen Bennebroek en gymlokalen gehele gemeente 

(PM post) 

In overleg/samenwerking met de schoolbesturen gaan wij onderzoek doen naar: 

a. de noodzaak en omvang van eventuele uitbreiding van de capaciteit van 

schoolgebouwen in de kern Bennebroek. Directe aanleiding hiervoor: 

woningbouwplannen in Bennebroek en gemeente Haarlemmermeer; 

b. de noodzaak van eventuele uitbreiding van het aantal gymlokalen in de gemeente. 

Aanleiding: de op dit moment krap aansluitende gymnastiekroosters in combinatie met 

de onder a. genoemde ontwikkelingen. 

Voorstel om voorlopig op PM te ramen. 

 

8. Specifieke Uitkering Ventilatie in Schoolgebouwen (SUVIS) (PM, budgetneutraal) 

Op grond van deze rijksregeling zijn t.b.v. diverse scholen door de gemeente aanvragen 

ingediend (o.a. Kennemer Lyceum, Josephschool en Montessori VMBO). Bij goedkeuring van de 

subsidieaanvraag wordt het bedrag voor 100% doorbetaald aan de betreffende school/scholen. 

Deze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording. Het is niet uitgesloten dat 

nieuwe scholen zich melden. Voor de gemeente is de regeling in principe budgettair-neutraal. 

Het rijk vergoedt maximaal 30% van de geraamde investering, met een maximum afhankelijk 

van de schoolgrootte. 

 

vooralsnog uitgaan van een p.m. raming (budgettair-neutraal voor de gemeente). 

 

9. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (budgetneutraal)  

Het Nationaal programma Onderwijs beoogt via een tijdelijke investering in het onderwijs 

corona-gerelateerde leervertraging, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, aan te pakken. De 

middelen worden grotendeels rechtstreeks aan de scholen uitgekeerd; gemeenten ontvangen 

echter ook een bedrag per leerling (ca. € 118 per leerling = totaal € 592.000 voor 
Bloemendaal). De regeling had in eerste aanleg een looptijd van 2 jaar, de minister heeft de 

looptijd onlangs met 2 jaar verlengd. De regeling is in principe budgettair-neutraal voor de 

gemeente. Besteding vindt in overleg met de schoolbesturen plaats.  

 

NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs): in het jaar 2023 vooralsnog uitgaan van een te 

ontvangen en te besteden bedrag van € 296.000, budgettair-neutraal voor de gemeente. 

 

In de tabel hieronder kunt u zowel de totale investering als de aangekondigde mutatie (rood) in 

de investering vinden. 
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Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 

 

Aanpassing investeringsprogramma tractie (meer investering periode 2024 t/m 2026 € 64.000) 
De komende jaren zijn verschillende voertuigen van de buitendienst en de begraafplaats aan 
vervanging toe. De voertuigen die in 2024 en 2025 aan vervanging toe zijn, zijn al opgenomen in de 
meerjarenbegroting. De voertuigen die in 2026 aan vervanging toe zijn, zijn nog niet opgenomen. Door 
de technische transitie (gericht op duurzaamheid) in de transportbranche zijn traditionele oplossingen 
niet meer beschikbaar. Door schaarste van de grondstoffen en spanningen in de wereldhandel stijgen 
de prijzen van de voertuigen. Voorstel is daarom om het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel 
mogelijk te beperken. Elektrische aandrijving voor de voertuigen is dan de oplossing. Voor dit soort 
voertuigen zijn nog weinig technisch voldragen oplossingen uitgewerkt en dat maakt aanschaf duurder. 
Door de vervangingsinvestering voor de voertuigen die in 2024 en 2025 vervangen moeten worden te 
verhogen kunnen we de voertuigen duurzaam vervangen. 
 

