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FINANCIELE SAMENVATTING
1. Inleiding
In deze begroting kunt u vinden welke doelen we aan het einde van de collegeperiode gerealiseerd willen
hebben, welke activiteiten we daarvoor in 2016 gaan ontplooien en wat hiervan de financiële
consequenties zijn. Naast het begrotingsdocument treft u een 24-tal nieuwe voorstellen aan die u ter
vaststelling worden voorgelegd.
In de begroting treft u het investeringsprogramma 2016-2019 aan. In afwijking van voorgaande jaren
maken de geplande investeringen voor 2016 ter waarborging van uw budgetrecht onderdeel uit van de
nieuwe voorstellen. De uit deze investeringen voortvloeiende kapitaallasten zijn vooruitlopend op de
besluitvorming van uw raad als stelpost in de meerjarenbegroting verwerkt en maken onderdeel uit van
het u getoonde financiële meerjarenoverzicht. Na vaststelling van de investeringsvoorstellen zullen de
kapitaallasten via wijziging van de begroting worden verwerkt en zal uitvoering in 2016 plaatsvinden.
De financiële impact voor het meerjarenperspectief is hieronder in beeld gebracht.
2. Meerjarenbegroting 2016-2019
De meerjarenbegroting 2016-2019 geeft het volgende beeld:
- = nadeel
+ = voordeel
MEERJARENBEGROTING 2 0 1 6 - 2 0 1 9 x € 1.000
1 Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2015
Reeds genomen raadsbesluiten na begrotingsvaststelling:
a - comptabiliteitsbesluit/septembercirculaire 2014 (d.d. 18-12-14)
b - nieuwbouw Bos en Duinschool incl. gymzaal (d.d. 30-04-15)
c - aanpassing bijdragen VRK 2016 -2019 (d.d. 25-06-15)
d Voorjaarsnota 2015 (d.d. 28-05-15)
e Mutaties meerjarenbegroting 2016-2019 (saldo lasten en baten)
2 BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2016-2019 inclusief mutaties
f Nieuwe voorstellen
3 BIJGESTELDE STAND meerj. begr. 2016-2019 incl. nw. voorstellen
g Eliminatie opgenomen incidentele uitgaven en inkomsten
4 Saldo materieel na correctie incidentele uitgaven en inkomsten

2016
231

2017
227

2018
260

2019
260

-130
19
-8
-236
434
309
-295
14
-439
453

-30
16
24
-171
-289
-222
142
-80
-177
96

75
16
22
-171
-523
-321
136
-185
-29
-155

75
16
22
-171
-433
-230
142
-88
-8
-80

Onder 1 ziet u het verloop van de lopende meerjarenbegroting 2016 – 2019.
De primaire begroting 2016 ad 1 is tussentijds aangepast (zie a tot en met d). De Kadernota 2016 kende
een signalerende functie en bevatte de financiële en beleidsmatige kaders voor de meerjarenbegroting
2016-2019 en geen concrete (investerings)voorstellen. Een onderdeel betreft het herstel van de
prijsindexatie vanaf 2016. Deze zijn onderdeel van de nu voorliggende begroting 2016-2019. Bij 2 ziet u
de bijgestelde stand van de lopende meerjarenbegroting inclusief de autonome mutaties (regel e)
hetgeen het vertrekpunt is voor de nieuwe meerjarenbegroting 2016-2019.
Bij f ziet u het totaal van de nieuwe voorstellen op deze begroting. Na verwerking van deze voorstellen
vertoont de jaarschijf begroting 2016 (zie 3) een positief resultaat van circa € 14.000. Het positieve
resultaat 2016 wordt beïnvloed door het effect van incidentele uitgaven mede als gevolg van de ambities
van het nieuwe college. Na eliminatie van incidentele effecten blijkt dat de begrotingsjaren 2016 en 2017
reëel duurzaam in evenwicht zijn maar vanaf 2018 dreigt een tekort. Waakzaamheid is geboden.
Uitgangspunt is dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Dat is de belangrijkste pijler
voor de provincie als toezichthouder om te voldoen aan repressief begrotingstoezicht.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de hierboven genoemde saldi uitgaan van realisatie van in de
(meerjaren)begroting opgenomen taakstellingen vanaf een bedrag van € 540.000 in 2016 tot een bedrag
van € 747.000 in 2019. Met het in deze begroting opgenomen voorstel invulling taakstelling 2016 van
circa € 345.000 zal het structureel evenwicht voor het komende begrotingsjaar geborgd zijn. Echter vanaf
2017 zullen de opgenomen taakstellingen volledig ingevuld dienen te zijn om structurele
begrotingstekorten en verscherpt begrotingstoezicht door de provincie te voorkomen. De financiële positie
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vanaf 2018 laat ondanks de opgenomen taakstellingen en het verscherpte financiële beleid tekorten zien
die om een extra inspanning vragen. De kortingen op de (sociale) rijksuitkeringen en de toenemende
rentekosten hebben het meerjarenperspectief negatief beïnvloed. Des te meer reden om vast te houden
aan de volledige realisering van de in de begroting opgenomen taakstellingen met als uitgangspunt om
uit te blijven komen op een reëel duurzaam sluitende meerjarenbegroting.
3. Ombuigingsopgave
Sinds 2011 zijn er ombuigingsvoorstellen behandeld en is er richting gegeven aan de verdere
taakstellingen en bezuinigingen. In de periode 2011 t/m 2013 is er ongeveer € 3,5 miljoen omgebogen.
In de Meerjarenbegroting 2016 - 2019 is een structurele taakstelling verwerkt, die nog nader moet
worden ingevuld maar waarvan het voordeel geheel is verwerkt in het saldo. Het meerjarenperspectief
maakt het noodzakelijk om de taakstelling geheel in te vullen. Het gaat om een taakstelling van ongeveer
€ 550.000 in 2016 oplopend tot ongeveer € 750.000 in 2018. De oorspronkelijke taakstelling was € 1,7
miljoen in 2018, een groot deel van de taakstelling is dus reeds ingevuld.
In onderstaand overzicht is in de kolommen "2016 geraamd" en "2017" en "2018" de raming voor de te
behalen taakstelling te zien. In de kolom "2016 voorstel" is te zien wat het voorstel is om de verschillende
taakstellingen in te vullen. Dit leidt tot een invulling van de taakstelling voor 2016 van circa € 345.000.
De omvang van de taakstelling dient geheel te worden ingevuld, maar kan zo nodig vervangen worden
door andere voorstellen.

De taakstelling gemeentelijke huisvesting van € 312.201 dient vanaf 2016 structureel ingevuld te worden.
Voorstel is om vanaf 2016 een bedrag van € 167.000 in te vullen en vanaf 2017 het gehele bedrag. De
besparing die voortkomt uit de facilitaire organisatie wordt in 2015/2016 nader uitgewerkt en kan pas
vanaf 2017 zijn beslag krijgen. De besparing van € 167.000 is opgebouwd uit een lagere dotatie van
€ 92.000 aan de voorziening onderhoud en uit een efficiencykorting van € 75.000 die door het MT nader
zal worden ingevuld. Deze € 75.000 kan breder worden ingevuld dan zaken die direct met huisvesting te
maken hebben.
4. Mutaties en nieuwe voorstellen
In de begroting treft u de mutaties aan die voortkomen uit autonome ontwikkelingen. Als belangrijkste
zijn te noemen de effecten van de meicirculaire 2015, de kortingen op de rijksuitkeringen
inkomensvoorzieningen en de rente om te voldoen aan de normeringen volgens de wet Fido.
In de bijlage treft u de nieuwe voorstellen aan. In de begroting zijn deze zowel financieel als beleidsmatig
verder uitgewerkt. Zo treft u een voorstel aan over preventieve en curatieve onkruidbestrijding en
straatreinigen en voorzieningen voor een positieve profilering van het strand. Verder wordt voorgesteld
om middelen beschikbaar te stellen voor handhaving openbare orde en veiligheid en communicatie. De
Corsanummer: 2015059946

4

hondenbelasting wordt vanaf het komende begrotingsjaar afgeschaft en de 2 e tranche van de verlaging
van OZB gebruikers niet-woningen wordt doorgevoerd. Van enkele investeringsvoorstellen is nu nog niet
bekend wat de financiële consequenties zijn, zoals herinrichting Kop van de Zeeweg en modernisering
paviljoen Caprera, en deze zijn daarom op dit moment nog als PM post in het investeringsprogramma
opgenomen. Deze onderdelen zullen eerst worden uitgewerkt voordat het resultaat daarvan inclusief
financiële consequenties u ter vaststelling worden voorgelegd en leiden tot wijziging van de begroting. De
middelen die nodig zijn voor uitvoering van het collegeprogramma, mutaties en nieuwe voorstellen
maken het doorzetten van de lopende ombuigingsopgave noodzakelijk.
5. Liquiditeitspositie
Vanaf de begroting 2016 is het verplicht om vijf kengetallen over de financiële positie op te nemen in de
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De kengetallen komen van de Stuurgroep
Vernieuwing BBV. De kengetallen beogen (in samenhang met elkaar) een goed beeld te geven van de
financiële positie, en zijn dus van betekenis voor de weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeente. De
kengetallen zijn bovendien vergelijkbaar met andere gemeenten. De commissie Financiën wil in het
Besluit begroting en verantwoording (BBV) uitdrukkelijk zien opgenomen dat de kengetallen zoals
genoemd in artikel I van het wijzigingsbesluit BBV door de provincie (of andere bestuurslagen) niet
worden genormeerd omdat dit 1) een verantwoordelijk is van de gemeenteraad en 2) daarvoor de lokale
verschillen te groot zijn. Bij de behandeling van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing in de
raad van 25 juni 2015 is door het college de toezegging gedaan dat er een voorstel wordt gedaan voor
normering van de vijf kengetallen financiële positie die verplicht worden gemeld in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing in jaarverslag en begroting. Dat voorstel komt te laat voor de
begroting 2016.
Voor de begroting 2016 zijn de
Netto schuldquote:
Solvabiliteitsratio:
Structurele exploitatieruimte:
Grondexploitatie:
Lokale lasten

volgende cijfers berekend:
74,3 % (2015: 72,77%)
30,6 % (2015: 33,39%)
0,76 % (2015: 1,22%)
27,5 % (2015: 43,17%)
21,3 % (2015: 22%)

De financiële positie van de Gemeente Bloemendaal is redelijk tot goed. De afgelopen jaren is echter de
schuldquote opgelopen en solvabiliteit gedaald. Door verkoop van het Haringbuysgebied is het percentage
grondexploitatie gedaald, waardoor de kwetsbaarheid van de gemeente is verminderd. Indien de
komende jaren de schuld kleiner wordt en de solvabiliteit verbeterd, dan zou dat de weerbaarheid en
flexibiliteit van de begroting ten goede komen.
6. Ontwikkeling vermogenspositie en weerstandsvermogen
De vermogenspositie van de gemeente staat onder druk als gevolg van een hoog investeringsniveau
waardoor het eigen vermogen daalt. Op termijn zal de vermogenspositie naar verwachting verbeteren als
de lopende grondposities gesloten worden.
Het incidentele weerstandsvermogen voldoet aan de normen. Er is dus voldoende ruimte om incidentele
onvoorziene lasten op te vangen.
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Ratio incidenteel weerstandsvermogen Begroting 2016
€ 6.597.575

A. Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit
_______________________________________
B. Benodigde incidentele weerstandscapaciteit

=

________
=
€ 3.518.990

1,87

Ratio incidenteel weerstandsvermogen inclusief niet vrij
aanwendbaar

6,08

Benodigde bufferreserve (90% incident. weerstandsverm.)

€ 3.167.091

Vereist niveau flexibele algemene reserve (3% begrotingstotaal)

VOLDOENDE

Zoals uit voorgaande blijkt heeft Bloemendaal voor het incidentele weerstandsvermogen een berekende
ratio van 1,87 wat volgens de normtabel overeenkomt met een ruim voldoende weerstandsvermogen.
Inclusief stille reserves niet vrij aanwendbaar, rekening houdend met objecten die nodig zijn voor de
bedrijfsvoering, is de ratio indicatief 6,08. De bufferreserve dient 90% te bedragen van het benodigde
incidenteel weerstandsvermogen en de flexibele algemene reserve dient tenminste 3% te bedragen van
het begrotingstotaal.
Ratio structureel weerstandsvermogen Begroting 2016
A. Beschikbare structurele weerstandscapaciteit
_______________________________________ =
B. Benodigde structurele weerstandscapaciteit

€ 1.757.790
_____________
€ 773.561

=

2,27

De ratio structureel weerstandsvermogen is met 2,27 uitstekend en veel hoger dan in de jaarrekening
2014 en de begroting 2015. Dat is het gevolg van de aangepaste systematiek die is vastgelegd in de nota
weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015.
7. Conclusie
De financiële positie van de Gemeente Bloemendaal is redelijk tot goed, maar is het structurele beeld met
de bestaande risico’s kwetsbaar en meerjarig negatief. Dat noopt tot een financieel beleid waarin we
naast het waarmaken van onze ambities, scherp moeten zijn op verdere invulling van de in de begroting
opgenomen taakstellingen, monitoring en verlaging van onze schuldpositie en het behouden van reëel en
duurzaam begrotingsevenwicht. Dekking van de structurele lasten door structurele baten.
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LEESWIJZER
In de meerjarenbegroting 2016-2019 is het collegeprogramma 2014-2018 verwerkt, zowel in financiële als
beleidsmatige zin. De autonome financiële mutaties zijn verwerkt in het begrotingsboek 2016. Welke
ombuigingen worden voorgesteld is onder meer te vinden in de paragraaf bedrijfsvoering. De nieuwe
voorstellen staan in een bijlage bij de begroting.
De programma indeling is ongewijzigd:
1. Bestuur, organisatie en dienstverlening
2. Onderwijs, jeugd, sport en cultuur
3. Maatschappelijke ondersteuning
4. Sociale zaken en participatie
5. Ruimtelijke ordening en wonen
6. Buitenruimte
7. Algemene dekkingsmiddelen
8. Bedrijfsmatige exploitaties
De begroting bestaat uit de beleidsbegroting (onderverdeeld in de programma’s en de paragrafen) en de
financiële begroting. De productbegroting is geïntegreerd in de programmabegroting in de bijlage
‘recapitulatie programma’s.
Bij de programma’s treft u een beleidsmatige toelichting van het programmaplan aan. Hier wordt per
programma aangegeven:
wat onze doelen zijn;
wat we willen bereiken;
wat we willen doen om dit te bereiken;
wat de burger vindt van Bloemendaal;
wat het mag kosten.
Per programma is een zgn. doelenboom opgenomen. Daarin worden de doelen van het betreffende
programma weergegeven. In de begroting is een middellange termijn doel opgenomen dat aan het einde
van de collegeperiode gerealiseerd moet zijn.
De meerjarenbegroting 2016-2019 wordt opgesteld met de kennis naar de actualiteit per peildatum 1
september 2015. De in de begroting vermelde jaarrekeningcijfers 2014 betreffen de in uw raad van 28 mei
2015 vastgestelde cijfers 2014. De begrotingscijfers 2015 betreffen de in uw raad van 30 oktober 2014
vastgestelde begroting 2015 inclusief de door uw raad vastgestelde wijzigingen op de begroting tot en met
1 september 2015. Dus als gevolg van voortschrijdend inzicht en gebeurtenissen is het financiële beeld niet
statisch maar dynamisch.
In de paragrafen is informatie opgenomen van door uw raad vastgestelde beleidsnota’s/
verordeningen. Hierin zijn beleidslijnen vastgelegd m.b.t. beheersmatige aspecten en de lokale heffingen.
Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, worden gebundeld in een
kort overzicht, waardoor meer inzicht wordt verkregen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de
begroting. De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is aangepast aan de door uw raad op 25
juni 2015 vastgestelde nota weerstandsvermogen en risicobeheersing.
De financiële begroting bestaat conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ten minste uit een
uiteenzetting van de financiële positie, de toelichting hierop en een overzicht van baten en lasten met
toelichting. Bij de uiteenzetting van de financiële positie schenken we voornamelijk aandacht aan
budgetmutaties t.o.v. de voorgaande vastgestelde begroting na wijziging. Daarnaast schenken we aandacht
aan financiering, investeringen, reserves en voorzieningen.
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PORTEFEUILLEVERDELING

Burgemeester (waarnemend)











Algemeen:
– De wettelijke taken ex art 170 t/m 180 Gemeentewet en Wet op de Lijkbezorging
Representatie en externe betrekkingen
Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie, BOA's, rampenbestrijding, APV)
Integriteitsbeleid
Integrale handhaving / handhavingsbeleid
Verkiezingen
Naturalisatie (ceremonie)
Beleid(skaders) communicatie en burgerparticipatie

Bestuur en Middelen















(Dhr. N.A.L. Heijink VVD / 1e loco
burgemeester)

Financiën
Financiële en juridische controlling
Belastingen en heffingen
Beheer eigendommen, nutsvoorzieningen en vergunningen
Subsidiebeleid
Personeelszaken en organisatieontwikkeling
Dienstverlening (incl. burgerzaken), kwaliteitsmeting
Inkoop
Automatisering (ICT)
(Regionale) samenwerking
Sport
Project winkelstraten
Project gemeentehuis (incl. verkoop Brouwerskolk en gemeentehuis Bennebroek)
Project Park Brederode

Samenleving














(Dhr. B.B. Schneiders)

(Vacature)

Transitie en transformatie sociaal domein
Sociale zaken (IASZ)
Zorg en welzijn
Senioren
Jeugd, jeugdzorg en jongerenwerk
Onderwijs
Cultuur, incl. de gemeentelijke muziekschool
Volksgezondheid / gezondheidszorg
Wonen en huisvesten van aandachtsgroepen
Recreatie & toerisme en coördinerend wethouder Strandzaken
Economische zaken
Project Elswouthoek
project Centraal Service Punt Bennebroek
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Grondgebied











(Dhr. R.W. Kruijswijk GroenLinks / 2e loco
burgemeester)