Beleidsondersteunend medewerker groenvoorzieningen (structureel nadeel € 70.000) 
Ten gevolge van de toenemende aandacht voor natuurbescherming en in het kader van de 
klimaatproblematiek de bevordering van biodiversiteit, verandert het beheer van de gemeentelijke 
groenvoorzieningen. Ook onze laanbomen en grote delen van onze bosparken bevat een ouder worden 
bestand. De zorg daarvoor en de voorbereiding van besluitvorming daarover, wordt steeds intensiever 
waarbij tegengestelde belangen toenemen. Daarmee neemt de complexiteit toe en door de 
verdergaande juridificering is extra inzet van capaciteit nodig bij het team Groenvoorzieningen. Met 
deze capaciteit kan het groenbeheer van het gemeente (bermen, plantsoenen, bosparken, laanbomen) 
worden voortgezet waarbij invulling kan worden gegeven aan de nieuwe ontwikkelingen die moeten 
worden ingepast. Daarom is het voorstel om voor het team groenvoorzieningen over te gaan tot 
aanstelling van een beleidsondersteunend medewerker Groenvoorzieningen. 
 

Renovatie speelplaatsen (investering € 225.000) 
Dit voorstel gaat over de speelruimte in de kern Overveen, zowel aanpassing van het bestaande- als 

realisatie van nieuw aanbod. In 2020 is door bureau Speelplan onderzoek gedaan naar de formele 

openbare speelruimte in de gemeente, de aanbevelingen zijn overgenomen en vastgesteld als 

beleidskaders m.b.t. openbare speelruimte in de gemeente Bloemendaal. Een van de aanbevelingen 

gedaan door Speelplan is dat in de kern Overveen meer aanbod nodig is en dat dit beter verspreid moet 

worden. De komst van nieuwe bewoners naar Oldenhove maakt deze opgave nog urgenter. Het 

bestaande budget onderhoud speelplaatsen is te klein om deze aanpassingen te financieren. In dit 

stadium is het onmogelijk een precieze raming van de kosten te geven. Ten eerste moet er nog 

besloten worden over de precieze inhoud van het ontwerp per locatie, dit zal zoveel mogelijk gebeuren 

in participatie met de gebruikers (de kinderen) en de direct omwonenden. Ten tweede is op dit moment 

niet te voorspellen hoe de prijsontwikkeling m.b.t. materiaal en vakkrachten zal zijn. Het aanleggen van 

nieuwe speelruimte vergt een grote investering. Dit omdat toestellen en ondergrond moeten voldoen 

aan wetgeving m.b.t. gebruik en veiligheid, daarnaast is het van belang duurzame materialen te 

gebruiken die lang zullen meegaan en waarvoor de onderhoudsopgave zo klein mogelijk wordt 

Aanpassing investeringsprogramma onderwijshuisvesting

School/voorziening Totaal benodigd Bestaand/nieuw 2022 2023 2024 2025

Hartenlust VMBO € 400.000 nieuw € 400.000

Theresiaschool 4,47 mln. bestaand € 250.000 2,110 mln. 2,110 mln. 

idem € 206.000 nieuw € 103.000 € 103.000

Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld  2,849 mln. bestaand € 907.000 € 971.000 € 971.000
idem € 96.000 nieuw € 48.000 € 48.000

Montessori VMBO 2,342 mln. bestaand 2,342 mln.

idem € 325.000 nieuw € 325.000

Meubilair/OLP € 160.000 nieuw € 80.000 € 80.000

Groot onderhoud/renovatie p.m. nieuw p.m. p.m.

Totaal mutatie investeringen € 1.187.000
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gehouden. Nieuwe speelruimte en renovatie van bestaand aanbod zal gebeuren volgens de door het 

college in 2021 vastgestelde beleidskaders m.b.t. vergroening, verduurzaming en toegankelijkheid. 

 

Voorstel is om de volgende investeringen te doen: 

1. Prins Hendriklaan: t.b.v. aanpassing bestaande speelruimte € 75.000 ramen. 
2. Overveen: t.b.v. realisatie nieuwe speelruimte € 50.000 ramen. 
3. Oldenhove: t.b.v. realisatie openbare sportmogelijkheid € 75.000 ramen. 
4. Oldenhove: t.b.v. realisatie speelruimte/ontmoetingsplek € 25.000 ramen. 

Hiermee wordt een betere spreiding van formeel en openbaar toegankelijke speelruimte bereikt, 

waarmee meer Overveense jeugd bediend wordt. Ook wordt de integratie van de nieuwe bewoners van 

Oldenhove in de Bloemendaalse samenleving bevorderd. Daarnaast wordt voorkomen dat de groep 

jongvolwassenen van de nieuwe bewoners van Oldenhove, op zoek naar mogelijkheid te bewegen, de 

toch al schaars aanwezige huidige speelruimte nog drukker zal maken. 

  

Programma 6: Sociaal domein 

 

Verhoging WMO budget (structureel nadeel van € 200.000) 
Per 1 januari 2023 gaan de nieuwe overeenkomsten in voor de Wmo-dienst huishoudelijke 
ondersteuning (HO). Dit heeft financiële consequenties. Als gevolg van cao-stijgingen binnen de 
Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), waar de HO onder valt, en de algemene maatregel 
van bestuur (AMvB) zullen de tarieven van HO stijgen. Vanuit het kostprijsonderzoek, onderdeel van de 
inkoop, zijn tarieven berekend voor het jaar 2022. Deze tarieven zullen voor het jaar 2023 geïndexeerd 
worden o.b.v. de cao-VVT (90%) en prijsindexcijfer particuliere consumptie (10%). De kostenstijging 
voor 2023 wordt geschat op € 200.000. Dit is gebaseerd op de prijsstijging 2022 van 2%-14% (huidige 
tarieven t.o.v. tarieven vanuit het kostprijsonderzoek) en de verwachte stijging in toegekende uren 
ondersteuning i.v.m. de overgang naar een nieuw normenkader. Overigens staat in het nieuwe 
regeerakkoord opgenomen dat er een ‘eerlijkere eigen bijdrage’ komt voor huishoudelijke 
ondersteuning. De beoogde ingangsdatum is echter vooralsnog onbekend. 
Voorstel is om het budget uitgaven huishoudelijke ondersteuning structureel te verhogen met 
€ 200.000. Dit betekent een budgetstijging van 18,14%. 
 

Diverse ontwikkelingen Jeugdhulp vereisen verhoging budget (hoogte nog onbekend) 

De jeugdhulp in onze regio is volop in ontwikkeling. De voornaamste ontwikkelingen die in 2023 
aandacht behoeven zijn hieronder kort belicht.  
 
1. Gecertificeerde Instellingen (GI’s) 
De gecertificeerde instellingen dragen verantwoordelijkheid over de uitvoering van de maatregelen 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het is bekend dat er forse problemen zijn op het gebied van 
het leveren van tijdige zorg en ondersteuning en het beheersbaar financieel houdbaar stelstel.  
 
Voor 2022 zijn de tarieven voor de gecontracteerde GI’s met 14% tot 16% verhoogd en daarmee 
opgetrokken naar het landelijk gemiddelde. Op dit moment loopt er een landelijk onderzoek naar 
minimumtarieven voor de GI (motie Tweede Kamer / Peters en Kuiken, juli 2021). Het resultaat van dit 
onderzoek kan aanleiding vormen voor het verder aanpassen van de tarieven.  
 
2. Het Regionaal Expertise Team (RET) 
De jeugdhulpregio’s zijn landelijk verplicht om een regiovisie op te stellen. Hierin is onder andere 
aandacht besteed aan het omgaan met ingewikkelde casuïstiek. Het RET is hier een voorwaarde voor. 
In 2022 wordt het RET opgezet in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland. Het doel van het RET is 
tweeledig. Enerzijds dient het als een goede vindbare plek waar jeugdigen, ouders en professionals 
worden geholpen met het vinden van oplossingen voor meervoudige complexe hulpvragen. Anderzijds 
is het doel om een bijdrage te leveren aan een lerend jeugdstelsel door te leren van casuïstiek. 
 