Ruimtelijke ordening
Bouwzaken
Monumenten
Verkeer en wegbeheer
Water(wegen) en riolering
Reiniging en afvalverwijdering
Groenvoorziening en groenonderhoud
Natuur
Speelvoorzieningen
Milieu en duurzaamheid
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KERNGEGEVENS
Omschrijving
A

Sociale structuur
Aantal inwoners (1-1-2015)
Jongeren (0 t/m 19 jaar)
Middengroep (20 t/m 64 jaar)
Ouderen (65 jaar en ouder)
Totaal
Aantal bijstandsontvangers (per 31-12-2014)

B

Lengte van de wegen (in km.)
waarvan door de gemeente wordt beheerd:
(de rest is in beheer bij de provincie Noord Holland: Zeeweg,
Vogelenzangseweg, Boekenroodeweg, Margrietenlaan en de
Zilkerduinweg)
waarvan binnen de bebouwde kom
waarvan buiten de bebouwde kom

4.534
69
9.634
139 km
128 km

123 km
5 km

Lengte van recreatie fiets/wandel/ruiterpaden
Lengte van de waterwegen

14,5 km
152 km

Aantal ha openbaar groen (excl. wegbermen):
bosparken (in ha)
rest (in ha)

165
90
75

Financiële structuur (bedragen x € 1.000) (1-1-2016)
Uitgaven exploitatie (exclusief reserves)
Opbrengst eigen belastingen/rechten
Algemene uitkering gemeentefonds (incl. sociaal domein)
Boekwaarde geactiveerde lasten
Vaste schuld
Reserves
Voorzieningen

D

210

Fysieke structuur (1-1-2015)
Oppervlakte gemeente (in ha)
waarvan binnenwater
Aantal woonruimten (FVW)

C

5.427
10.934
5.895
22.256

€ 47.910
€ 16.457
€ 18.357
€ 76.501
€ 35.624
€ 23.415
€ 5.329

Personele structuur (1-1-2016)
Totaal aantal fte’s bestuursdienst
(incl. intergemeentelijke afdeling belastingen)
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DEEL A.1: PROGRAMMA'S 2016
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1.1 PROGRAMMA 01: BESTUUR, ORGANISATIE EN
DIENSTVERLENING

Onderwerp van het programma
Dit programma richt zich op het bestuur, de dienstverlening en de veiligheidszorg van de gemeente.
We willen duidelijke vormen van participatie van inwoners, waarbij de gemeente een gelijkwaardige partner
is die minder bepaalt en meer ondersteunt. Door aandacht te hebben voor onze bestuursstijl willen we het
vertrouwen van inwoners behouden en verder uitbouwen. We geven daartoe uitvoering aan een integraal
verbeterprogramma op basis van de verkenning van de waarnemend burgemeester 'Samen bouwen aan
het huis van de democratie'.
Ons uitgangspunt is een doeltreffende en doelmatige gemeentelijke organisatie, waarbij dienstverlening aan
onze inwoners en ondernemers centraal staat.
De zorg voor een veilige woonomgeving is een kerntaak. Toezicht en handhaving benaderen we vanuit een
integraal programma.
Wat zijn onze doelen?

Tevreden en veilige burger,
duurzaam, kwalitatief
hoogwaardig bestuur en
organisatie.

A
Transparant bestuur gericht
op samenwerking.

Toegankelijk,
open,
klantgericht,
midden in lokale
en regionale
samenleving.

Transparante
besluitvorming
gemeenteraad.
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B
Moderne organisatie die
optimaal diensten
verleent en het bestuur
ondersteund.

Doorontwikkeling naar een
moderne, kwaliteitsbewuste
organisatie waarbij inwoners

centraal staan. Een goede
dienstverlening staat
voorop. Efficiënte en
effectieve bedrijfsvoering.

C
Versterking
externe
samenwerking.

Regionale samenwerking
gericht op kwaliteit,
continuïteit en efficiency.
Professionalisering regie
op samenwerkingsverbanden.

D
Voorkomen
criminaliteit en
voorkomen en
bestrijden overlast.

Integraal handhaven
en toezicht houden.
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Korte toelichting op het beleid
Bestuur
In ons collegeprogramma 2014 – 2018 ‘Samen Duurzaam Leven’ hebben we aangegeven dat ons college
midden in de Bloemendaalse samenleving staat, duidelijke en toekomstgerichte keuzes maakt en hierover
altijd verantwoording aflegt. We willen een bestuursstijl hanteren die zich kenmerkt door het geven van
vertrouwen, heldere communicatie, ruimte voor eigen initiatief en het werken aan concrete resultaten. Dit is
ook nodig omdat de rol van de gemeente verandert. De gemeente is steeds meer een gelijkwaardige
partner die minder bepaalt en meer ondersteunt.
In 2015 is door de waarnemend burgemeester in opdracht van de Commissaris van de Koning een
verkenning van de bestuurscultuur afgerond. In 2016 staat het verder verbeteren van de bestuurspraktijk
centraal. Dat doen we op basis van de uitkomsten van die verkenning en in samenwerking met inwoners,
gemeenteraad en organisatie.
Een gedeeld toekomstbeeld is als volgt benoemd:
Een florerende lokale democratie. Democratie is iets van ons, dat doen we samen. De politiek doet ertoe en
staat in dienst van inwoners, organisaties en bedrijven in de gemeente Bloemendaal. Ieders bijdrage is
daarbij belangrijk, we staan hier voor open;
Een slagvaardig en stabiel bestuur dat zich als een betrouwbare en goede samenwerkingspartner
manifesteert;
Een evenwichtig beeld van het gemeentebestuur in de samenleving.
Om dit toekomstbeeld te kunnen realiseren wordt er in 2016 gewerkt aan de realisatie van een integraal
Uitvoeringsplan voor het verbeteren van de bestuurspraktijk.
Op hoofdlijnen richt het zich op het verbeteren van de onderstaande aspecten:
1. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen raad, college en organisatie;
2. Het samenspel en communicatie met de samenleving;
3. De informatievoorziening ten behoeve van besluitvorming;
4. Het samenspel binnen de raad;
5. Het samenspel binnen het college;
6. De organisatie van de toekomst.
Het Uitvoeringsplan heeft voor 2016 vier speerpunten (participatie, kwaliteit besluitvorming, prioritering en
bestuurlijke werkwijze). Daarnaast wordt in dit kader in 2016 gewerkt aan het verder vormgeven van de
samenwerking met Heemstede, de implementatie van het zaakgerichte werken en het uitwerken van de
betekenis van de kernwaarden van de organisatie.
Sinds eind 2012 werken de raadsleden volledig digitaal. De vergaderingen zijn live te volgen via
www.gemeenteraad.bloemendaal.nl. Via dit raadinformatiesysteem (RIS) dat ook voor burgers toegankelijk
is, is alle informatie voor en over de besluitvorming van de gemeenteraad beschikbaar. Het RIS is onderdeel
van het informatiebeleidsplan van de organisatie en ontwikkelt mee in die lijn. Speerpunt voor 2016 is de
implementatie van een dossier zoekfunctie op het RIS.
Organisatie
De ontwikkeling van de ambtelijke organisatie in lijn met de bovengenoemde ambities en het
Uitvoeringsplan voor een betere bestuurspraktijk is noodzakelijk voor het behalen van het gewenste
toekomstbeeld. In 2015 hebben we de basis op orde gebracht door een herstructurering van het
management en de gemeentelijke afdelingen. In 2016 moet worden gewerkt aan de verdere
doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Uitgangspunten voor de organisatieontwikkeling zijn:
1. Professionele organisatie die is berekend op de eisen van modern bestuur en kan inspelen op de
cultuur van Bloemendaal;
2. Samenwerken, interactie en coproductie vormen onderdeel van regulier intern en extern
werkproces;
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3.
4.
5.
6.
7.

Omgaan met mondige bewoners en met initiatieven vanuit de samenleving;
Focus op realiseren en afmaken – en de hiervoor benodigde prioriteitstelling ontlokken bij college en
raad;
Integraal werken in weerbarstige situaties - opgave gericht;
Ontwerpen en faciliteren van politiek-bestuurlijke processen met doorkijk naar college, raad en
samenleving;
Productieve organisatie die ook groeit in productiviteit (meer realiseren met minder middelen).

Dienstverlening
De gemeentelijke organisatie richten we ook in 2016 verder op het goed bedienen van inwoners en
ondernemers: toegankelijkheid en de invalshoek van de inwoners van Bloemendaal staan hierbij centraal.
Als onderdeel van het nieuwe gemeentehuis is in juli 2015 een nieuw publiekscentrum en een nieuwe
afdeling dienstverlening gerealiseerd. In 2016 worden de klantprocessen verder verbeterd en zoveel
mogelijk ondersteund door moderne ICT zoals bijvoorbeeld digitale klantgeleiding en zaakgericht werken.
Daarnaast werken we continu aan de uitbreiding van de mogelijkheden met digitale dienstverlening. We
willen in 2016 inwoners en ondernemers stimuleren om zoveel mogelijk van digitale kanalen gebruik te
maken.
Informatiebeleid en ICT
Een goed opgezette informatievoorziening en ICT-infrastructuur is een essentiële randvoorwaarde voor de
modernisering van de dienstverlening en het realiseren van een slim werkende organisatie. In het
vastgestelde Informatiebeleidsplan 2013-2015 is dit uitgewerkt. Aan dit plan is in belangrijke mate
uitwerking gegeven. Voor 2016 tot en met 2018 wordt eind 2015, begin 2016 een nieuw plan vastgesteld.
In de afgelopen jaren zijn belangrijke ICT fundamenten gelegd en ICT bouwstenen ontwikkeld die de
organisatie de mogelijkheid geven tot betere dienstverlening en slimmer werken. Het jaar 2016 en de jaren
erna zijn er vooral op gericht de mogelijkheden die deze voorzieningen bieden steeds beter te gaan
benutten. Speerpunten daarbij zijn:
1. Verdere digitalisering van dienstverlening, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van het internet
(lokale en landelijke websites) als publiekstoegang tot dienstverlening. Ook zullen sociale media een
grotere rol gaan spelen in de communicatie met en de participatie van burgers en ondernemers;
2. Zaakgericht werken: door het organisatie breed inzetten van het in 2015 in gebruik genomen
systeem Mozard wordt de grip op afhandeling van zaken aanmerkelijk verbeterd en dit komt de
operationele aansturing sterk ten goede. Bestuurlijke processen maken hier ook onderdeel van uit;
3. Stroomlijnen inrichting van software door standaardisatie, toepassing van generieke toepassingen
en landelijke voorzieningen en het realiseren van koppelingen die gemeenschappelijk
gegevensgebruik mogelijk maken. In dit verband is van belang dat er helder zicht komt op de
samenwerking met Heemstede op organisatorisch gebied en in de vorm van gezamenlijke
werkprocessen omdat dat noodzaakt tot het harmoniseren van het softwarelandschap. Tevens zijn
het gebruik van de in 2015 opgeleverde Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) en de verdere
invoering van de Basisregistratie Personen (BRP) van belang;
4. De ICT dienstverlening aan de eigen organisatie: dit betreft een goede invulling geven aan de
aansturing van de gemeenschappelijk organisatie-eenheid GRIT die vanuit de centrumgemeente
Heemstede zorgt voor de ICT infrastructuur en de daarmee verbonden diensten. Tevens zal de
samenwerking rondom het beheer tussen het Team Informatisering en de andere gemeentelijke
afdelingen en teams verder moeten vorm gegeven. De betekenis van ICT
infrastructuurontwikkelingen zoals het via de cloud aanbieden van softwarediensten voor de
gemeentelijke informatievoorziening zal in kaart moeten worden gebracht;
5. Informatiebeveiliging. Door het kritieke belang van ICT en de vergrote kwetsbaarheid ten gevolge
van gekoppelde systemen en het gebruik van openbare netwerken is er veel aandacht nodig voor
informatiebeveiliging. De accountant, maar ook andere partners staan hierbij stil en stellen steeds
strengere eisen en verwachten rapportages. De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse
Gemeenten (BIG) is hiervoor kader stellend. In samenwerking met de gemeente Heemstede zal
binnen deze kaders hieraan verder invulling gegeven moeten worden door maatregelen, monitoring
en rapportages.
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Communicatie
Een nieuwe communicatienota voor de periode 2016-2017 is in voorbereiding, waarin wordt vastgelegd op
welke wijze communicatiedoelen, rollen en taken in de organisatie we de focus leggen. Team Communicatie
werkt in 2016 aan verdere professionalisering van ieders aandeel in de communicatie. Het team
ondersteunt college, MT en afdelingen in hun communicatierol; is verantwoordelijk voor de corporate
boodschap via website en pers en houdt voor een aantal afgebakende projecten de regie op de
communicatie.
De communicatie met inwoners is een van de speerpunten van het nieuwe college. In 2016 geven we
uitvoering aan nieuwe werkwijzen voor burger- en overheidsparticipatie. We gaan regelmatig digitale
enquêtes houden onder inwoners over uiteenlopende onderwerpen om zo voeling te houden met wat er
leeft in onze gemeente. Met een representatieve groep inwoners van onze gemeente gaan we in gesprek
over de wijze van participatie en de onderwerpen die daarvoor in aanmerking komen. Zo schept de
gemeente duidelijkheid over de invloed van inwoners op de besluitvorming en over de bijdrage die zij
kunnen leveren aan Bloemendaal. Om al deze ambities te realiseren zijn in de begroting middelen voor
extra ondersteuning opgenomen.
Juridische zaken
Door verbetering van de besluitvorming en dienstverlening in eerste aanleg, en door waar mogelijk in de
bezwaarfase contact op te nemen met bezwaarden om uitleg te geven over de juridische grondslag en de
beweegredenen voor het bestreden besluit, wordt een bijdrage gegeven aan de transparantie rond de
besluitvorming.
Financiën
Ook de komende jaren blijft het ‘scherp aan de wind zeilen’ wat betreft gemeentefinanciën en het behalen
van onze doelen. Naast het uitvoeren van het collegeprogramma, de taken van het sociaal domein dienen
ook de reguliere taken van de gemeente uitgevoerd te worden. Er wordt nauw samengewerkt met de
auditcommissie. In het kader van de wet houdbare gemeentefinanciën zal treasury en schuldontwikkeling
de komende jaren meer aandacht krijgen. Maar ook dient de ombuigingsoperatie voortgezet te worden.
De rekenkamercommissie Bloemendaal zal in 2016 mede op verzoek van de gemeenteraad opnieuw
onderzoeken uitvoeren over nog nader te bepalen onderwerpen.
Facilitaire zaken
De verbetering van onze dienstverlening en de verdere ontwikkeling van een moderne, efficiënte en
duurzame organisatie is samen gekomen in de vernieuwde, centrale gemeentelijke huisvesting. Nieuwe
vormen van werken (het nieuwe werken, flexwerken), verbeteringen van de dienstverlening en een
efficiëntere organisatie worden door de vernieuwde huisvesting ondersteund en mogelijk gemaakt. In het
najaar van 2015 wordt een facilitair plan opgesteld, wat in 2016 uitgevoerd kan worden.
Veiligheidszorg
De veiligheidszorg wordt vormgegeven langs drie lijnen:
1. Integraal veiligheidsbeleid;
2. Voorkomen en bestrijden criminaliteit en overlast;
3. Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en Regionale Crisisbeheersingsorganisatie.
Ad 1: Integraal veiligheidsbeleid is veiligheidsbeleid dat alle vijf veiligheidsvelden van het kernbeleid
Veiligheid
bestrijkt, interne en externe partners bij de aanpak betrekt en ook de organisatorische borging van
het beleid regelt. De vijf veiligheidsvelden zijn:
1. veilige woon- en leefomgeving;
2. bedrijvigheid en veiligheid;
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3. jeugd en veiligheid;
4. fysieke veiligheid;
5. integriteit en veiligheid.
Integrale veiligheid probeert de facetten van veiligheid bijeen te brengen in een beleid, waarbij alle
betrokkenen gezamenlijk proberen te komen tot een veiligere samenleving.
Op het gebied van de sociale veiligheid ligt de regionale focus van de regiopolitie eenheid Noord-Holland en
gemeente, op vijf veiligheidsthema’s:
1. high impact crimes (woninginbraak, overvallen en straatroof);
2. geweld (uitgaansgeweld, relationeel geweld en geweld tegen functionarissen met een publieke
taak);
3. OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg)-problematiek (overlast, geweld en criminaliteit
door personen die kampen met psychosociale problemen);
4. jeugd (jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit i.c.m. aanpak alcohol- en drugsmisbruik);
5. ondermijning (georganiseerde criminaliteit die de werking van de maatschappelijke structuur
ernstig misbruikt en verzwakt).
Voor Bloemendaal specifiek zijn de volgende in willekeurige volgorde vermelde prioriteiten van toepassing:
woninginbraken, strand-/horeca(evenementen)veiligheid, ondermijning/aanpak georganiseerde criminaliteit
en verkeersveiligheid.
Ad 2: Voorkomen en bestrijden criminaliteit en overlast.
Om de leefbaarheid te vergroten dienen we structureel aandacht te houden voor het gebruik en de
inrichting van de openbare ruimte. Diverse handhavers en toezichthouders en overige betrokkenen (w.o.
woningbouwverenigingen, medewerkers buitendienst) hebben hier een belangrijke taak.
Sociaal Team Gemeente Bloemendaal.
Het Sociaal Team is een lokaal samenwerkingsverband dat bestaat uit maatschappelijke zorg- en andere
hulpverleningspartners, zoals de GGD, politie en woningbouwverenigingen.
De wijkagenten, buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) oefenen allen binnen hun bevoegdheden
controle, toezicht en handhaving uit op criminaliteit, overlast, verkeersovertredingen, milieuovertredingen
en overtredingen van de Drank- en Horecawet en de Algemene plaatselijke verordening.
Jongerenwerk(st)ers leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid door jongeren een samenkomst
plek te bieden en ze in beweging te krijgen door het organiseren van diverse activiteiten. Positieve
beïnvloeding van het gedrag van jongeren, het confronteren met consequenties van bepaalde gedragingen
en duidelijkheid verschaffen over waarden normen maken onderdeel uit van het jongerenwerk.
Het onderhoud in/van de gemeente levert een belangrijke bijdrage aan het schoon, heel en (dus) veilig
houden van de leefomgeving. Een schone omgeving zorgt dat het schoon ‘blijft’. Rommel, zwerfvuil werkt
verloedering in de hand. Hier doet het adagium opgeld dat goed voorbeeld doet goed volgen.
Ad 3: Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en Regionale Crisisbeheersingsorganisatie
Binnen de VRK-organisatie, bestaande uit de onderdelen Brandweer, GGD/GHOR, het Meld-, Informatie- en
Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK) en het Veiligheidsbureau Kennemerland, wordt samengewerkt
met de gemeenten, Politie/Koninklijke Marechaussee en Defensie en externe partners. De VRK en haar
partners zetten zich in voor de veiligheid van de circa 500.000 inwoners in de tien gemeenten van de regio
op het gebied van fysieke veiligheid, hulpverlening bij incidenten, andere aanverwante zorg en bij
calamiteiten, crises en rampen. De vaste crisisorganisatie in Kennemerland bestaat uit alle
hulpverleningspartners (inclusief Defensie) en gemeenten. Ten tijde van een crisis worden de processen op
regionaal niveau uitgevoerd.
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Brandweerzorg
Om de veiligheid op het terrein van de brandweerzorg en brandveiligheid te vergroten ligt de focus op het
verbeteren van de bluswatervoorziening, het stimuleren van en actief verstrekken van informatie over
preventieve maatregelen, het verbeteren van de informatie positie van zowel brandweer als gemeente op
gebied bereikbaarheid, bekendheid van specifieke objecten en bluswatervoorzieningen. Tevens wordt
brandveiligheid en het advies daarover nadrukkelijker een vast onderwerp in het proces bij vergunningverlening, projecten, uitvoeringswerkzaamheden en beleid indien daar enige aanleiding voor en verband
mee is, zoals bouwvergunningen, wegreconstructies, e.d.
Wat willen wij bereiken?
In onderstaande matrix wordt (aangehaakt bij de doelenboom) nader geconcretiseerd hoe de speerpunten
uit het collegeprogramma worden vertaald in middellange termijndoelen aan het eind van de
collegeperiode, de doelen/mijlpalen van eerstvolgende begrotingsjaar en de te behalen mijlpalen in dat
begrotingsjaar.
speerpunten

Middellange termijndoel (collegeperiode)

Voldoende ombuigen om onze ambities waar te
maken en de begroting sluitend te maken.

Besparing nieuw gemeentehuis van
€ 312.000 is in 2018 volledig ingevuld. Zo
nodig aanvullende ombuigingen.

Doorontwikkeling instrumentarium financiën &
control op basis van landelijke ontwikkelingen.

Financiële sturing sluit aan bij horizontaal
toezicht, herziening BBV en andere
ontwikkelingen en vergroot de meetbaarheid
en concreetheid van de gemeentelijke
begroting.

Meer grip op samenwerkingsverbanden.

Sturing en beheersing van
samenwerkingsverbanden vanuit de gemeente
is verbeterd.

Integraal handhavingsbeleid.

Gerichte inzet op locaties en incidenten. Door
inzet van de gebiedsagenten, overige
politiemedewerkers en gemeentelijke
opsporingsambtenaren (boa’s) handhaven van
de openbare orde en regelgeving.

Robuuste informatievoorziening en ICT die
passen bij de ambities van de organisatie.






Realiseren van een betrouwbare,
goed beveiligde en een efficiënt te
beheren ICT infrastructuur;
Uitvoering van ICT beheer op een
wijze die voldoet aan huidige eisen
van beschikbaarheid;
betrouwbaarheid en beveiliging;
Verdere ontwikkeling van de
(digitale) dienstverlening en een
meer gestructureerde en
transparante informatievoorziening
door realisatie van het zaakgericht
werken, het RIS en aansluiten op
landelijke voorzieningen.
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Klantgerichte en toegankelijke dienstverlening
aan inwoners en ondernemers.

Doorontwikkeling van de dienstverlening,
vanuit het vernieuwde gemeentehuis.
Verbetering processen, digitale
dienstverlening en vaardigheden.

Verminderen van de regeldruk.

Vaststellen en uitvoeren van het plan van
aanpak deregulering en het inventariseren
van de bestaande regelgeving op overbodige
regelgeving.

Optimale ontwikkeling van de gemeentelijke
organisatie ten behoeve van een wendbare,
flexibele en integrale bediening van het bestuur.

Doorontwikkeling ambtelijke organisatie.

Communicatie en participatie burgers
verbeteren.

Vernieuwde werkwijze burger- en
overheidsparticipatie is opgesteld en in de
praktijk ingevoerd. Nieuw communicatiebeleid
wordt uitgevoerd.

Een adequate bluswatervoorziening in de hele
gemeente.

Op korte termijn analyseren en inventariseren van de probleemgebieden en voorzieningen. Vervolgens opstellen plan van
aanpak en voorstel voorleggen voor
financiering, uitvoeren, aanbrengen,
aanleggen, etc. van en als doel een adequate
bluswatervoorziening.

Bewoners bewuster maken, infomeren over
preventieve maatregelen en nieuwe
ontwikkelingen gericht op de brandveiligheid van
de eigen woning.

Burgers worden periodiek geïnformeerd door
middel van publicaties via de website en het
weekblad.

Advisering door de brandweer nadrukkelijk
inbedden in processen die betrekking hebben op
of raakvlakken hebben met brandveiligheid.
Vervolgens ook de brandveiligheidsmaatregelen
opnemen in bijv. vergunningen die mogelijk zijn
maar misschien niet vereist.

Gestart in 2015. Vervolgens afgerond in 2016.

Wat gaan wij er voor doen?
Activiteit/doel begrotingsjaar 2016

Mijlpaal begrotingsjaar 2016

Invulling lopende ombuigingstaakstellingen en/of
zo nodig vervangen/aanvullen met andere
taakstellingen.

Herijking taakstellingen bij Voorjaarsnota en
begroting 2017.

Uitvoering plan van aanpak doorontwikkeling
instrumentarium financiën & control.

Na het bekend worden van de herziene BBV
wordt de raad een voorstel gedaan hoe e.e.a.
ingevoerd wordt.
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In 2016 wordt het implementatieplan ‘sturing
verbonden partijen’ uitgevoerd.

In 2016 worden de verbonden partijen
proactief aangesproken op het tijdig
aanleveren van de vereiste informatie.

Handhaving en toezicht.
Boa’s en andere gemeentelijke toezichthouders
oefenen dagelijks hun taken uit, evenals de
politie. Het verkeershandhavingsteam van de
politie voert periodiek snelheids- en
alcoholcontroles uit.

Uitvoeringsprogramma Integraal.
Handhavingsbeleid.
Voorkomen en bestrijden van o.a. parkeeroverlast, vandalisme, geluidsoverlast, illegaal
bouwen, bestemmingsplan bepalingen en
drankgebruik door jongeren;
jaarlijks verslag ‘aan de dorpen’ van de handhavingsresultaten; opstellen veiligheidsanalyse en actualiseren veiligheidsbeleid.

Robuuste informatievoorziening en ICT die
passen bij de ambities van bestuur en
organisatie:
1. Voor 2016-2018 wordt het informatiebeleid
uitgewerkt in een Informatiebeleidsplan;
2. Het loket op de website wordt verder
ontwikkeld voor wat betreft gebruiksvriendelijkheid en de beschikbare
e-formulieren;
3. Bloemendaal sluit aan op het landelijke loket
Mijnoverheid.nl, zodat ook daar voor burgers
en ondernemers relevante informatie over
producten en diensten is te vinden;
4. Zaakgericht werken met Mozard wordt
stapsgewijs verder ingevoerd in de gehele
organisatie;
5. In samenhang met de vormgeving van
organisatorische samenwerking met
Heemstede wordt software aangepast of
vervangen;
6. De GRIT dienstverlening sluit goed aan bij de
wensen van de gemeente en de beoogde
sturing van de gemeenschappelijke regeling is
adequaat ingevuld;
7. De informatiebeveiliging is zodanig opgezet en
geïmplementeerd dat wordt voldaan aan de
landelijk gestelde eisen.

Doorontwikkeling nieuwe
dienstverleningsorganisatie.


Eind Q1 2016 is het informatie beleid
bestuurlijk vastgesteld;

Zie voor mijlpalen het hoofdstuk
Dienstverlening;


Voor eind 2016 zijn alle
werkprocessen zaakgericht opgezet en
worden ondersteund door Mozard;

Eind Q1 2016: Principebesluit over
vervanging software voor Burgerzaken in
relatie tot de BRP;

Eind Q2 2016: de BGT wordt goed
benut in verschillende werkprocessen;

Eind Q2: GRIT levert passende
dienstverlening en het initiële bedrijfsplan
is geactualiseerd in een concept
jaarplan/begrotingsvoorstel;

Eind Q3: in samenwerking met GRIT
is uitwerking gegeven aan het
beveiligingsbeleid en de daarbij
behorende maatregelen zijn uitgevoerd.
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Verbetering dienstverleningsvaardigheden;
Digitale statusinformatie via de
website;
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Het inventariseren en doen van
dereguleringsvoorstellen ten aanzien van de
Algemene plaatselijke verordening (Apv) aan de
raad. Het (laten) opstellen van een meetlat aan
de hand waarvan toekomstige regelgeving kan
worden getoetst op noodzaak en
handhaafbaarheid.
Doorontwikkeling organisatie.

Burger- en overheidsparticipatie en
communicatiebeleid.

Het vaststellen door de raad van de
dereguleringsvoorstellen ten aanzien van
de Algemene plaatselijke verordening
(Apv).

Uitvoering plan doorontwikkeling organisatie,
in samenhang met het traject 'Huis van de
democratie'.





Onderzoek naar en eventuele verbetering van de
toereikendheid van de brandweerzorg in de
gemeente.

Meer e-formulieren;
Dienstverlening op locatie;
Kanaalsturing.

Uitvoeren en implementeren van het
vernieuwde beleid voor burger- en
overheidsparticipatie;
Uitvoeren vernieuwd
communicatiebeleid;
Uitvoering digitale burgerpeiling;
Specifieke aandacht voor
raadscommunicatie, zowel
projectmatig (raadslid in de klas,
politieke jongerendag) als actief door
het beleggen van persmomenten voor
de raad, een actueel RIS en bezoeken
aan de dorpskernen.

Afronding onderzoek en een voorstel doen
aan de Raad voor een actieprogramma,
inclusief de kosten van de uitvoering.

Relevante wetten en beleidsnota’s
















Dienstverleningsconcept Bloemendaal-Nieuw d.d. 28-02-2008 (corsanr. 2008021522);
Implementatieplan dienstverleningsconcept 2009 – 2012 (corsanr. 2009028183);
Uitvoeringsagenda dienstverlening 2013 - 2015 (corsanr. 2012083101);
Informatiebeleidsplan;
Nota communicatiebeleid;
Visiedocument ‘Bloemendaalse Manier van Werken’;
HRM-beleid;
P&C cyclus;
Dorpskernenbeleid;
Projectplan ontwerpfase gemeentelijke huisvesting (corsanr. 2011019442);
Werkplan griffie 2015/2016;
Verordening Rekenkamer(commissie) Bloemendaal;
Verordening Auditcommissie Bloemendaal;
Reglement van Orde van de gemeenteraad;
Reglement van Orde van het college.

Corsanummer: 2015059946
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Trends en risico’s
In onderstaande tabel en grafiek wordt de trend van burgertevredenheid over onze gemeentelijke
prestaties en dienstverlening weergegeven. De meest recente gegevens zijn gebaseerd op de uitkomsten
van het benchmarkonderzoek Waar Staat Je Gemeente najaar 2013. In het najaar van 2015 wordt conform
de planning opnieuw onderzoek gedaan.
2009

2011

2013

Gemiddelde <25.000
2012 - 2013

KIEZER

6,0

5,8

5,6

5,8

KLANT

7,8

7,7

7,6

7,5

ONDERDAAN

6,5

6,5

6,4

6,3

PARTNER

6,0

5,7

5,7

5,8

WIJKBEWONER

7,1

7,0

7,0

6,9

BELASTINGBETALER[1]

6,2

6,2

6,0

5,8

[1]Gebaseerd op 1 indicator (‘Ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld’).

Onderstaande tabel geeft de beoordeling van inwoners over aspecten van veiligheid in de buurt weer.
Prestatie-indicator
‘Waar staat je gemeente’

Bloemendaal
Resultaat
2009

Bloemendaal
Resultaat
2011

Bloemendaal
Resultaat
2013

Gemiddelde
Gemeenten
< 25.000
inwoners

6,8

6,5

6,4

6,4

Informatie vanuit gemeente over
aanpak leefbaarheid en veiligheid.

6,2

6,2

6,0

5,9

Betrekken van buurt door gemeente bij
aanpak leefbaarheid en veiligheid in de
buurt.

5,8

6,0

5,7

5,7

Bereikbaarheid gemeente voor
meldingen en klachten over onveiligheid
en overlast en veiligheid in de buurt.

6,8

6,8

6,7

6,7

Reactie gemeente op meldingen en
klachten over onveiligheid en overlast in
de buurt.

6,2

6,3

6,2

6,1

De gemeente doet wat ze zegt bij
verbetering van leefbaarheid en
veiligheid.

6,1

5,9

5,8

5,8

Leefbaarheid in de buurt.

7,9

7,9

8,0

7,5

Veiligheid in de buurt
Aandacht gemeente voor verbeteren
leefbaarheid en veiligheid.
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Wat mag het kosten?
Producten

Portefeuillehouder

09
18

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
ALGEMEEN BESTUUR

19

BURGERZAKEN EN RECEPTIES

20

COMMUNICATIE

Bestuur, organisatie en
dienstverlening (x € 1.000)
Lasten:
Baten:
Resultaat voor reservering

Dhr. B.B. Schneiders
Dhr. B.B. Schneiders / Dhr.
N.A.L. Heijink
Dhr. B.B. Schneiders / Dhr.
N.A.L. Heijink
Dhr. B.B. Schneiders

Rekening Begroting Begroting
2014
2015
2016
-6.559
-8.266
-8.045
574
774
737
-5.985
-7.492
-7.308

Toevoeging aan de reserves
Onttrekking aan de reserves
Resultaat na reservering

Raming
2019
-8.142
760
-7.382

582

25

25

25

25

-5.766

-6.910

-7.283

-7.354

-7.325

-7.357

Begroting Begroting
2015
2016
-6.446
-6.624
-464
-16
-643
-6.910
-7.283

Raming
2017
-6.714
8
-647
-7.354

Raming
2018
-6.747
7
-584
-7.325

Raming
2019
-6.721
7
-643
-7.357

-106

-57

-46

-42

-7.388

-7.411

-7.371

-7.400

Nieuwe voorstellen
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Raming
2018
-8.106
757
-7.350

-27
245

Aansluiting met voorgaande begroting
(x € 1.000)
Programmabegroting 2015-2018
Raadsbesluiten 2015
Mutaties MJB 2016-2019
Totaal saldo begroting na mutaties

Nieuwe stand MJB 2016 - 2019

Raming
2017
-8.131
753
-7.379

-6.910
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Toelichting mutaties MJB 2016 - 2019:
PROGRAMMA 1

LASTEN:
1. Doorberekening kapitaallasten n.a.v. mutaties staat van activa als gevolg van temporisering en
onderuitputting van reeds beschikbaar gestelde kredieten.
2. Mutatie personeelslasten als gevolg van bijgestelde raming loonkosten in combinatie met autonome
ontwikkelingen in het personeelsbestand (zie toelichting lasten programma 7, nr. 1).
3. In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een prijsontwikkeling van
1,5%. In de Kadernota 2016 (pagina 10, punt 4.2.b) is deze gewijzigd en bijgesteld tot een
verhoging van 1% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze prijsontwikkeling van
toepassing is worden in de MJB 2016-2019 verlaagd met 0,5%.
4. Door een structurele toename van het aantal stoffelijke overschotten wordt de vergoeding voor
schouwing bij euthanasie etc. aangepast.
5. Op grond van de Verordening Rekenkamercommissie Bloemendaal 2014 dient het budget met
ingang van 2016 structureel verhoogd te worden. Het betreft de jaarvergoeding voor de voorzitter,
secretaris en drie leden (zie kadernota 2016, pagina 11 punt 4.2e).
6. Eenmaal in de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen, de gekozen raadsleden kunnen vanwege
de door hen te verrichten werkzaamheden een pc/laptop etc. aanschaffen. Voor de aanschaf van
deze pc’s/laptops is een budget in de jaarschijf en 2018 opgevoerd. Uitgangspunt van de MJB is dat
jaarschijf 2018 is gelijk aan 2019. Voor de MJB 2016-2019 wordt de jaarschijf 2019 aangepast (zie
kadernota 2016 pagina 15, punt 4.19).
7. De verplichte GBA-audit moet om de vier jaar worden uitgevoerd, in 2019 is de eerstvolgende GBAaudit. Het budget in de jaarschijven 2016 t/m 2018 kan naar nihil worden afgeroomd (zie kadernota
2016 pagina 15, punt 4.19).
8. Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is tot 2040 geactualiseerd en betreft het te verwachten
jaarlijks onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en woningen. De jaarlijkse storting in de
voorziening MJOP dient naar aanleiding van deze actualisatie te worden verlaagd met € 39.885
verdeeld over diverse programma’s (zie kadernota 2016, pagina 15 punt 4.18).
9. Verdeling mutaties kostenplaatsen bestuursapparaat, tractie, GBKZ, verzekeringen en milieustraat.
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BATEN:
10. In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een trendmatige verhoging
van de leges van 2%. In de Kadernota 2016 (pagina 14, punt 4.11) is deze gewijzigd en bijgesteld
tot een verhoging van 1,65% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze trendmatige
verhoging van toepassing is worden verlaagd met 0,35%.
11. In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een trendmatige verhoging
van de huur/erfpachten van 2%. In de Kadernota 2016 (pagina 14, punt 4.11) is deze gewijzigd en
bijgesteld tot een verhoging van 1,65% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze
trendmatige verhoging van toepassing is worden verlaagd met 0,35%.
12. Door afname van de gebruiksmeldingen brandweer is de legesopbrengst aangepast.
13. Het budget inkomsten nevenfuncties college is vrijgevallen (zie kadernota 2016 pagina 15, punt
4.19).