Het RET biedt tijdelijk extra expertise, ondersteuning en aanjaagkracht. Waar in ieder geval de 
volgende functies worden belegd; consult en advies, procesregie, signaleren en leren. Na een jaar 
functioneren vindt een evaluatie plaats. Op basis hiervan wordt beoordeeld of de opbouw van het RET 
en de beschikbare uren zich goed verhouden tot het doel van het RET. 
 
3. Inkoop jeugdhulp  
De contracten met de zorgaanbieders lopen af op 1 januari 2023. Voor het opstellen van de nieuwe 
contracten is gekozen voor een dialooggerichte aanbesteding waarmee integrale jeugdhulp wordt 
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beoogd. De implementatie van de nieuwe inkoop kan veranderingen teweeg brengen, waar mogelijk 
financiële middelen worden gevraagd.   
 
4. Cao stijgingen 
De onderhandelingen over een nieuwe cao jeugdzorg is in ontwikkeling. Ook hier geldt dat dit van 
invloed kan zijn op de huidige beraming Jeugdhulp Zorg in Natura.  
Op dit moment is nog niet helder hoeveel extra financiële middelen nodig zijn. De kosten voor 
jeugdhulp zijn afhankelijk van het gebruik van jeugdhulp en zijn dus altijd moeilijk in te schatten. We 
hopen de komende tijd meer duidelijkheid te krijgen over de geschetste ontwikkelingen en zullen hier in 
de begroting op terug komen. 
 
Financiële gevolgen: Op dit moment kunnen wij nog onvoldoende inschatten in welke mate de 
genoemde ontwikkelingen van invloed zijn op de kosten voor jeugdhulp. Wij komen hier in de begroting 
op terug. 
 

Verhoging budget Inburgering (structureel nadeel € 47.000) 
Op 1 februari 2022 heeft het college de Uitvoeringsnotitie Wet inburgering vastgesteld. De structurele 
uitvoeringskosten worden vanaf de start van het stelsel in 2022 verstrekt en zijn gebaseerd op het 
aantal inwoners en het aantal personen met een niet-westerse migratieachtergrond in de gemeente. 
Het budget loopt mee met de reguliere accressystematiek van het gemeentefonds en beweegt niet mee 
met de instroom. Het budget vanuit het gemeentefonds is niet toereikend voor de uitvoering van deze 
wettelijke taak De gemeente heeft een ambitie bepaald hoe we de Wet inburgering willen uitvoeren. Dit 
is vastgesteld in november 2020. Om de doelstellingen te behalen en de taken uit te voeren zoals 
beoogd, is er (bij de huidige taakstelling) een structureel tekort van € 47.000.  
 
Programma 7: Volksgezondheid en milieu 
 

Energietransitie/duurzaamheid/verduurzaming maatschappelijk vastgoed/biodiversiteitsplan (structureel 

nadeel € 250.000 – dekking van het Rijk nog onbekend) 

Het nieuwe kabinet heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat gemeenten vanaf 2023 structureel extra 
middelen krijgen voor de uitvoering van het in 2019 vastgestelde klimaatakkoord. Voorzien is €300 
miljoen vanaf 2023, €500 miljoen in 2024 en €800 miljoen vanaf 2025 structureel tot tenminste 2030. 
Hoe deze gelden over gemeenten worden verdeeld is nog onbekend. De verwachting is dat voor de 
zomer 2022 bekend is hoe hoog de uitkering voor Bloemendaal zal zijn. Een belangrijk aspect voor de 
uitvoering van het klimaatakkoord en de energietransitie is de programmatische aanpak binnen de 
gemeente en de afstemming in de regio. Daarnaast wordt ingezet op uitbreiding van de formatie voor 
de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed en duurzame mobiliteit.  
 