UITSPLITSING PER PRODUCT 2016:
Uitsplitsing begroting per product (x € 1.000)
09
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
18
ALGEMEEN BESTUUR
19
BURGERZAKEN EN RECEPTIES
20
COMMUNICATIE
Totaal
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Lasten
-2.646
-3.281
-1.725
-499
-8.151

Baten
33
209
520
762

Saldi
-2.612
-3.072
-1.205
-499
-7.388
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VERSCHIL TUSSEN BEGROTING 2016 EN BEGROTING 2015
PRODUCT 09: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Hogere vergoeding schouwing bij euthanasie
Vervallen budget brandweerzorg/-veiligheid Bloemendaal
Terug ontvangen bijdrage VRK n.a.v. jaarrekening 2014
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
Diverse budgetten per saldo

PRODUCT 18: ALGEMEEN BESTUUR
Vervallen budget tijdelijke huisvesting en verhuizing
Vervallen aanwending flex.alg. reserve tijd.huisv.
Vervallen incidenteel budget digitale dienstverlening
Vervallen aanwending flex.alg.reserve dig. dienstverlening
Vervallen incidenteel budget implementatie agenda NUP
Vervallen aanwending flex. algemene reserve impl. NUP
Vervallen incidenteel budget frictiekosten reorganisatie + €
Vervallen aanwending flex. algemene reserve fusiebudget
Lager budget basisreg. grootsch.topogr.kaart
Vervallen aanwending flex. algemene reserve topogr.kaart
Vervallen budget invoering wabo/durp/bag
Vervallen aanwending flex. alg. res. wabo/durp/bag
Vervallen incidenteel budget verlaging regeldruk
Vervallen incidenteel budget project onderz.bestuurscultuur
Vervallen incidenteel budget interim gem.secr./alg.dir.
Opvoeren budget wachtgeld burgemeester/appa oud
wethouders
Vervallen budget aanschaf pc's raadsleden
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
Diverse budgetten per saldo

- €
+€
- €

- €
+€

192.000
5.000
- €

202.000

+€
57.000
- €
57.000
+€
121.000
- €
121.000
+€
135.000
- €
135.000
378.000
- €
91.000
+€
96.000
- €
96.000
+€
56.000
- €
56.000
+€
25.000
+€
73.000
+€
106.000
- €
+€

121.000
20.000

- €
- €

268.000
9.000
+€

PRODUCT 19: BURGERZAKEN EN RECEPTIE
Aanpassen budget kosten verkiezingen(referendum)
+€
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
- €
Diverse budgetten per saldo
+€

PRODUCT 20: COMMUNICATIE
Vervallen incidenteel budget participatieladder
+€
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
Corsanummer: 2015059946

15.000
43.000
43.000

113.000

31.000

421.000
9.000
- €

379.000

25.000
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urenverdeling aangepast
Diverse budgetten per saldo
Totaal
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+€
+€

69.000
1.000
+€
- €

95.000
373.000
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1.2 PROGRAMMA 02: ONDERWIJS, JEUGD, SPORT EN CULTUUR

Onderwerp van het programma
Het programma Onderwijs, Jeugd, Sport en Cultuur bestaat uit de volgende producten:
1. Onderwijs (11);
2. Jeugd (12);
3. Sport (15);
4. Kunst en Cultuur (16).
Het product Onderwijs is gericht op het openbaar onderwijs alsmede de huisvesting (voornamelijk
vervangende nieuwbouw en uitbreiding) van alle scholen. Tevens gaat het over leerplicht,
leerlingenvervoer, vakonderwijs alsmede de relatie met Passend Onderwijs. Daarnaast is de
afstemming met het jeugdbeleid door middel van het Centrum van Jeugd en Gezin van belang.
Wat betreft Sport en Kunst en Cultuur richt het programma zich op het creëren van condities zodat
instellingen die de kunst bevorderen c.q. culture vorming stimuleren en sportverenigingen, hun
doelstellingen kunnen realiseren.
Het product Jeugd is gericht op de ontwikkeling en toepassing van de vrij toegankelijke en niet vrij
toegankelijke voorzieningen voor de jeugd.
Vrij toegankelijke voorzieningen zijn de contactmomenten en vaccinaties door de GGD en het
consultatiebureau, de activiteiten en workshops georganiseerd door Welzijn Bloemendaal en de
jeugdgezondheidszorg, de eerste vijf gesprekken door de Opvoedpoli en het maatschappelijk werk.
Niet vrij toegankelijke voorzieningen zijn voorzieningen waarvoor een indicatie nodig is, zoals
jeugdbescherming, gespecialiseerde jeugd ggz, intensieve jeugd- en opvoedhulp, gesloten jeugdzorg,
begeleiding en behandeling van jongeren met een beperking, het onderzoek en toekenning van
persoons gebonden budgetten en jeugdreclassering. De indicaties worden afgegeven door de -namens
B en W- gemandateerde CJG coaches onder "leiding" van de CJG coördinatoren.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een netwerkorganisatie van Kontext maatschappelijk werk, Welzijn
Bloemendaal, de Jeugdriagg, OCK 't Spalier, De Opvoed poli, de GGD, Jeugdgezondheidszorg Kennemerland
(het consultatiebureau), de Hartekampgroep en de Jeugd-en gezinsbeschermers als kernpartners. De
gemeente is organisator van de hele jeugd hulp, regievoerder, eigenaar, voorzitter van het management-en
hulpverlenersteam en financier. Overige ingekochte zorginstellingen worden voor het jeugdhulpteam
uitgenodigd indien nodig.
Het product jeugd is voorts gericht op het jongerenwerk en jeugdparticipatie.
Corsanummer: 2015059946
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Wat zijn onze doelen?

Jeugd, onderwijs, sport en
cultuur

A
Preventie, jeugdhulp en
uitvoering
kinderbeschermingsmaatregelen
en jeugdreclassering.

B
Adequate huisvesting voor alle
scholen, openbaar onderwijs,
materiele ondersteuning van
basisscholen.

Versterken
opvoedkundig
klimaat.

(vervangende)
nieuwbouw en
uitbreiding van
scholen.

Bevorderen
veiligheid
jeugdige in
opvoedsituatie.

Integrale jeugdhulp
aan jeugdige en
ouders.

Bijdrage in
kosten
vakonderwijs
en andere
voorzieningen.

C

Creëren van voorwaarden
voor / faciliteren van
culturele activiteiten,
sportbehoefening en
recreatieve voorzieningen.

Stimuleren actieve
deelname aan kunst
en cultuur.

Kwalitatief goed en
financieel gezond
openbaar onderwijs.

Korte toelichting op het beleid
Gemeenten zijn met de invoering van de Jeugdwet (01-01-2015) verantwoordelijk geworden voor alle
jeugdhulp, inclusief jeugd ggz. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Voor de vrij toegankelijke voorzieningen) was de
gemeente al verantwoordelijk. Het jaar 2015 was een overgangsjaar, waarbij de belangrijkste taak bestond
uit de organisatie van de zorgcontinuïteit van de jeugdhulp, de inkoop van jeugdhulp bij vele
zorgaanbieders en vrij gevestigden, de invoering van ICT voorzieningen zoals het gemeentelijk
gegevensknooppunt en Vecozo, de invoering van Mens Centraal als toegangssysteem en de coördinatie van
de samenwerking van de diverse zorgaanbieders in het CJG.
Vanaf 2016 gaat meer aandacht besteed worden aan de noodzakelijke transformatie van de jeugdhulp,
zoals de wijzigingen in de dyslexiezorg, het normaliseren van opvoedingsproblematiek en stoornissen, de
aansluiting met passend onderwijs, behandelduur in de jeugd-ggz en de DBCsystematiek, de overdracht
van 18 jarigen en de aansluiting op vervolgvoorzieningen zoals de WMO, de WLZ ( Wet langdurige zorg) de
voorzieningen van de zorgverzekeraars, de samenwerking met de huisartsen, Veilig Thuis en de
crisisorganisaties, de afstemming van de registraties en de implementatie van het calamiteitenprotocol.
Vanaf 1 januari 2016 vallen delen van de kindergeneeskundige zorg onder de Jeugdwet.
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Deze zorg wordt op dit moment aangeboden door kinderartsen werkzaam in ziekenhuizen en zelfstandige
behandelcentra. Macro is hiermee ca. € 12 mln. gemoeid. De zorg dient in regionale verband te worden
ingekocht.
Met betrekking tot de uitvoering van de Jeugdwet werkt Bloemendaal samen met de gemeenten in ZuidKennemerland en drie gemeenten in Midden-Kennemerland.
Ruim 13.000 cliënten met een extramurale Awbz-indicatie en een Wlz-profiel hebben gekozen voor het Wlzovergangsrecht. Aanvankelijk was de bedoeling dat dit een jaar (2015) zou gelden. VWS heeft medio 2015
besloten het overgangsrecht te verlengen tot 1 januari 2017.
Sedert 1997 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. Per 2015 is een belangrijke
wijziging opgetreden. Per deze datum zijn de schoolbesturen in het basisonderwijs verantwoordelijk
geworden voor het buitenonderhoud aan schoolgebouwen. Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs
waren hiervoor al verantwoordelijk. De gemeente is dan nog slechts verantwoordelijk voor enkele
voorzieningen, waarvan nieuwbouw en uitbreiding de belangrijkste zijn, alsmede het buitenonderhoud van
gymnastieklokalen. Hiervoor bestaat nog geen formele regeling. Opzet is deze, in samenwerking met
schoolbesturen en regiogemeenten, in 2016 op te stellen.
Sinds 2005 berust het bestuur van de openbare basisscholen in vier gemeenten, waaronder Bloemendaal,
bij een zelfstandig schoolbestuur: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland (STOPOZ). In
voorbereiding is een voorstel tot wijziging van het toezichtkader met betrekking tot STOPOZ.
Met ingang van 2015 is een LEA (Lokale Educatieve Agenda) ingesteld. Dit is een periodiek overleg tussen
gemeente en schoolbesturen waarbij, naast onderwijsinhoudelijke zaken, ook punten met betrekking tot
jeugdbeleid aan de orde komen.
De uitvoering van (de wet) Passend Onderwijs is primair de verantwoordelijkheid van schoolbesturen.
Wat de voortgang/invulling betreft houden de regiogemeenten de vinger aan de pols, een en ander in
relatie tot de uitvoering van de Jeugdwet.
In 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) -in combinatie met de
specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid -in werking getreden. Het doel van de wet
is de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteit van peuterspeelzalen te verbeteren.
De wet is in 2015 geëvalueerd. De verantwoordelijk staatssecretaris heeft besloten dat de huidige
financieringssystematiek voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid ook in 2016 zal gelden, in
afwachting van aanpassing van de regelgeving m.b.t. de bekostiging.
Het sportbeleid is gericht op het stimuleren van inwoners meer te gaan bewegen en sporten. Sporten zorgt
er voor dat mensen elkaar ontmoeten, stimuleert de leerprestaties en bevordert een gezonde levensstijl.
Sportverenigingen vervullen derhalve een belangrijke maatschappelijke rol. De kwaliteit van de
accommodaties is hierbij ook van belang. Daarom worden verenigingen door de gemeente ondersteund
door te investeren in aanleg en onderhoud van duurzame en groene kunstgrasvelden en buitenverlichting;
uiteraard ook in nauw overleg met omwonenden. Het sportbeleid is vastgelegd in de nota "Sport op eigen
benen" die dateert uit 2011. In 2017 zal deze nota worden geactualiseerd.
Het cultuurbeleid is er op gericht zo veel mogelijk inwoners te laten kennis maken met kunst en cultuur.
Initiatieven uit de samenleving worden gestimuleerd en het subsidie-instrument wordt daarbij ingezet ter
ondersteuning van deze initiatieven. Het cultuurbeleid is vastgelegd in de nota "Bloemendaal
cultuurminnend" en dateert uit 2007. In 2015 verschijnt een nieuwe nota kunst en cultuur.
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Wat willen wij bereiken?
In onderstaande matrix wordt (aangehaakt bij de doelenboom) nader geconcretiseerd hoe de speerpunten
uit het collegeprogramma worden vertaald in middellange termijndoelen aan het eind van de
collegeperiode, de doelen/mijlpalen van eerstvolgende begrotingsjaar en de te behalen mijlpalen in dat
begrotingsjaar.
Speerpunten

Middellange termijndoel (collegeperiode)

Onderwijshuisvesting.

Adequate huisvestingsvoorzieningen voor alle
scholen in de gemeente Bloemendaal.
Voorrang geven aan permanente
huisvestingsvoorzieningen boven tijdelijke
voorzieningen/noodlokalen.

Openbaar onderwijs.

Een financieel gezond openbaar basisonderwijs
(STOPOZ).
Een aan de eisen des tijds aangepast toezicht
op het openbaar onderwijs.

Afstemming onderwijs- en jeugdbeleid.

Een op elkaar afgestemd gemeentelijk beleid
en beleid van de scholen met betrekking tot
Passend Onderwijs en de uitvoering van de
Jeugdwet 2015.

Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het Bloemendaalse Centrum voor Jeugd en
Gezin fungeert als een volwaardig jeugdloket:
instellingen en ouders/cliënten weten de weg
naar het CJG te vinden (ook digitaal) en zien
het CJG als volwaardige gesprekspartner en
niet als controleorgaan.

Peuterspeelzalen – Kinderopvang.

Kwalitatief goede kinderopvang en
peuterspeelzaalvoorzieningen.
Vanwege voorgenomen integratie van
voorschoolse voorzieningen wordt de
gemeentelijke subsidie voor peuterspeelzaalwerk in de periode 2016-2018 gefaseerd
afgebouwd.

Preventief jeugdbeleid.

Een toereikend aanbod – waar ook in
voldoende mate gebruik van wordt gemaakt –
van:
1. Op preventie gerichte ondersteuning van
jeugdigen met opgroeiproblemen;
2. Ouders met opvoedingsproblemen.
Bevorderen maatschappelijke betrokkenheid
van jongeren.

Jeugdhulp (jeugd-ggz, gespecialiseerde jeugden opvoedhulp) en kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
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Toereikend aanbod van jeugdhulpvoorzieningen, afgestemd met zorgaanbieders
en regiogemeenten.
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Budgettair-neutraal uitvoering van de
Jeugdwet 2015. Daarbij oog hebbend voor de
risico's.
Veilige opvoedsituatie van jeugdigen.
Sportbeleid.

De huidige sportnota uit 2011 wordt
geactualiseerd in 2017.

Sportvoorzieningen.

Bloemendaal gaat sportverenigingen faciliteren
bij het omzetten van natuurgras naar
kunstgras. Daarnaast worden geldmiddelen
beschikbaar gesteld ten behoeve van de aanleg
c.q. vervanging van de toplaag van
kunstgrasvelden.

Cultuur.

De huidige cultuurnota uit 2007 wordt in nauw
overleg met de culturele partners
geactualiseerd in 2015. In dit kader worden
ook keuzes gemaakt over de beschikbaarheid
van expositieruimtes in de gemeente.
In 2015 zal een visie geschreven worden over
de toekomst van de bibliotheek waarbij de
inwoners worden betrokken. Voorgesteld is de
komende 2 jaar niet te bezuinigen op de
subsidie en na deze periode de nieuwe taken
van de bibliotheek in het Sociaal Domein te
evalueren.

Wat gaan wij er voor doen?
Activiteit/doel begrotingsjaar 2016
Onderwijshuisvesting.

Mijlpaal begrotingsjaar 2016
Oplevering (medio 2016) van nieuwbouw Bos
en Duinschool, incl. ondergronds gymlokaal.
Verwijdering noodlokalen Bos en Duinschool.
Realisatie permanente uitbreiding
Kon.Wilhelminaschool (max. 200 m2).
Uitbreiding/algehele vervangende nieuwbouw
gymnastieklokaal Theresiaschool:
1. Duidelijkheid over locatie/wijze van
uitvoering (al dan niet op huidige
schoolterrein; eventueel ondergronds);
2. Beschikbaarstelling krediet door
gemeenteraad;
3. Duidelijkheid over eventueel medegebruik
door Hartenlust VMBO;
4. Zo mogelijk start bouwwerkzaamheden.
Uitvoering met Hartenlust VMBO gesloten
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convenant: duidelijke afspraak met Hartenlust
VMBO over invulling resterende 2 dagen
gymnastiekonderwijs formele regeling, op te
stellen in overleg met regiogemeenten en
schoolbesturen, terzake het buitenonderhoud
van gymnastieklokalen.
Openbaar onderwijs.

Jaarrekening 2015 van STOPOZ sluit met een
positief exploitatieresultaat en een financieel
gezond meerjarenperspectief.
Vaststelling nieuw toezichtkader openbaar
onderwijs.

Afstemming onderwijs- en jeugdbeleid.

Een goed functionerend(e) LEA - Lokale
Educatieve Agenda -ten behoeve van
afstemming jeugd- en onderwijsbeleid.
Sluitende afspraken met onderwijsveld over
aanpak dyslexieproblematiek in de gemeente.
Overleg, samen met regiogemeenten, over
afstemming gemeentelijk jeugdbeleid met
Passend Onderwijs.

Peuterspeelzalen - kinderopvang.

Het toezien (handhaving) op kinderopvang en
peuterspeelzaalvoorzieningen.
Start herziening subsidiebeleid
peuterspeelzalen t.b.v. periode 2016-2018.

Preventief jeugdbeleid.

Inzetten van jongerenwerkers op basis van
een (door Welzijn Bloemendaal opgesteld)
goedgekeurd activiteitenplan.
Faciliteren Jeugdhonk Vogelenzang.
Financiële ondersteuning basisscholen en
scholen voor voortgezet onderwijs t.b.v. bijv.
angstreductie, vergroting weerbaarheid,
vergroting sociale vaardigheden en overige
trainingen in kader sociaal-emotionele
ontwikkeling leerlingen op maat.
Vroegtijdige en voldoende inzet van de
Opvoedpoli in kader opvoed- en opgroei
ondersteuning, mede gericht om te
voorkomen dat in een later stadium
intensievere zorg nodig is.

Jeugdhulp.
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Jongeren toe leiden naar voor hen passende,
noodzakelijke jeugdhulp. In samenwerking
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met regiogemeenten zijn de hiervoor
noodzakelijke voorzieningen ingekocht bij
zorgaanbieders en vrij gevestigden en
groepspraktijken.
Gemeente voert daadwerkelijk regie op het
CJG. Binnen CJG functioneert het
transitieteam, bestaande uit de van div.
kernpartners afkomstige, gemandateerde
CJG-coaches. Het transitieteam is ervoor
verantwoordelijk dat cliënten daadwerkelijk
de nodige zorg ontvangen. Gemeente zit het
transitieteam voor.
Zorgaanbieders werken aan de hand van een
door de samenwerkende gemeenten
opgesteld 'Verantwoordings-en
controleprotocol'.
Periodiek overleg, In samenwerking met de
regiogemeenten, met zorgaanbieders en vrij
gevestigden en groepspraktijken, aan de
hand van door laatstgenoemden opgestelde
rapportages.
Periodieke rapportage aan de gemeenteraad
over de voortgang van de besteding van de
budgetten, de risico's en andere relevante
aspecten van het gemeentelijk beleid.
De cliënten zijn opgenomen in het systeem
Mens Centraal. De professionals werken
volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1
gezinsregisseur.
Minimaal eenmaal per jaar overleg van de
verantwoordelijk portefeuillehouder met (een
vertegenwoordiging van) de huisartsen over
de uitvoering van de Jeugdwet 2015.
Aan de hand van door de zorgaanbieders in
de 2e helft van 2015 ingediende
transformatieplannen -en de gezamenlijk
gemaakte afspraken hierover -met ingang van
de 2016 concreter invulling geven aan de
transformatie van de jeugd hulp.
Privacyregels in acht nemen.
Meewerken aan de Monitor Sociaal Domein.
Deelnemen aan landelijk project 'collectieve
aanpak (vereenvoudiging) administratie
Corsanummer: 2015059946
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uitvoering Jeugdwet en Wmo 2015.
Periodiek overleg met IASZ (back-office) over
gegevensoverdracht.
Afspraken over voortzetting (zo mogelijk in
gewijzigde vorm) regionale
solidariteitsafspraken.
Bij (dreiging van ontstaan van)
wachtlijstproblematiek zo spoedig mogelijk in
overleg treden met de betreffende
zorgaanbieder(s) -en eventueel andere
gemeenten -over een tijdige, adequate
voorziening.
Alle crisisvoorzieningen uiterlijk per 1 januari
2016 onderbrengen bij Veilig Thuis, e.e.a. in
samenwerking met de regiogemeenten.
Sluitende afspraken (met scholen en de
betreffende zorgaanbieders) over EED
(Ernstige Enkelvoudige Dyslexie).
Eventuele inkoop (in regionaal verband) van
met ingang van 2016 noodzakelijke
kindergeneeskundige voorzieningen.
Protocol-afspraken overgang/overdracht
cliënten i.v.m. bereiken leeftijd van 18 jaar.
Sport.
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In 2015 gelden twee kunstgras regelingen:

T.b.v. het omzetten van natuurgras in
kunstgras (bijdrage in de onderlaag);

T.b.v. de aanleg c.q. vervanging van
de toplaag van kunstgrasvelden.
Als gevolg van een bezuinigingstaakstelling op
subsidies zijn minder incidentele geldmiddelen
beschikbaar voor sport.
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Cultuur.

Vaststelling nieuwe cultuurnota gezamenlijk
met culturele partners.
In 2015 stellen we een nota vast over rol en
functie van de bibliotheek. Tezamen met
partners worden de taken van de bibliotheek
verruimd.
De vestiging Bennebroek van de bibliotheek
verhuist naar de nieuwe locatie in de
voormalige Franciscusschool.
Bloemendaal faciliteert basisscholen bij het
aanstellen van muziekdocenten.
In het laatste kwartaal 2015 en begin 2016
wordt een besluit genomen over de
kunstcollectie en overige waardevolle
historische stukken van de gemeente.

Relevante beleidsnota’s:
Jeugd/onderwijs:
1. Verordening jeugdhulp Bloemendaal 2015 (raad november 2014);
2. Nadere regels uitvoering Jeugdwet Bloemendaal 2015 (college 16-12-2014);
3. Beleidsplan sociaal domein 2015 -2018 (raad november 2014);
4. Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal 2015 (raad december 2014);
5. Verordening materiële financiële gelijkstelling Bloemendaal 2015 (raad december 2014).
Cultuur en Sport:
1. Cultuurnota 2007;
2. Verordening achter de Zuilen;
3. Sportnota 2011.
Relevante wetten en beleidsnota’s
Wet op het primair onderwijs en Wet op het voortgezet onderwijs;
Wet maatschappelijke ondersteuning;
Jeugdwet;
Wet Kinderopvang;
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal;
Leerplichtwet;
Nota Jeugdbeleid;
Kadernota Centrum Jeugd en Gezin;
Nota preventie opvoedingsproblematiek Bloemendaal;
Wet Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie (OKE);
Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Bloemendaal;
(komende ) Wet zorg voor jeugd, ter vervanging van de Wet op de jeugdzorg.
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Relevante kengetallen

Aantal leerlingen basisonderwijs (teldatum)
- waarvan openbaar
- waarvan bijzonder
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
Percentage buitenleerlingen basisonderwijs

2014
3.460
1.122
2.338
1.804
42,3

2013
3.479
1.125
2.354
1.754
41,1

2012
3.490
1.148
2.342
1.609
39,8

2011
3.507
1.159
2.348
1.462
47

41
0
4

42
1
8

47
4
5

35%
51%

51%
72%

40%
60%

67%
70%

20%
76%

25%
80%

23%
72%

26%
72%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Aanvragen leerlingenvervoer:
- aangepast vervoer
- openbaar vervoer
- eigen vervoer
Bezettingsgraad Tetterodehal:
- 's avonds + weekend
- overdag
Bezettingsgraad sporthal De Kooi:
- 's avonds + weekend
- overdag
Aantal jongeren dat jeugdhulp ontvangt op
grond van de Jeugdwet

Trends en risico’s
Sinds 5 jaar bevindt het totaal aantal leerlingen op de basisscholen zich in een licht neerwaartse trend. Bij
bepaalde scholen is echter sprake van een groei. Bij het voortgezet onderwijs is sprake van een sterke
groei: bijna 40% in de afgelopen 5 jaar. Dit heeft geleid tot uitbreiding van zowel Kennemer Lyceum als
Montessori college.
Aan de decentralisaties binnen het sociaal domein kleven tal van risico's die onderverdeeld kunnen worden
in 7 categorieën: zorginhoudelijk; financieel; juridisch; risico's m.b.t. de partners; personele; betrekking
hebbend op ICT en politieke.
Met ingang van 2016 verdeelt het rijk de middelen ten behoeve van de (nieuwe voorzieningen) Wmo
2015, Jeugdwet en Participatiewet, via de integratie-uitkering sociaal domein, op basis van objectieve
verdeelmaatstaven. Bij de meicirculaire 2015 zijn de budgetten voor de periode 2015-2020 bekend
gemaakt. Zij bedragen:
2015: € 4.708.898;
2016: € 4.874.122;
2017: € 4.815.148;
2018: € 4.711.820;
2019: € 4.675.696;
2020: € 4.670.343.
De voortdurende bezuinigingen op de subsidie van de bibliotheek en het uitblijven van indexatie van de
subsidie leidt tot vermindering van de dienstverlening aan de burger. Collecties worden ingekrompen,
openingstijden worden ingeperkt en vast personeel verdwijnt.
In de sector sport en onderwijs zijn combinatiefunctionarissen aangesteld. De financiering van dit project
loopt tot en met 2015. Wij zetten ons in deze functionarissen als buurtsportcoaches in te zetten vanaf 2016.
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In onderstaande tabel wordt de trend van onderwijs, jeugd, sport en recreatie over onze gemeentelijke
prestaties en dienstverlening weergegeven. De meest recente gegevens zijn gebaseerd op de uitkomsten
van het benchmarkonderzoek Waar Staat Je Gemeente najaar 2013. In het najaar van 2015 wordt conform
de planning opnieuw onderzoek gedaan.
Prestatie-indicator
‘Waar staat je gemeente’

Bloemendaal
Resultaat
2009

Bloemendaal
Resultaat
2011

Bloemendaal
Resultaat
2013

Gemiddelde
Gemeenten
< 25.000
inwoners

Onderwijs:
Onderwijsvoorzieningen in de gemeente.

7,5

7,5

7,7

7,5

Basisonderwijs in de buurt.

8,1

8,1

8,3

7,9

Welzijnsvoorzieningen:
Welzijnsvoorzieningen (zoals een
buurthuis of een jongerencentrum).

5,8

5,7

6,0

6,1

Speelmogelijkheden en voorzieningen
voor jongeren:
Speelmogelijkheden in de buurt;
Voorzieningen voor jongeren in de
directe omgeving.

6,5
5,1

6,5
5,1

6,6
5,2

6,6
5,2

7,6

7,5

7,7

7,5

6,9

6,8

6,9

6,7

Tevredenheid burger over het aanbod
aan culturele voorzieningen.

6,4

6,3

6,3

6,4

Tevredenheid burger over het aanbod
aan verenigingen, clubs, cursussen etc.

7,3

7,2

7,3

7,4

Sport:
Beoordeling sportvoorzieningen.
Recreatieve voorzieningen:
Tevredenheid burger over de
uitgaansmogelijkheden, horeca etc.
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Wat mag het kosten?
Producten
11
12
15
16

Portefeuillehouder
ONDERWIJS
JEUGD
SPORT
KUNST EN CULTUUR

Onderwijs, jeugd, sport en
cultuur (x € 1.000)
Lasten:
Baten:
Resultaat voor reservering

Vacature
Vacature
Dhr. N.A.L. Heijink
Vacature

Rekening Begroting Begroting
2014
2015
2016
-8.540
-8.178
-7.256
4.152
816
817
-4.388
-7.362
-6.438

Toevoeging aan de reserves
Onttrekking aan de reserves
Resultaat na reservering

Raming
2019
-7.350
832
-6.519

807

58

58

58

58

-4.337

-6.555

-6.380

-6.399

-6.430

-6.461

Begroting Begroting
2015
2016
-6.507
-6.505
-48
-44
168
-6.655
-6.380

Raming
2017
-6.431
-94
126
-6.399

Raming
2018
-6.419
-81
70
-6.430

Raming
2019
-6.419
-81
39
-6.461

-101

31

31

31

-6.481

-6.367

-6.400

-6.430

Nieuwe voorstellen
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Raming
2018
-7.319
831
-6.488

-259
310

Aansluiting met voorgaande begroting
(x € 1.000)
Programmabegroting 2015-2018
Raadsbesluiten 2015
Mutaties MJB 2016-2019
Totaal saldo begroting na mutaties

Nieuwe stand MJB 2016 - 2019

Raming
2017
-7.288
831
-6.457

-6.655
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Toelichting mutaties MJB 2016 - 2019:
PROGRAMMA 2

LASTEN:
1 Doorberekening kapitaallasten n.a.v. mutaties staat van activa en investeringsprogramma 20152018 als gevolg van temporisering en onderuitputting van reeds beschikbaar gestelde kredieten.
2 Mutatie personeelslasten als gevolg van bijgestelde raming loonkosten in combinatie met autonome
ontwikkelingen in het personeelsbestand (zie toelichting lasten programma 7, nr. 1).
3 In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een prijsontwikkeling van
1,5%. In de Kadernota 2016 (pagina 10, punt 4.2.b) is deze gewijzigd en bijgesteld tot een
verhoging van 1% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze prijsontwikkeling van
toepassing is worden in de MJB 2016-2019 verlaagd met 0,5%.
4 In de MJB 2015-2018 is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van € 10.000 voor de aanleg
en vervanging van de toplaag kunstgrasvelden tot een maximaal budget van € 100.000. In de
jaarschijf 2018 bedraagt de raming € 40.000. In de jaarschijf 2019 neemt de raming met € 10.000
toe (zie kadernota 2016, pagina 11, punt 4.2c).
5 Aanpassen diverse budgetten naar aanleiding van de Meicirculaire 2015.
6 Als gevolg van al jaren door de schoolbesturen gedeclareerde hogere werkelijke schade dan
geraamd dienen deze budgetten te worden aangepast. Deze kosten vallen onder voorziening in de
huisvesting en worden vergoed door de gemeente.
7 Twee jaar geleden is een wijziging wat betreft het inspecteren van kinderopvang ingevoerd naar
aanleiding van de door de commissie Gunning gedane aanbevelingen. Door deze andere – meer
intensieve – wijze van inspecteren door de GG en GD dient het budget voor inspecties aangepast te
worden.
8 Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is tot 2040 geactualiseerd en betreft het te verwachten
jaarlijks onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en woningen. De jaarlijkse storting in de
voorziening MJOP dient naar aanleiding van deze actualisatie te worden verlaagd met € 39.885
verdeeld over diverse programma’s (zie kadernota 2016, pagina 15 punt 4.18).
9 Verdeling mutaties kostenplaatsen bestuursapparaat, tractie, GBKZ, verzekeringen en milieustraat.
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BATEN:
10 Opvoeren budget leges kinderopvang, deze leges worden geheven vanwege inspecties in het kader
van nieuwe registraties van een kinderopvang BSO, peuterspeelzaal of gastouder. Zie toelichting
lasten nr. 7.
11 In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een trendmatige verhoging
van de huur/erfpachten van 2%. In de Kadernota 2016 (pagina 14, punt 4.11) is deze gewijzigd en
bijgesteld tot een verhoging van 1,65% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze
trendmatige verhoging van toepassing is worden verlaagd met 0,35%.

UITSPLITSING PER PRODUCT 2016:
Uitsplitsing begroting per product (x € 1.000)
11
ONDERWIJS
12
JEUGD
15
SPORT
16
KUNST EN CULTUUR
Totaal
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Lasten
-2.273
-3.076
-784
-1.223
-7.356

Baten
89
190
343
253
875

Saldi
-2.184
-2.885
-441
-970
-6.481
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VERSCHIL TUSSEN BEGROTING 2016 EN BEGROTING 2015
PRODUCT 11: ONDERWIJS
Hogere schade schoolgebouwen
Verlaging budget tijdelijke huisvesting scholen
Vervallen budget onderhoudsuitgaven schoolgebouwen + €
Vervallen aanwending reserve onderhoud schoolgeb.
Aanpassen kapitaallasten n.a.v. staat van activa
Lagere kapitaallasten i.v.m. extra afschrijving
Vervallen aanw. flex.alg.reserve: extra afschrijving
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
Diverse budgetten per saldo

PRODUCT 12: JEUGD
Aanpassen budget invoeringskosten jeugd
Vervallen aanwending flex.alg. reserve jeugd
Lagere subsidie peuterspeelzalen
Hogere kosten controle GGD kinderopvang
Vervallen budgetten uitvoeringskosten jeugd
Aanpassen diverse budgetten inzake jeugdhulp
+€
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
Diverse budgetten per saldo

PRODUCT 15: SPORT
Vervallen incidenteel budget comb.func. brede scholen
Vervallen aanwending flex.alg.res. comb.funct.
Renovatie velden BVC Bloemendaal
Aanw.flex.res. velden BVC Bloemendaal
Diverse budgetten per saldo

PRODUCT 16: KUNST EN CULTUUR
Opvoeren stelpost subsidie Bibliotheek
Diverse budgetten per saldo
Totaal
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- €
18.000
+€
25.000
50.000
- €
50.000
- €
28.000
+€
430.000
- €
430.000

- €
+€

12.000
6.000
- €

+€
- €
+€
- €
+€
87.000

49.000
49.000
25.000
29.000
30.000

+ €
+€

11.000
12.000
+ €

+
+
-

€
€
€
€
€

+€
- €

27.000

136.000

56.000
56.000
165.000
165.000
14.000
- €

14.000

82.000
2.000
+€
+€

80.000
175.000
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1.3 PROGRAMMA 03: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Onderwerp van het programma
Het programma Maatschappelijke ondersteuning bestaat uit de (sub) producten algemene voorzieningen,
maatwerkvoorzieningen, vrijwilligers/mantelzorgbeleid, gezondheidszorg, overige voorzieningen, senioren
en subsidies.
Het programma Maatschappelijke ondersteuning richt zich op ondersteuning geven op het gebied van
zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en maatschappelijke opvang van burgers.
De wettelijke basis voor de onderdelen van dit programma wordt gevormd door de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 (Wmo 2015) die sinds 1 januari 2015 van kracht is. Deze nieuwe Wmo is een van de
drie (de overige twee zijn Jeugdzorg en Participatiewet) decentralisaties binnen het sociaal domein
waarvoor gemeenten met ingang van 2015 verantwoordelijk zijn.
Basis voor het Bloemendaalse beleid op genoemde terreinen is de Beleidsnota Sociaal Domein 2015-2018
en hieruit voortvloeiende verordeningen op deelterreinen.
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Wat zijn onze doelen?

Ondersteuning bieden op het

gebied van zelfredzaamheid,
participatie, beschermd
wonen en opvang.

A
Zelfredzaamheid en
participatie.

Algemene
voorzieningen.

Advies en Meldpunt
Kindermishandeling en
Steunpunt Huiselijk
Geweld (AMHK).

B
Beschermd wonen en opvang.

Beschermd

Opvang.

wonen.

Maatwerkvoorzieningen.