Het voorstel is om voor 2023 en verder in te zetten op het benutten va;n deze middelen en formatie 
aan te trekken voor:   

 1 fte programmamanager duurzaamheid; 

 1 fte voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed; 

 1 fte voor het ontwikkelen van duurzame mobiliteit; 

Hiervoor is totaal  ongeveer € 250.000 nodig.   
 
Indien gewacht wordt met het werven van personeel tot de middelen door het Rijk beschikbaar zijn 
gesteld, is de markt wellicht al leeggevist door andere gemeenten. Het heeft de voorkeur om daarop te 
anticiperen en al eerder te starten met de werving. 
 

Kostenverhoging VRK i.v.m. uitvoering taken Wet Publieke Gezondheid (Wpg) en uitbreiding prenatale 

gezondheidszorg (structureel nadeel € 20.000) 

Vanuit programma 7, Volksgezondheid, worden o.a. de wettelijke taken vanuit de Wet publieke 
gezondheid (Wpg) bekostigd. Deze taken zijn belegd bij de Veiligheidsregio Kennemerland, GGD 
Kennemerland en JGZ Kennemerland. Er zit een discrepantie tussen de loonstijgingen binnen deze 
diensten en de indexatie van het gemeentelijk budget.  Daarnaast is er een voorstel tot wijziging van de 
Wet publieke gezondheid (Wpg) aangenomen. Daarmee krijgen gemeenten er een taak bij: het 
aanbieden van een prenataal huisbezoek aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare 
situatie. De gemeente moet deze taak opdragen aan de organisatie die de jeugdgezondheidszorg 
uitvoert (JGZ Kennemerland). De verwachting is dat er € 23.250 bij geraamd moet worden om aan te 
sluiten om de kostenontwikkelingen binnen de diensten vallend onder de Wpg. Hiervan kan naar 
verwachting € 3.250 gedekt worden uit middelen van het Rijk. 
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Reparatie/onderhoud riolering 2023 Cornelis van der Lijnlaan – Haarlem – (Investering € 350.000) 
Tussen station Bloemendaal en de Westelijke Randweg ligt een afvoerriool in de gemeente Haarlem dat 
in eigendom en beheer is bij Bloemendaal. Het riool vertoont ernstige lekkage waardoor grondwater en 
zand in het riool spoelen. Daardoor vallen gaten in de weg. Het riool kan van binnenuit worden 
gerepareerd met een kunststof kous. Tijdens de reparatiewerkzaamheden is het riool buiten bedrijf en 
moet het afvalwater uit Bloemendaal worden verpompt. De reparatie verlengt de levensduur van het 
riool naar verwachting met 45 jaar. 

 

Vervanging riolering 2023 gedeelte Oranje Nassaulaan (Investering € 410.000) 
De riolering in de Oranje Nassaulaan tussen de Oranjelaan en de Prins Hendriklaan dateert uit 1957 en 
vertoont ernstige lekkage. Door deze lekkage spoelen grondwater en zand in het riool. Daardoor vallen 
gaten in de weg. De riolering moet worden vervangen. Daarbij kan door de aanleg van een drainage en 
infiltratie transport (DIT) riool tevens het regenwater worden afgekoppeld en een duurzaam 
drainage/infiltratiesysteem worden aangelegd. De rioolafvoer is na aanleg weer voor 70 jaar 
gewaarborgd en de grondwaterstand kan beter worden beheerd in natte en droge periodes. 
 

Vervanging riolering 2026 Duinlustparkweg (Investering € 270.000) 

De riolering in de het westelijke deel van de Duinlustparkweg in Bloemendaal dateert uit 1960 en is 
bijna aan het einde van de technische levensduur. In het programma Water 2022-2026 is vervanging 
voorzien in 2026. Door lekkende buisverbindingen kan vuil rioolwater in de bodem infiltreren. De 
riolering moet daarom vervangen worden. Door het riool te vervangen door een vuilwaterriool en een 
regenwaterriool wordt het afvalwater afgevoerd naar de zuivering en het regenwater afgevoerd naar 
oppervlaktewater. De riolering wordt vervangen door een duurzaam rioolstelsel met een levensduur van 
70 jaar. 