Korte toelichting op het beleid:
Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wmo in werking getreden. Het doel van de wet is het mogelijk maken voor
mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren. Vanaf 2015 voeren gemeenten taken
uit die tot dan toe onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) vielen. Het gaat hierbij om
begeleiding en kortdurende verblijf (respijtzorg). Gemeenten krijgen zelf de vrijheid om te bepalen wie de
voorzieningen uit de Wmo echt nodig heeft. Persoonlijke verzorging wordt, op een klein stukje na, niet naar
de Wmo maar naar de Zorgverzekeringswet overgeheveld. Voorzieningen die altijd al tot de Wmo
behoorden, zoals woningaanpassingen en vervoer, zijn overgegaan naar de Wmo 2015. Dit betreft ook het
vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.
Wat willen wij bereiken?
In onderstaande matrix wordt (aangehaakt bij de doelenboom) nader geconcretiseerd hoe de speerpunten
uit het collegeprogramma worden vertaald in middellange termijndoelen aan het eind van de
collegeperiode, de doelen/mijlpalen van het eerstvolgende begrotingsjaar en de te behalen mijlpalen in dat
begrotingsjaar.
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speerpunten
Algemene voorzieningen.

Middellange termijndoel (collegeperiode)
Een dekkend netwerk van vrij toegankelijke
activiteiten of diensten, dat zonder
voorafgaand onderzoek naar de behoeften,
persoonskenmerken en mogelijkheden van
gebruikers toegankelijk is, waardoor:
1. Inwoners zo lang mogelijk in de eigen
2.

leefomgeving kunnen blijven;
De druk op individuele voorzieningen
vermindert.

Maatwerkvoorzieningen.

Een sluitend geheel van op individuele
inwoners afgestemde diensten, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen,
in het kader van:
Bevordering van de zelfredzaamheid;
Bevordering van de participatie;
Beschermd Wonen en Maatschappelijke
opvang.

Veilig Thuis, Beschermd Wonen en
Maatschappelijke opvang.

Veilig Thuis:
Het met de gemeenten in Zuid-Kennemerland,
IJmond en met de gemeente Haarlemmermeer
oprichten en inrichten van een onafhankelijke
stichting Veilig Thuis, waarin de organisaties
Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling opgaan.
Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang.
Adequaat huisvesten in een accommodatie van
een instelling, met daarbij behorend toezicht
en begeleiding, van inwoners met psychische
of psychosociale problemen, die niet in staat
zijn zich op eigen kracht te handhaven in de
samenleving.
Haarlem voert, als centrumgemeente, de regie
m.b.t. Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang.

Vrijwilligers en mantelzorgers.

Vrijwilligers:
1. Samenwerken met vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers
en ervoor zorgen dat zij hun taak
optimaal kunnen uitoefenen;
2. Meer bekendheid geven aan de
belangrijke rol van vrijwilligers in de
samenleving;
3. Stimuleren van vrijwilligerswerk door
mensen met een beperking.
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Mantelzorgers:
Bereiken dat mantelzorg er daadwerkelijk toe
bijdraagt dat inwoners zo lang mogelijk in hun
eigen leefomgeving verblijven, zij meedoen
aan de samenleving en zelfredzaam zijn.
Lokaal gezondheidsbeleid.

Mensen beschikken over een laagdrempelige
en toegankelijke gezondheidszorg dichtbij
huis, waaronder de basisfunctie GGZ.
Mensen zijn gemotiveerd en worden
gestimuleerd om zelf de gezondheidsrisico's te
beperken.

Senioren.

De bestrijding van eenzaamheid en
bevordering van sociale activering van
senioren zijn blijvende aandachtspunten, mede
ter bevordering van het zo lang mogelijk
zelfstandig functioneren.

Subsidies.

Het subsidiebeleid is doelmatig, doeltreffend
en rechtmatig en past bij de doelstelling
binnen het sociaal domein, dat mensen :
zelfredzaamheid zijn en kunnen participeren.
In 2016 vindt er een bezuiniging plaats van
€ 45.000 oplopend tot € 50.000 in 2018.

Wat gaan wij er voor doen?
Activiteit/doel begrotingsjaar 2016
Algemene voorzieningen.

Mijlpaal begrotingsjaar 2016
Evaluatie/inventarisatie bestaande algemene
voorzieningen om de dubbelingen en leemtes
in kaart te brengen. Hierbij betrekken we
burgers, ook om de mogelijkheden te bezien
algemene voorzieningen ‘zo dichtbij mogelijk’
te organiseren.
Bekendheid geven aan het bestaan van
algemene voorzieningen.
Bekendheid geven aan het bestaan van een
regeling voor burgerinitiatieven.
Organisatie van activiteiten rond
toegankelijkheid om de lokale samenleving
bewust te maken van fysieke en sociale
toegankelijkheid.
Toegankelijkheid is een criterium bij nieuwe
voorstellen en beleid.
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Zorgdragen voor een actuele ‘sociale kaart’.
Maatwerkvoorzieningen.

Ten behoeve van alle overgangscliënten is, in
overleg met betrokkenen, de zorg voor 2016
gecontinueerd.
Alle ‘nieuwe’ aanvragen zijn afgedaan; per
ultimo 2016 zijn er geen wachtlijsten.
Het Wmo-loket functioneert naar wens.
Een in principe budgettair-neutrale uitvoering,
waarbij rekening is/wordt gehouden met de
wijziging in de hoogte van het rijksbudget als
gevolg van de invoering van het objectief
verdeelmodel per 2016.
Het nauwgezet volgen van de transformatie
van het ondersteuningsaanbod door
aanbieders als voorwaarde voor
contractverlenging vanaf 2017.

Veilig Thuis, Beschermd Wonen en
Maatschappelijke opvang.

Het inrichten van een stichting Veilig Thuis in
samenwerking met de gemeenten in ZuidKennemerland, IJmond en de gemeente
Haarlemmermeer.
Het opzetten van een integrale crisisdienst
voor jeugd en volwassenen dat vanaf 2017
onderdeel is van veilig Thuis.
Het reserveren van een bedrag op de
begroting 2016 voor de nieuwe stichting Veilig
Thuis.
Aan alle inwoners die hiervoor in aanmerking
komen wordt Beschermd Wonen of
Maatschappelijke opvang geboden. Er is geen
sprake van wachtlijsten.

Vrijwilligers en mantelzorgers.
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Vrijwilligers
- inzetten op deskundigheidsbevordering;
- informatie aan de professionals over
mogelijkheden die vrijwilligers hen kunnen
bieden;
- een digitaal systeem voor vraag en aanbod
van vrijwilligers en vrijwilligerswerk op één
centraal punt;
- maatschappelijk ondernemen bevorderen
voor projecten van relatief korte duur en
eenmalige grote klussen;
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- specifieke aandacht voor de
‘zorgvrijwilliger’ die een belangrijke rol kan
spelen bij het ondersteunen en tijdelijk
overnemen van taken van de
mantelzorger;
- werken aan vrijwilligerswerk door mensen
met een beperking;
- organiseren van een jaarlijkse
vrijwilligersdag.
Mantelzorgers ondersteunen en waarderen
door onder andere:
- mantelzorgers in kaart brengen;
- bieden van respijtzorg;
- adequate advies- en informatie
verstrekking;
- laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden;
- ondersteuning initieren van mantelzorgers
door vrijwilligers;
- mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid als
gemeente verder vormgeven;
- jaarlijkse Dag van de Mantelzorg;
- mantelzorgcompliment.
Lokaal gezondheidsbeleid.

Preventieve gezondheidszorg stimuleren door
initiatieven aan te moedigen, te
faciliteren/financieren en zo nodig te
coördineren.
Alcohol- en verslavingsproblematiek heeft de
blijvende aandacht. Niet alleen de preventie,
maar ook misbruik.
Voldoende aanbod ‘sport en bewegen’ voor
mensen met een beperking organiseren.

Senioren.

Het opzetten van ontmoetingspunten.
Seniorenverenigingen, kerken en
ouderenbonden spelen een belangrijke rol bij
de bestrijding van eenzaamheid van senioren
en bij sport/bewegen en vervoer. Door bijv.
financiële ondersteuning dienen zij in staat te
worden gesteld te rol te continueren.

Subsidies.

Corsanummer: 2015059946

Screening subsidiebeleid op doelmatigheid ,
doeltreffendheid en rechtmatigheid.
In 2015 screenen we het subsidiebeleid. Deze
screening wordt gebruikt om bezuinigingen
door te voeren in 2016 van € 45.000
oplopend tot € 50.000 in 2018.
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Relevante kengetallen
In Bloemendaal zijn op 1 januari 2015 134 unieke cliënten vanuit de AWBZ overgedragen naar de Wmo.
In de regio Haarlem zijn ruim 1.000 cliënten voor Beschermd Wonen geïndiceerd (peiljaar 2014). In
Bloemendaal zijn drie instellingen die aan 40 cliënten Beschermd Wonen bieden.
In Bloemendaal zijn ca. 300 mantelzorgers geregistreerd bij Tandem, de organisatie voor
mantelzorgondersteuning in Zuid-Kennemerland
Relevante wetten en beleidsnota’s
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
(Nog vast te stellen) beleidsplan sociaal domein 2015-2018;
De algemene subsidieverordening 2009;
Beleidsregels toekenning subsidies.
Trends en risico’s
Aan de decentralisaties binnen het sociaal domein kleven tal van risico’s, die onderverdeel kunnen worden
in 7 categorieën: zorginhoudelijk; financieel; juridisch; risico’s m.b.t. de partners; personeel, betrekking
hebbend op ICT en politieke.
Het budget voor 2015 ten behoeve van de nieuwe Wmo-taken is bepaald op basis van het historische
uitgaven niveau. Vanaf 2016 vindt de verdeling van het budget plaats op basis van objectieve
verdeelmaatstaven.
Effectindicator
(wat vindt de burger ervan)
Beoordeling aanvraagprocedure
hulp bij het huishouden en
gehandicaptenvoorzieningen.
Beoordeling geboden hulp bij het
huishouden.
Beoordeling kwaliteit hulpmiddelen:
Rolstoelen, scootmobielen en
woonvoorzieningen.
Bekendheid Wmo-raad.
De ondersteuning helpt bij het
zelfstandig kunnen blijven wonen.
De ondersteuning helpt bij het
kunnen blijven meedoen aan de
maatschappij.

Bloemendaal
2013

Bloemendaal
2012

Bloemendaal
2011

Bloemendaal
2010

7,5

7,6

7,9

7,8

7,9

ZIN: 7,6
PGB: 8,0

7,7

7,8

7,5

7,7

7,9

7,5

-

25%

24%

27%

83%

84%

81%

70%

80%

73%

80%

57%

Bron: tevredenheidsonderzoek Wmo 2013 (Opmerking: de meetprocedures zijn gewijzigd, de cijfers zijn niet gehele
vergelijkbaar
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Wat mag het kosten?
Producten
14

Portefeuillehouder
OVERIGE ZORG EN WELZIJN

Maatschappelijke
ondersteuning (x € 1.000)
Lasten:
Baten:
Resultaat voor reservering

Vacature / Dhr. N.A.L. Heijink

Rekening Begroting Begroting
2014
2015
2016
-2.321
-6.433
-6.634
180
653
654
-2.142
-5.704
-5.980

Toevoeging aan de reserves
Onttrekking aan de reserves
Resultaat na reservering

Raming
2017
-6.604
655
-5.949

Raming
2018
-6.563
655
-5.908

Raming
2019
-6.549
655
-5.894

-5.980

-5.949

-5.908

-5.894

Begroting Begroting
2015
2016
-5.857
-5.911
176
199
-268
-5.681
-5.980

Raming
2017
-5.860
210
-299
-5.949

Raming
2018
-5.880
209
-237
-5.908

Raming
2019
-5.880
209
-223
-5.894

-1

-1

-5.910

-5.896

23
-2.142

Aansluiting met voorgaande begroting
(x € 1.000)
Programmabegroting 2015-2018
Raadsbesluiten 2015
Mutaties MJB 2016-2019
Totaal saldo begroting na mutaties

-5.681

Nieuwe voorstellen
Nieuwe stand MJB 2016 - 2019
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-3
-5.672

-5.983

-5.949
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Toelichting mutaties MJB 2016 - 2019:
PROGRAMMA 3

LASTEN:
1 Mutatie personeelslasten als gevolg van bijgestelde raming loonkosten in combinatie met autonome
ontwikkelingen in het personeelsbestand (zie toelichting lasten programma 7, nr. 1).
2 In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een prijsontwikkeling van
1,5%. In de Kadernota 2016 (pagina 10, punt 4.2.b) is deze gewijzigd en bijgesteld tot een
verhoging van 1% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze prijsontwikkeling van
toepassing is worden in de MJB 2016-2019 verlaagd met 0,5%.
3 Aanpassen diverse budgetten naar aanleiding van de Meicirculaire 2015.
4 Betreft aanpassing MJB IASZ 2016-2019. Aandeel van de gemeente Bloemendaal in uitbreiding fte
IASZ met 2,05 vanwege gevolgen transities in het Sociaal Domein.
5 Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is tot 2040 geactualiseerd en betreft het te verwachten
jaarlijks onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en woningen. De jaarlijkse storting in de
voorziening MJOP dient naar aanleiding van deze actualisatie te worden verlaagd met € 39.885
verdeeld over diverse programma’s (zie kadernota 2016, pagina 15 punt 4.18).
6 Verdeling mutaties kostenplaatsen bestuursapparaat, tractie, GBKZ, verzekeringen en milieustraat.
BATEN:
7

De bijdrage toelage huishoudelijke hulp wordt m.i.v. 2016 niet meer ontvangen van het
Ministerie van VWS maar via de algemene uitkering van het gemeentefonds (zie
toelichting baten programma 7, punt 12).

UITSPLITSING PER PRODUCT 2016:
Uitsplitsing begroting per product (x € 1.000)
14
OVERIGE ZORG EN WELZIJN
Totaal
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Lasten
-6.637
-6.637

Baten
654
654

Saldi
-5.983
-5.983
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VERSCHIL TUSSEN BEGROTING 2016 EN BEGROTING 2015
PRODUCT 14: OVERIGE ZORG EN WELZIJN
Per saldo hogere budgetten WMO
Vervallen incidenteel budget nota gezondheidsbeleid
Rijksvergoeding min.VWS: huish.hulp toelage
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
Diverse budgetten per saldo
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- €
+€
- €

148.000
50.000
75.000

- €
- €

110.000
16.000
- €

299.000
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1.4 PROGRAMMA 04: SOCIALE ZAKEN EN PARTICIPATIE

Onderwerp van het programma
Het programma sociale zaken en participatie bestaat uit de (sub) producten die zijn ondergebracht bij de
intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ) te weten:
-

Wsw en Re-integratie;
Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ;
Inkomensvoorzieningen BBZ;
Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid;
Maatschappelijke begeleiding statushouders.

Naast de Nieuwe WMO en de Jeugdzorg vormt de Participatiewet de derde decentralisatie binnen het sociale
domein. Zoals ook in programma 3 geschetst vormen het Beleidsplan Sociaal domein en de hieruit
voortvloeiende verordeningen de basis voor het beleid voor de komende jaren.
Wat zijn onze doelen?

Het verzorgen van
inkomensvoorzieningen,
re-integratietrajecten en
arbeidsparticipatie.

Inkomensvoorzieningen
(bijstandsuitkeringen,
loonkostensubsidies,
minimabeleid,
bijzondere bijstand en

Reintegratievoorzieningen
en Wet Sociale
Werkvoorziening (WSW).

Bijzondere bijstand,
minimabeleid,
schuldhulpverlening
(overige voorzieningen).