 

Vervanging riolering 2026 Schulpweg (Investering € 110.000) 

De riolering in de Schulpweg in Aerdenhout tussen de Mr. H. Enschedéweg en de Oscar Mendliklaan 
dateert uit 1929 en is bijna aan het einde van de technische levensduur. In het programma Water 
2022-2026 is vervanging voorzien in 2026. Door lekkende buisverbindingen en wortel ingroei kan vuil 
rioolwater in de bodem infiltreren. Bovendien is de betonnen leiding ernstig chemisch aangetast. De 
riolering moet vervangen worden. Door de ligging in de berm onder bomen kan dat niet op de huidige 
plaats en wordt een nieuw riool in de rijbaan gelegd. De riolering wordt vervangen door een duurzaam 
riool met een levensduur van 70 jaar. 
 
Vervanging riolering 2026 Meerweg (Investering € 120.000) 

De riolering in de Meerweg in Bennebroek tussen het Karel Doormanplantsoen en de De Ruyterlaan 
dateert uit 1959 en is bijna aan het einde van de technische levensduur. In het programma Water 
2022-2026 is vervanging voorzien in 2026. Door lekkende buisverbindingen kan vuil rioolwater in de 
bodem infiltreren. Bovendien is de betonnen leiding ernstig chemisch aangetast. De riolering moet 
vervangen worden. De riolering wordt vervangen door een duurzaam riool met een levensduur van 70 
jaar. 
 

Vervanging riolering 2026 Oosterduinweg (Investering € 230.000) 

De riolering in de Oosterduinweg in Aerdenhout tussen de Marius Bauerlaan en de Aerdenhoutsduinweg 
dateert uit 1925 en is bijna aan het einde van de technische levensduur. In het programma Water 
2022-2026 is vervanging voorzien in 2026.Door lekkende buisverbindingen en wortel ingroei kan vuil 
rioolwater in de bodem infiltreren. Bovendien is de betonnen leiding ernstig chemisch aangetast. De 
riolering moet vervangen worden. Complicatie daarbij is de ligging in het midden van de weg onder een 
aantal monumentale bomen. In het investeringskrediet is rekening gehouden met maatregelen voor het 
behoud van de bomen. De riolering wordt vervangen door een duurzaam riool met een levensduur van 
70 jaar. 
 

Vervanging riolering 2026 Slingerweg en Sparrenlaan (Investering € 150.000) 
De riolering in een deel van de Slingerweg en Sparrenlaan in Aerdenhout dateert uit het jaar 1925. In 
het programma Water 2022-2026 is vervanging gepland in 2026. De betonnen rioolbuizen zijn door 
slijtage en chemische invloeden aangetast en moeten vervangen worden. Voorstel is om  
de riolering te vervangen door een kunststof riolering. Het regenwater wordt waar mogelijk in de bodem 
geïnfiltreerd. Daarmee is de riolering vervangen door een duurzaam riool met een levensduur van 70 
jaar. 
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Afvalexploitatie: Brengparkjes Anemonenplein en Binnenweg uitbreiden met ondergrondse container 

voor papier en karton (structureel nadeel € 2.300) 

Ter bevordering van een goede afvalscheiding wordt gestreefd naar serviceverlening. In dat kader 
wordt gestreefd naar het makkelijker te maken voor inwoners om papier, plastic en glas te scheiden. In 
Bennebroek wordt het oud papier en karton maandelijks huis-aan-huis ingezameld door zeer betrokken 
vrijwilligers van BSM. Daarom is het voor inwoners van Bennebroek op dit moment niet mogelijk om 
vrijwillig een aparte blauwe papiercontainer aan huis te nemen, zoals in andere kernen wel mogelijk is. 
In verband met deze traditioneel gegroeide manier van papierinzameling door BSM is er in Bennebroek 
van oudsher geen verzamelcontainer voor oud papier/karton. Met de toename in vooral het aanbod van 
karton is de inzamelfrequentie van 1x per maand niet (meer) voldoende voor een deel van de inwoners. 
Daarom is het voorstel om de brengparkjes aan het Anemonenplein en de Binnenweg in Bennebroek uit 
te breiden met een ondergrondse container voor oud papier en karton. 
 

 

 

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 
 
Wonen en Volkshuisvesting 

 

Uitvoering woononderzoek en uitvoeren beleid (nadeel € 87.000 structureel) 
Er is een grote behoefte aan woningen in de regio, met name de wachttijden voor sociale woningen zijn 
lang en er zijn beperkt woningen beschikbaar in de middenklasse zowel huur- als koopwoningen. In 
Bloemendaal en in de regio wordt samengewerkt op het gebied van verbetering van woningaanbod; er 
zijn afspraken over woningbouw en over het opvangen van specifieke doelgroepen. Daarnaast wordt in 
regio verband gezamenlijk gewerkt aan de uitvoering van de Woonagenda (afspraken regio en 
provincie) en het Regionaal Woonakkoord en daarbij behorend Uitvoeringsprogramma. Ten behoeve 
van woonbeleid is een bedrag van  € 20.296 beschikbaar, dit wordt voornamelijk besteed aan de inzet 
van Woonservice die de woonruimteverdeling voor de sociale woningvoorraad uitvoert. Voor het 
uitvoeren van benodigd woononderzoek is geen budget beschikbaar. Echter onderzoeken en uitvoering 
van beleid vraagt noodzakelijkerwijs om extra budget. In de zomernota en begroting zal hiertoe een 
concreet voorstel worden gedaan. Gedacht wordt ook een uitbreiding van de formatie met 1 fte, kosten 
ongeveer € 87.000 structureel.  
 
Inrichten en uitvoeren opkoopbescherming en inrichting vergunning- en handhaving proces (nadeel € 
27.000 structureel) 

Door de raad is in maart 2021 besloten een Opkoopregeling in te voeren. Voor de invoering van de 
opkoopbescherming en inrichting van vergunning- en handhavingsproces zal via de zomernota extra 
geld worden aangevraagd ten behoeve van inhuur van de benodigde expertise om de invoering 
mogelijk te maken. Voor de vergunningverlening en handhaving zelf moet eveneens extra capaciteit 
worden ingezet. Er zal uit opgedane ervaring moeten blijken hoeveel capaciteit nodig is. De huidige 
capaciteit is niet toe berust op deze extra taken. In principe wordt vergunningverlening gedekt uit de 
leges. De verwachting is echter dat controle op de uitzonderingsgronden bij de vergunningverlening 
tijdrovend en complex is. Daarom is de verwachting dat het bedrag van kostendekkende leges zeer 
hoog komt te liggen. De precieze hoogte van dit bedrag moet nog worden bepaald.  Voor de 
vergunningen en handhaving wordt verwacht dat er minimaal 0,5 FTE extra nodig is, verdeeld over de 
vergunningverlener, de handhaver die controleert of er niet in strijd met de vergunningplicht wordt 
gehandeld en -tot slot- voor een juridisch medewerker die handhavingszaken en bezwaar- en 
beroepsprocedures behandelt. Het gaat dan om minimale inzet ten aanzien controles en handhaving 
gebaseerd op ingediende handhavingsverzoeken. Voor het regelmatig controleren van transacties of het 
niet voldoend van de zelfbewoningsplicht is naar verwachting meer capaciteit nodig. 