overige toeslagen).
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Korte toelichting op het beleid:
Beleidsdoel: Uitkeringsgerechtigden begeleiden naar werk.
Participatie wet
Op 1 januari 2015 is de Participatie wet van kracht geworden. Met de Participatie wet wil de overheid meer
mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de reintegratie van mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. tot de doelgroep
van de Participatie wet behoren ook die mensen die niet in staat zijn door arbeid voldoende inkomsten voor
levensonderhoud te verwerven. Mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en voorheen een
WSW-indicatie zouden hebben gehad, vallen nu onder de werking van de Participatie wet. De toegang tot
de WSW is afgesloten. Ook jong gehandicapten die nog arbeidscapaciteit hebben en die zich melden voor
(inkomens)ondersteuning vallen onder de Participatie wet.
Voor de toeleiding naar werk biedt de Participatie wet een aantal instrumenten. De wijze van inzet van deze
instrumenten, de beleidskeuzes, zijn vastgelegd in verordeningen, beleidsregels en in het
uitvoeringsprogramma participatiebudget 2015. Omdat de middelen die het rijk beschikbaar stelt voor reintegratie de komende jaren verder afnemen, wordt bij het maken van beleidskeuzes rekening gehouden
met de verlaagde budgetten. Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op prognoses van aantallen nieuwe
instroom, bestaande doelgroepen en bestedingen.
In 2015 is gestart met het Poortmodel. Dit model heeft als doel potentiële bijstandsgerechtigden zo snel
mogelijk te ondersteunen bij het vinden van werk, waardoor er geen, of kortere tijd, beroep hoeft te
worden gedaan op een uitkering. Dit model wordt in 2016 aangescherpt. De kosten die gemoeid zijn met
het werkplein zijn in de begroting opgenomen.
Re-integratietrajecten
Een van de manieren om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen is het aanbieden van een reintegratietraject. Onderdelen van die trajecten kunnen onder andere zijn: extra scholing, taaltraining,
schuldbemiddeling, motivatie-of sollicitatietrainingen.
Directe werkbemiddeling (door consulenten van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken of in
samenwerking met een re-integratiebedrijf) voor mensen met geen/minder arbeidsbeperkingen is in
eerdere jaren succesvol gebleken en wordt -indien financieel mogelijk -in 2016 gecontinueerd. Met het reintegratieonderdeel Pasmatch van Paswerk sluiten we weer een contract af voor 2016.
De middelen voor re-integratie nemen tot 2018 jaarlijks af van € 146.000 in 2016 tot € 109.000 in 2018.
Deze middelen zijn, samen met de rijkssubsidie WSW, onderdeel van de integratie-uitkering Sociaal
Domein. Ook de rijkssubsidie WSW neemt de komende jaren verder af van € 629.000 in 2016 tot
€ 497.000 in 2018. De prognose is dat het aantal uitkeringsgerechtigden de komende jaren juist zal
toenemen. Het is van groot belang voor zowel de uitkeringsgerechtigden als voor de gemeente dat de
middelen voor re-integratie ter beschikking blijven voor de inzet van re-integratie trajecten. Hiermee wordt
de kans op uitstroom uit de uitkering vergroot.
Loonkostensubsidie en garantiebanen
Gemeenten kunnen werkgevers aanmoedigen om banen aan te bieden aan mensen met een
arbeidsbeperking. De gemeente kan gedeeltelijk het loon meebetalen in de vorm van een
loonkostensubsidie tot maximaal het minimumloon. De gemeente kan ook werkplek-aanpassingen voor een
werkgever betalen of een job coach inschakelen. Met een zogenoemde no-riskpolis kan
het mogelijke risico voor de werkgever worden weggenomen.
Werkgevers en overheid hebben landelijk afgesproken extra zogenoemde garantiebanen te scheppen voor
mensen met een arbeidsbeperking. Bij het niet behalen van de afgesproken aantallen garantiebanen zal de
Quotumwet waarschijnlijk per 2017 worden geactiveerd. In 2015 is het werkgeversservicepunt gestart
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waarin gemeenten, UWV en Paswerk en IJmond Werkt samenwerken met als doel het faciliteren van
werkgevers en het invullen van garantiebanen. In 2016 zal deze samenwerking worden voortgezet.
Regionaal Werkbedrijf (voor arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond)
Het regionaal Werkbedrijf is een bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband van regiogemeenten,
werkgevers, vakbonden en het UWV. Bedrijven voor sociale werkvoorziening, voor de doelgroep relevante
onderwijsinstellingen en zo mogelijk cliëntenorganisaties kunnen betrokken worden bij de activiteiten van
het bestuur van een Werkbedrijf. Gemeenten nemen het voortouw bij de Werkbedrijven met een zware
vertegenwoordiging van werkgevers en werknemersorganisaties in het bestuur. De wethouder en trekker
van de arbeidsmarktregio (Haarlem) is voorzitter van het samenwerkingsverband. In 2015 is een convenant
gesloten waarin bovengenoemde partijen afspraken maken met betrekking tot de te bereiken doelen. De
centrumgemeente heeft een budget ontvangen van € 1 miljoen voor de periode 2014-2016 dat kan worden
ingezet om de doelen te realiseren. Er is geen extra budget benodigd vanuit de algemene middelen van de
participerende gemeenten.
WSW (oud)
De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is erop gericht mensen met een arbeidsbeperking (begeleid) te
laten werken in een passende arbeidsomgeving. De toegang tot de WSW is met de inwerkingtreding van de
Participatie wet per 1 januari 2015 afgesloten. Zittende WSW-medewerkers behouden hun rechten. De
rijkssubsidie WSW maakt per 2015 onderdeel uit van de integratie-uitkering sociaal domein. De
rijksoverheid kort tot 2020 jaarlijks op de WSW-subsidie en dat betekent dat de gemeente elk jaar wordt
geconfronteerd met een oplopend subsidietekort. Dit tekort werd tot 2016 gedekt uit de re-integratie gelden
die deel uitmaken van de integratie-uitkering sociaal domein. Omdat ook de re-integratie gelden teruglopen
en de prognose is dat het aantal bijstandsgerechtigden de komende jaren zal toenemen is het niet
opportuun om het tekort op de WSW te dichten vanuit de re-integratie gelden. Voor het SW-bedrijf Paswerk
is de opgave de komenden jaren alle energie te richten op verbetering van het operationele resultaat en
een reductie van de kosten. Dit door een gecombineerde inzet op kostenbeheersing en -waar mogelijk- het
verder ontwikkelen van het verdienvermogen. Paswerk heeft hiertoe in 2015 een strategisch plan ingediend
dat de komende jaren ten uitvoer moet worden gebracht. Het doel van dit plan is het operationeel resultaat
van Paswerk te verbeteren en het WSW tekort te verminderen.
Met als (financieel) uitgangspunt dat de integratie-uitkering Participatiebudget (onderdeel van het sociaal
domein) toereikend is om uitvoering te geven aan het beleid, is binnen dit programma voor de jaren 20162019 voor de WSW tekorten jaarlijks een bezuinigingstaakstellingen opgenomen. Voor 2016 is dat €
81.000, 2017 € 113.000, 2018 €158.000 en 2019 € 190.000. Het streven is om deze tekorten WSW in de
jaren na 2016 structureel te dekken door de effecten van de voorgestane integrale aanpak in het brede
sociaal domein conform het Beleidsplan.
Beschut werken (nieuw)
Bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig mate
van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag
worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Met 'beschut werk' kan de gemeente deze mensen
toch in een dienstbetrekking laten werken. In 2015 en 2016 wordt regionaal onderzocht hoe het beschut
werken het beste vorm kan worden gegeven.
Tegenprestatie
De tegenprestatie gaat uit van de gedachte dat uitkeringsgerechtigden iets mogen betekenen voor de
maatschappij. Omdat bij het opleggen van de tegenprestatie rekening moet worden gehouden met een
aantal beperkingen, qua ureninzet en periode etc., zal vooral worden ingezet op het verrichten van
vrijwilligerswerk en mantelzorg, alvorens het opleggen van een tegenprestatie aan de orde is.
In het vierde kwartaal van 2015 wordt een start gemaakt met het sluitend uitvoeren van de tegenprestatie.
Bij de gehele potentiële doelgroep wordt geïnventariseerd of er uitsluitingsgronden aanwezig zijn voor het
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vervullen van de tegenprestatie en of al vrijwilligerswerk of mantelzorg wordt verricht. Blijkt hieruit dat nog
niet wordt voldaan aan de tegenprestatie, dan krijgt iemand zelf de gelegenheid om alsnog binnen 8 weken
een tegenprestatie te organiseren. In het uiterste geval kan een tegenprestatie of maatregel worden
opgelegd.
Beleidsdoel: bijstandsverlening
Levensonderhoud
Gedurende de periode dat iemand niet zelfstandig een inkomen uit arbeid kan verwerven of anderszins over
middelen beschikt om in het eigen levensonderhoud te voorzien, wordt een bijstandsuitkering op grond van
de Participatie wet toegekend voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. De verwachting is dat in
2016 het aantal uitkeringsgerechtigden Participatie wet landelijk zal toenemen. In de periode tot en met
2020 is de prognose dat het aantal bijstandontvangers met ongeveer 12% zal stijgen (bron: mei circulaire
gemeentefonds 2015). Omdat de verwachte toename afhankelijk is van veel factoren zijn de uitgaven voor
2016 nu nog geraamd op basis van het huidig niveau (stand per 1 juni 2015). In de voorjaarsnota 2016 zal
het begrote bedrag worden aangepast op basis van de rekening 2015 en de bijstandslasten over het eerste
kwartaal 2016.
De gebundelde uitkering (BUIG) is ter bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatie wet, de
IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004 (voor zover de laatste betrekking heeft op het levensonderhoud voor
startende ondernemers). Vanaf 2015 kunnen gemeenten de gebundelde uitkering ook benutten voor de
inzet van het nieuwe instrument loonkostensubsidie. Het betreft een zogenaamde open einderegeling. Dat
wil zeggen dat er geen financieel plafond kan worden gesteld aan de uitgaven.
Met het in werking treden van de Participatie wet is de budgetteringssystematiek gewijzigd en heeft het Rijk
gekozen voor het zogenoemde multi niveau-model. Dit model leidt in Bloemendaal tot een aanzienlijke
verlaging van het BUIG budget. Er is door Bloemendaal en vele andere gemeenten die nadeel ondervinden
van dit model bezwaar aangetekend (o.a. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem, Ede, Zwolle,
Tilburg, Heerlen, Enschede, Nijmegen, Apeldoorn). Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard. Wel is er een
kleine tussentijdse correctie toegepast en is er het eerste halfjaar 2015 door het SCP veel energie gestoken
in verbeteringen van het model vanaf 2016.
Voor 2016 is de verwachting dat er sprake zal zijn van een tekort. Onder het nieuwe verdeelmodel is er één
integrale tijdelijke vangnetregeling 2015/2016 ingevoerd. Deze tijdelijke vangnetuitkering biedt gemeenten
financiële compensatie voor grote tekorten op het budget. De verwachting is dat het tekort 2016 zal
uitkomen op ongeveer € 260.000. De tijdelijke vangnetregeling is voor 2016 becijferd op € 97.000,
waardoor het begrote tekort voor 2016 € 163.000 bedraagt. Dit tekort wordt gedekt uit de algemene
middelen.
Bijzondere bijstand en Minimabeleid
Wanneer iemand bijzondere kosten heeft kan bijzondere bijstand worden verstrekt. Bijzondere bijstand
wordt betaald uit de algemene uitkering en betreft een open einderegeling. In 2015 is de taakstelling voor
het huisvesten van statushouders voor de gemeente Bloemendaal opgehoogd naar39. Statushouders die
zich in Bloemendaal vestigen doen ook een beroep op de (bijzondere) bijstand. Zij krijgen een uitkering en
bijzondere bijstand voor de inrichting van hun huis, een overbruggingsuitkering en bijstand voor de
aanschaf van een fiets. Met de toegenomen taakstelling nemen dus ook de kosten van de bijzondere
bijstand toe. Omdat de instroom van asielzoekers niet afneemt is de verwachting dat de taakstelling voor
2016 niet lager zal zijn dan in 2015. De kosten van bijzondere bijstand worden daarom in 2016 opgehoogd
van € 145.000 naar € 200.000. Het Rijk heeft structureel extra middelen ter beschikking gesteld voor
bestrijding van armoede. De staatssecretaris heeft hierbij vooral aandacht gevraagd voor de situatie van
kinderen in gezinnen met lage inkomens en vraagt gemeenten er voor te zorgen dat juist kinderen kunnen
blijven participeren.
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In het vierde kwartaal van 2015 hebben wij de mogelijkheid onderzocht om mensen die in aanmerking
komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen individueel te wijzen op het minimabeleid. Van
de extra middelen stimulering armoedebeleid is € 29.000 toegevoegd aan de re-integratiemiddelen.
Re-integratietrajecten
Met iedere uitkeringsgerechtigde wordt een plan van aanpak gemaakt, waarin is beschreven hoe de
uitkeringsgerechtigde (weer) aan het werk komt. Een aantal uitkeringsgerechtigden heeft voldoende skills
om dit zelfstandig te realiseren. De IASZ houdt in deze gevallen een vinger aan de pols door met
regelmaat met de uitkeringsgerechtigde de voortgang te bespreken. In een aantal situaties wordt gebruik
gemaakt van gespecialiseerde re-integratiebureaus omdat er meer steun nodig is bij het vinden van
werk. In deze gevallen maakt de IASZ voornamelijk gebruik van de diensten van Pasmatch en Agros. Met
deze partijen worden overeenkomsten gesloten waarin prestatieafspraken worden gemaakt. Met
Pasmatch is een (uitstroom)resultaat van minimaal 30% afgesproken. Met Agros is een "no cure less pay"
contract gesloten waarbij 40% resultaat wordt nagestreefd.
Garantiebanen
In het sociaal akkoord hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat ze extra banen gaan creëren
voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van
peildatum 2013) voor deze mensen, die in 2026 gerealiseerd moeten zijn.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een garantiebaan moet een kandidaat beschikken over een
inschrijving in het doelgroepregister. Het UWV beheert het doelgroepregister regelt de matching van de
mensen op de garantiebanen. In onze regio gebeurt dit is samenwerking met het werkgeversservicepunt.
De prognose voor wat betreft het aantal mensen met een arbeidsbeperking (kandidaten garantiebaan) in
Bloemendaal is 7.
Wat willen wij bereiken?
speerpunten

Middellange termijndoel (collegeperiode)

Uitkeringsgerechtigden begeleiden naar werk.

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan
het werk krijgen.

Inkomensvoorzieningen verstrekken.

Conform de wetgeving.

WSW.

De uitstroom bevorderen.

Bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulp.

Mensen ondersteunen in hun kosten voor
levensonderhoud.

Maatschappelijke begeleiding statushouders.

Statushouders zo snel mogelijk laten
integreren in de maatschappij.
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Wat gaan wij er voor doen?
Activiteit/doel begrotingsjaar 2016

Mijlpaal begrotingsjaar 2016

Aanbieden re-integratietrajecten.

25 tot 35 beëindigde uitkeringen WWB door
werkaanvaarding.

Inkomensvoorziening.

Aanvragen afhandelen binnen de gestelde
termijn.

WSW.

De cliënten met een kans op een
garantiebaan zijn uitgestroomd.

Bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulp.

Meer mensen maken gebruik van de
regelingen.

Maatschappelijke begeleiding Statushouders.

Nieuwe statushouders krijgen per gezin
begeleidingstraject.

Relevante kengetallen
Gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen:
2012: 175 (alleen WWB);
2013: 170 (alleen WWB);
2014: 188 (WWB, IOAW, IOAZ);
2015: 195 (Participatiewet, IOAW, IOAZ);
2016: 200/210 (prognose).
Aantal beëindigde uitkeringen WWB door werkaanvaarding;
2012: 10;
2013: 19;
2014: 27;
2015: 30 (prognose);
2016: 25/35 (prognose).
Relevante wetten en beleidsnota’s
-

Beleidskadernota Participatiewet 2015 (vastgesteld door de Raad in juni 2014);
Beleidsplan Sociaal Domein (onderdeel Participatiewet)
- vastgesteld Raad
Verordeningen/beleidsregels Participatiewet 2015
- vastgesteld Raad
Verordeningen Veegwet
- vastgesteld Raad
Minimabeleid (uitbreiding)
- vastgesteld Raad

november 2014;
november 2014;
september 2015;
november 2014.

Trends en risico’s
Participatiebudget (onderdeel van het Sociaal Domein)
In het zogenoemde Participatiebudget worden vanaf 2015 de beschikbare middelen voor zowel de WSW als
voor re-integratietrajecten van bijstandsgerechtigden gebundeld. Om grote her verdeeleffecten ten opzichte
van de huidige systematiek te beperken worden de budgettaire veranderingen niet in één keer, maar over
een periode van drie jaar doorgevoerd. Voor de verdeling van het participatiebudget onder gemeenten is
een nieuw model ontwikkeld.
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Verdeling van de bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies in de Participatie wet
Budgetten voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies voor gemeenten worden na de
inwerkingtreding van de Participatie wet op 1 januari 2015 verdeeld volgens een model waarmee de
noodzakelijke kosten beter kunnen worden ingeschat. Voor de verdeling van de bijstandsuitkeringen en
loonkostensubsidies kiest de staatssecretaris voor het zogeheten multi niveau-model.
Om de her verdeeleffecten die met de overgang naar een nieuw model gepaard gaan te beperken en de
financiële gevolgen voor de gemeente beheersbaar te houden, heeft de staatssecretaris na overleg met de
VNG tot een overgangsregime besloten. De eerste twee jaar worden de budgetten nog voor de helft
vastgesteld op basis van uitgaven in het verleden en voor de helft op basis van het nieuwe model. In het
derde jaar wordt 75% op basis van het nieuwe model berekend, en vanaf het vierde jaar wordt het budget
daar helemaal op gebaseerd. Na twee jaar vindt een evaluatie plaats. Het budget voor re-integratie van
bestaande en nieuwe doelgroepen onder de Participatie wet wordt vanaf 2015 verdergaand gekort. Totaal
betreft het 1,3 miljard aan bezuinigingen. Het subsidiebedrag per werknemer SW daalt ook op termijn van
€ 27.000 (2010) naar € 25.500 (2015) naar € 22.700 (2020). De tekorten in de SW-sector kunnen vanaf
2015 ten laste worden gebracht van het Participatiebudget. Afhankelijk van de hoogte van het SW-tekort
beperkt dit dan de mogelijkheden voor inzet van het Participatiebudget voor andere
doelgroepen/doeleinden.
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Wat mag het kosten?
Producten
14
25

Portefeuillehouder
OVERIGE ZORG EN WELZIJN
SOCIALE ZAKEN

Sociale zaken en participatie
(x € 1.000)
Lasten:
Baten:
Resultaat voor reservering

Vacature
Vacature

Rekening Begroting Begroting
2014
2015
2016
-2.776
-4.972
-4.754
2.430
2.467
2.542
-345
-2.505
-2.212

Toevoeging aan de reserves
Onttrekking aan de reserves
Resultaat na reservering

Raming
2017
-4.685
2.365
-2.320

Raming
2018
-4.624
2.285
-2.339

Raming
2019
-4.600
2.285
-2.315

-2.212

-2.320

-2.339

-2.315

Begroting Begroting
2015
2016
-2.187
-2.131
-260
-216
135
-2.448
-2.212

Raming
2017
-2.075
-220
-26
-2.320

Raming
2018
-2.030
-222
-87
-2.339

Raming
2019
-2.030
-222
-63
-2.315

-2.320

-2.339

-2.315

57
-345

Aansluiting met voorgaande begroting
(x € 1.000)
Programmabegroting 2015-2018
Raadsbesluiten 2015
Mutaties MJB 2016-2019
Totaal saldo begroting na mutaties

-2.448

Nieuwe voorstellen
Nieuwe stand MJB 2016 - 2019
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Toelichting mutaties MJB 2016 - 2019:
PROGRAMMA 4

LASTEN:
1 Mutatie personeelslasten als gevolg van bijgestelde raming loonkosten in combinatie met autonome
ontwikkelingen in het personeelsbestand (zie toelichting lasten programma 7, nr. 1).
2 In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een prijsontwikkeling van
1,5%. In de Kadernota 2016 (pagina 10, punt 4.2.b) is deze gewijzigd en bijgesteld tot een
verhoging van 1% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze prijsontwikkeling van
toepassing is worden in de MJB 2016-2019 verlaagd met 0,5%.
3 Aanpassen diverse budgetten naar aanleiding van de Meicirculaire 2015.
4 Betreft aanpassing MJB IASZ 2016-2019. Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt vanwege
hogere uitkeringen aan cliënten i.h.k.v. de Participatiewet, hogere lasten bijzondere bijstand (incl.
schuldhulp) en lager rijksbudget BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten).
5 Verdeling mutaties kostenplaatsen bestuursapparaat, tractie, GBKZ, verzekeringen en milieustraat.
BATEN:
6 Zie toelichting lasten nr. 4.