 

Verhoging budget monumentensubsidies naar € 60.000 (structureel nadeel € 20.000) 

Er komen nieuwe gemeentelijke monumenten bij in Bloemendaal. De monumentensubsidie moet hierop 
worden aangepast. Daarnaast is het budget voor de monumentensubsidie de laatste jaren afgenomen 
en ook niet geïndexeerd, waardoor het budget momenteel niet toereikend meer is om onderzoek, 
onderhoud en restauratie van de Bloemendaalse monumenten te ondersteunen zoals omschreven in de 
Subsidieverordening monumenten Bloemendaal 2017. Het budget is niet aangepast aan de stijging in 
de onderhouds- en arbeidskosten die komen kijken bij monumentale panden. Daardoor is het 
subsidiebudget niet meer toereikend. Het doel van dit voorstel is om de subsidie weer op een peil te 
brengen waarop er voldoende financiële ruimte is om alle onderhoudssubsidieaanvragen te behandelen 
en daarnaast enkele restauratiesubsidies te kunnen toekennen. Voorstel is om het budget met € 20.000 
te verhogen tot € 60.000. Daarmee kan de Subsidieverordening monumenten Bloemendaal 2017 weer 
uitgevoerd worden zoals deze bedoeld is.  
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Uitbreiding formatie met 1 fte voor beleidsmedewerker cultureel erfgoed (structureel nadeel € 87.000) 

De formatie voor de beleidsmedewerker cultureel erfgoed is na vertrek van de betreffende medewerker 
begin 2021, overgeheveld naar IOV vergunningverlening. Dit om de hoge werkdruk binnen het team op 
te vangen. Daarbij werd gedacht dat de expertise via externe adviezen geborgd kon worden. Gebleken 
is dat deze externe advisering niet voldoende is om de taken op het gebied van cultureel erfgoed uit te 
voeren. In het omgevingsrecht zijn er regels waar overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren 
van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Ook vanuit het omgevingsrecht wordt 
aan gemeenten opgelegd of het beoordelen van monumentenvergunningen in formatie is belegd. 
Daarnaast heeft de gemeente een subsidie verordening voor monumenten waarvan de toepassing ook 
beoordeeld moet worden door een ter zake kundig medewerker. Ook komen vanuit de samenleving 
wensen om mee te denken en te helpen bij wensen en activiteiten op het gebied van cultureel erfgoed. 
Te denken valt aan het mee organiseren van de open monumentendagen en de contacten met de 
historische verenigingen in Bloemendaal. Het taakveld cultureel erfgoed behoeft daarom hernieuwde 
bezetting. Daarvoor is enige uitbreiding van de formatie noodzakelijk met 1 fte. 
 

Uitbreiding formatie 1 fte RO en vergunningverlening i.v.m. Omgevingswet 

(structureel nadeel € 87.000) 

Dit jaar wordt het implementatietraject Omgevingswet afgerond. De structurele consequenties van de 

invoering van de Omgevingswet voor de gemeentelijke begroting zijn nog niet bekend. Die zijn in 2021 

onderzocht. De uitkomst is dat veel onzeker blijft omdat het afhangt wat de raad gaat beslissen over de 

Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Gaat de raad het tijdelijk Omgevingsplan zo wijzigen dat de 

meeste vergunningen blijven bestaan, dan zal dat weinig gevolgen hebben voor de te ontvangen leges.  

Ook speelt hierbij een rol in welke gevallen de raad bij buitenplanse activiteiten gebruik wil maken van 

zijn adviesrecht. In de raad van maart jl. heeft de raad aangegeven dat ze het adviesrecht willen 

uitbreiden met de plannen die afwijken van het bestemmingsplan waarbij woningen worden 

toegevoegd. Tevens moet op verzoek van de raad (o.a. Nota Kostenverhaal) en als gevolg van de 

invoering van de Omgevingswet het ruimtelijke beleid worden geëvalueerd en herzien worden. Dit 

betekent een toename van de belasting van het ambtelijk apparaat. Om de plannen toch binnen de 

benodigde tijd te behandelen is het nodig 1 fte toe te voegen aan de formatie om deze extra 

werkzaamheden uit te kunnen voeren. 
 

 


	INHOUDSOPGAVE
	1. Inleiding
	2. Kaders
	3. Samenvatting budgettair kader 2023 - 2026
	4.  Ontwikkelingen
	5.  Recapitulatie / Samenvatting financieel