UITSPLITSING PER PRODUCT 2016:
Uitsplitsing begroting per product (x € 1.000)
14
OVERIGE ZORG EN WELZIJN
25
SOCIALE ZAKEN
Totaal
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Lasten
-64
-4.690
-4.754

Baten

Saldi
-64
-2.148
-2.212

2.542
2.542
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VERSCHIL TUSSEN BEGROTING 2016 EN BEGROTING 2015
PRODUCT 25: IASZ
Hogere sociale uitkeringen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ
Voor 2016 hogere rijksvergoeding gebundelde uitkering
Vervallen budget langdurigheidstoeslag
Lagere kosten Re-integratie
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
Diverse budgetten per saldo
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€
€
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- €
+€

50.000
113.000
21.000
180.000

32.000
4.000
+ €

236.000

68

1.5 PROGRAMMA 05: RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN

Onderwerp van het programma
Het programma richt zich op het behoud en versterking van het groene en cultuurhistorische karakter van
de inrichting van Bloemendaal. Wonen in Bloemendaal is en moet aantrekkelijk en uniek blijven. Wij beogen
een gemêleerde bevolkingssamenstelling.
Wat zijn onze doelen?
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Korte toelichting op het beleid
Ruimtelijke Ordening
Behoud en versterking van het groene en cultuurhistorische karakter van Bloemendaal is voor ons van
groot belang. Wonen in Bloemendaal is aantrekkelijk en moet dat blijven.
Beleid en bestemmingsplannen (uit voorstel collegeprogramma)
In 2013 zijn de bestemmingsplannen geactualiseerd; Bennebroek volgt in 2016. De uitvoeringsparagraaf
van de Structuurvisie wordt in 2016 geactualiseerd. Daarbij wordt in ieder geval het project natuurbrug
Zeeweg toegevoegd. Het college onderzoekt of er nog andere projecten worden toegevoegd.
De uitgangspunten uit de Structuurvisie voor de landgoederenzone worden nader uitgewerkt in de nota
duurzame landgoederenzone. In deze nota wordt o.a. vastgelegd op welke wijze een integrale beoordeling
van (verzoeken tot) ontwikkelingen op landgoederen (functiewijziging of verplaatsing van bebouwing)
mogelijk wordt en hoe de gemeente sloop-/nieuwbouwplannen voor particuliere villa’s in de
landgoederenzone beoordeelt. De relatie met de Ontwikkelperspectief Binnenduinrand (MRA) zal worden
gelegd. Ook wordt aangegeven hoe een vast aanspreekpunt voor de eigenaren van landgoederen wordt
gerealiseerd.
Voor wat betreft erfafscheidingen (hekken en hagen) zal in aanvulling op de huidige regels meer
duidelijkheid worden gegeven over uitzonderingsmogelijkheden en handhaving. De maximale hoogte van
hagen wordt in gemeentelijke regelgeving vastgelegd.
De nota ruimtelijke beoordeling wordt in 2016 geactualiseerd, waarbij de richtlijnen voor de te kiezen
planologische procedure (projectbesluit of bestemmingsplan) en het overzicht met initiatieven waarvoor
geen VVGB is vereist worden heroverwogen. Uitgangspunten van de nieuwe ruimtelijke beoordeling zijn:
duidelijke voorwaarden (bouwmassa, programma, parkeren) voor de ontwikkeling van de locatie meegeven,
omwonenden in een vroeg stadium betrekken en kortere planolgische procedures. Alle kosten worden
doorbelast aan de initiatienemer. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met c.q. vooruitgelopen op de
nieuwe Omgevingswet (invoering in 2018).
Het bestemmingsplan Bennebroek wordt in 2016 geactualiseerd. Het actuele beleidskader (i.h.b.:
structuurvisie, nota bijgebouwen, Handboek Bestemmingsplannen) wordt vertaald in het nieuwe
bestemmingsplan. Nieuwe ontwikkelingen waarover een positief principebesluit is genomen worden
opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.
Wonen (uit voorstel collegeprogramma)
De prestatieafspraken worden in 2016 geactualiseerd. Het college en de corporaties leggen in de
prestatieafspraken vast hoe groot de minimale voorraad sociale en middeldure huurwoningen in
Bloemendaal moet zijn en welke nieuwbouwprojecten de corporaties gaan realiseren.
De verordening sociale woningbouw wordt in 2016 geactualiseerd. De verplichte bouw van één derde
sociale huurwoningen bij nieuwbouwplannen blijft het uitgangspunt. Het college onderzoekt welke
alternatieven er zijn als een ontwikkelaar kan aantonen dat de bouw van sociale huurwoningen niet
mogelijk is.
Het regionaal actieprogramma wordt in 2016 geactualiseerd. De taakstelling t.a.v. de bouw van sociale
huurwoningen wordt in de prestatieafspraken vertaald. De taakstelling t.a.v. de bouw van vrije
sectorwoningen wordt vertaald in de woningbouwprogramma’s van de projecten. Het college gaat in de
regio actief pleiten voor verantwoording over de afspraken die in het RAP worden vastgelegd.
In Bloemendaal is bouwgrond schaars. Het college gaat de corporaties daarom actief en faciliterend
ondersteunen om nieuwbouw van sociale huurwoningen mogelijk te maken. Actief door onder andere
locaties van vrijkomende nutsgebouwen tegen de waarde van de toekomstige bestemming aan de
corporaties aan te bieden. Faciliterend door onder andere binnen de kaders van het beleid mee te werken
aan de benodigde planologische procedures om woningbouw mogelijk te maken. De gemeente verkoopt
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gronden bestemd voor sociale woningbouw in een gemengd plan (vrije sector en sociale woningbouw) direct
aan een corporatie zonder tussenkomst van een ontwikkelaar.
Projectmanagement grondexploitaties
Binnen het gemeentelijk apparaat is sinds 2009 een projectenbureau ingesteld. Het bureau ondersteunt
(mulit-disciplinaire) projecten. De projecten waarvan de gemeente eigenaar is van de grond zijn beschreven
in de paragraaf grondbeleid.
Economische Zaken
Behoud van de kwaliteit van de winkelvoorzieningen in de dorpskernen heeft in de gemeente Bloemendaal
prioriteit. In het collegeprogramma is bepaald dat er een notitie economisch beleid voor de periode 20152019 zal worden opgesteld. Daarin zal een beeld gegeven worden van de lokale economie en actuele
economische ontwikkelingen. Aan de hand van beleidsmatige uitgangspunten zullen de economische
ambities en prioriteiten voor die periode geformuleerd worden. Daarin zullen de op te stellen speerpunten
op het terrein van toerisme en recreatie worden meegenomen.

Wat willen wij bereiken?
speerpunten
Uitvoering Structuurvisie, incl. heroverweging
projecten uitvoeringsparagraaf.

Middellange termijndoel (collegeperiode)
In 2016 heeft de raad een geactualiseerde
uitvoeringsparagraaf voor de structuurvisie
vastgesteld.

Nota duurzame landgoederenzone.

Medio 2016 heeft de raad de definitieve nota
landgoederen (na inspraak) vastgesteld.

Aanspreekpunt landgoedeigenaren.

In de nota landgoederen is een voorstel
opgenomen hoe het aanspreekpunt voor
landgoederen wordt georganiseerd.

Erfafscheidingen gericht naar de openbare ruimte
zijn niet hoger dan 1 meter.

Eind 2016 heeft de raad de maximale hoogte van
hagen in gemeentelijke regelgeving vastgelegd.

Actualiseren nota ruimtelijke beoordeling.

Medio 2016 heeft de raad een geactualiseerde
nota ruimtelijke beoordeling vastgesteld, met
daarin een geactualiseerde VVGB-lijst.

Actualiseren bestemmingsplan Bennebroek.

Eind 2016 heeft de raad een nieuw
bestemmingsplan voor de kern Bennebroek
vastgesteld.

Actualiseren prestatieafspraken.

In de zomer van 2016 heeft de raad de
prestatieafspraken 2e fase vastgesteld.

Actualiseren verordening sociale woningbouw.

In de zomer van 2016 heeft de raad de
verordening sociale woningbouw geactualiseerd,
met daarin regels voor het toekennen van
subsidies voor sociale woningbouwprojecten.

Vaststellen RAP 2016-2020.

Eind 2016 heeft de raad het RAP 2016-2020
vastgesteld. Eind 2018 is tenminste de helft van
de Bloemendaalse bouwopgave gerealiseerd.
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Verantwoording afspraken RAP.

De regiogemeenten hebben eind 2018 gezamenlijk
tenminste de helft van de regionale bouwopgave
RAP 2016-2020 gerealiseerd.

Opstellen notitie economisch beleid.

in 2016 wordt gestart met de uitvoering van het
economisch beleid.

Project Winkelstraten.

In 2016 wordt het projectwinkelstraten vervolgd
met de overige kernen (na Bennebroek).

Park Brederode: Oplevering resterend openbaar
gebied, herontwikkeling hoofdgebouw met een
levensvatbaar plan.

Begin 2016 overdracht resterend openbaar
gebied. Begin 2016 nieuw plan herstructurering
hoofdgebouw. In 2016/2017 start bouw
hoofdgebouw.

Reinwaterpark: mogelijk maken herontwikkeling
met ruimtelijke kwaliteit.

Vaststellen stedenbouwkundig plan eind 2015.
2016 Nieuw bestemmingsplan en anterieure
overeenkomst. 2017 Start mogelijk
herontwikkeling.

Vijverpark Overveen (Bouwgrondexploitatie)

Opheffen grondexploitatie.

Haringbuys (Bouwgrondexploitatie)

Opheffen grondexploitatie.

Herinrichting openbare ruimte Bloemendaal aan
Zee, plaatsen nieuwe politiepost.

December 2015 voorstel Voorontwerp
herinrichting. Bij positief besluit: financiële
besluitvorming voorjaarsnota 2016. Najaar 2016
uitwerken voorontwerp naar definitief ontwerp en
maken bestek. Najaar 2017 / winter 2018 aanleg
herinrichting. Verplaatsen politiepost en kosten
worden meegenomen in traject herinrichting.

Park Vogelenzang/Geestgronden: mogelijk maken
herontwikkeling met ruimtelijke kwaliteit van het
instellingsterrein van GGZ inGeest.

2016 stedenbouwkundig plan vastgesteld in raad.
2016 start bestemmingsplanprocedures en
anterieure overeenkomst. 2017 afronding
bestemmingsplan.

Wat gaan wij er voor doen?
Activiteit/doel begrotingsjaar 2016

Mijlpaal begrotingsjaar 2016

Actualiseren uitvoeringsparagraaf Structuurvisie.

Begin 2016 behandeling raadsvoorstel.

Vaststellen Nota duurzame landgoederenzone.

Raadsvoorstel Nota Landgoederen (na inspraak)
voor zomerreces 2016.

Aanspreekpunt landgoedeigenaren.

In 2016 is er een aanspreekpunt
landgoedeigenaren ingesteld.

Actualiseren nota ruimtelijke beoordeling.

Raadsvoorstel medio 2016.
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Actualiseren bestemmingsplan Bennebroek.

Begin 2016 voorontwerp ter visie.

Actualiseren prestatieafspraken.

Raadsvoorstel zomer 2016 (opname in de BTA),
ondertekening zomer 2016.

Actualiseren verordening sociale woningbouw.

Raadsvoorstel zomer 2016 (opname in de BTA).

Vaststellen RAP 2016-2020.

Raadsvoorstel RAP 2016-2020 eind 2016.

Uitvoering notitie economisch beleid.

Doorlopende acties.

Project Winkelstraten.

Afhankelijk van uitkomsten van overleg.

Park Brederode.

Begin 2016 overdracht resterend openbaar
gebied. Begin 2016 nieuw plan herstructurering
hoofdgebouw.

Reinwaterpark, herziening bestemmingsplan en
opstellen overeenkomst.

2016 anterieure overeenkomst en start nieuw
bestemmingsplan.

Vijverpark Overveen.

Begin 2016 transport grond.

Haringbuys.

2016 woonrijp maken en afronden project.

Bloemendaal aan Zee.

Voorjaarsnota besluitvorming over financien,
najaar opstellen voorontwerp.

Park Vogelenzang/Geestgronden advisering over
stedenbouwkundig plan en start herziening
bestemmingsplan.

Medio 2016 vastgesteld stedenbouwkundig plan.
2016 start bestemmingsplanprocedures.

Oldenhove.

Aanpassing bestemmingsplan in 2016.

Landgoed Dennenheuvel, participatie van de
gemeente bij de plannen voor herontwikkeling van
het terrein.

In het eerste kwartaal van 2016 wordt een
gebiedsvisie vastgesteld door de raad.

Voortgang ontwikkelingsprojecten, niet zijnde bouwgrondcomplexen. Voor deze laatste wordt
verwezen naar de paragraaf grondbeleid.
Project Bloemendaal aan Zee
Kenmerk
Geen bouwgrondcomplex.
Marktpositie
De gemeente is eigenaar van de grond.
Stand van zaken en ontwikkelingen
Het project Bloemendaal aan Zee is opgenomen als een van de uitvoeringsprojecten in de Structuurvisie
Bloemendaal (2011). Doel is om Bloemendaal aan Zee te ontwikkelen tot een badplaats die zich
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onderscheidt van andere badplaatsen langs de kust. Voor de uitvoering van het project is een visie
ontwikkeld, deze visie is behandeld in de raad. De visie is als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling
van het bestemmingsplan. Ook is er een projectplan opgesteld voor de uitvoering van het plan. Zowel het
bestemmingsplan als het projectplan zijn in juni 2013 vastgesteld. Belangrijkste speerpunt is de
herontwikkeling van de openbare ruimte. De gemeente is grondeigenaar van het grootste deel van
Bloemendaal aan Zee. Het project voorziet niet in de verkoop van grond. De kosten voor het uitvoeren van
de visie zullen op de lange termijn grotendeels gedekt worden door de extra huur- en pachtinkomsten, de
hogere parkeergeldinkomsten en de toeristenbelasting.
Bestuurlijke besluitvorming*
2015/2016 Besluit over verplaatsing politiepost.
2015/2016 Besluit herinrichting kop Zeeweg.
Park Brederode
Kenmerk
Geen bouwgrondcomplex, betreft herziening bestemmingsplan.
Marktpositie
De gemeente heeft geen grondpositie in Park Brederode.
Stand van zaken en ontwikkelingen
De kosten van de gemeente worden in principe goedgemaakt door de baten. Er is dan ook geen sprake van
substantiële financiële risico’s. In de verhouding tussen de gemeente Bloemendaal en Park Brederode cv
ontwikkelt en realiseert Park Brederode voor eigen rekening en risico ca. 300 woningen op het voormalige
PZ terrein aan de Brederodelaan te Bloemendaal. Op 20 december 2001 is hiertoe een
samenwerkingsovereenkomst (corsanr. 2001007236) gesloten tussen de gemeente en Park Brederode. Park
Brederode heeft indertijd alle grond gekocht (35 hectare). Het ontwikkel- en verkooprisico ligt geheel bij de
ontwikkelaar. Om fiscale redenen werd het toekomstig openbaar gebied (17 hectare) juridisch geleverd aan
de gemeente voor € 1. De economische levering heeft deels plaatsgevonden. Ter zekerheidsstelling is een
bankgarantie afgegeven van ruim € 0,75 miljoen (corsanr. 2009027430). Voor een dergelijk groot terrein
lijkt dit een laag bedrag maar het betreft gefaseerde uitvoer en gefaseerde oplevering. Het overgrote deel
van het openbaar gebied is natuur- en cultuurpark. In de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat Park
Brederode de plankosten vergoedt wanneer die de in rekening gebrachte leges overstijgen.
Er is reeds een bouwvergunning verleend voor 44 woningen in het hoofdgebouw. Door een potentiële
nieuwe eigenaar wordt nu gedacht over herontwikkeling van dit deelplan. De verwachting is dat er nog
ambtelijke inzet nodig is voor de komende 2 jaar afhankelijk van de snelheid waarin de herontwikkeling van
het hoofdgebouw plaatsvindt.
Bestuurlijke besluitvorming
Bestuurlijke besluitvorming komt aan de orde als er omwille van behoud van het hoofdgebouw Meerenberg
wijziging van het bestemmingsplan nodig is.
Reinwaterpark/PWN-terrein
Kenmerk
Geen bouwgrondcomplex, betreft herziening bestemmingsplan.
Marktpositie
Gemeente heeft geen grondpositie in het Reinwaterpark. De grond is in eigendom van de
projectontwikkelaar. De gebouwen zijn in eigendom van het PWN en hebben grotendeels een bedrijfsfunctie
("waterwinning").
Stand van zaken en ontwikkelingen
Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. De gemeente heeft een
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stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld. Het voorontwerp stedenbouwkundigplan wordt in 2015
ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In 2016 kan het stedenbouwkundigplan worden verwerkt in een
bestemmingsplan. Tevens zal een anterieure overeenkomst opgesteld moeten worden.
Bestuurlijke besluitvorming*
2015/2016 Vaststelling stedenbouwkundigplan in de gemeenteraad.
Park Vogelenzang (GGZ inGeest Bennebroek)
Kenmerk
Geen bouwgrondcomplex, betreft herziening bestemmingsplan.
Marktpositie
Gemeente heeft geen grondpositie in Park Vogelenzang.
Stand van zaken en ontwikkelingen
Met GGZ inGeest werd op 23 september 2013 een intentieovereenkomst gesloten. In 2016 wordt het
stedenbouwkundigplan (SP) opgesteld. Hiervoor is het noodzakelijk enkele onderbouwende onderzoeken uit
te voeren op gebied van milieu, verkeer, woningbehoefte, landschap etc. In 2015 is tevens onderzoek
gedaan naar het verplaatsen van een supermarkt naar Park Vogelenzang. Afhankelijk van besluitvorming
over het principe besluit zal de verplaatsing in het SP worden opgenomen. Participatie vindt plaats via
focusgroepen. Daarnaast vindt informatie plaats via nieuwsbrieven, website en informatiebijeenkomsten.
Bestuurlijke besluitvorming
2016 Vaststelling van het stedenbouwkundigplan.
Relevante kengetallen
Er is sprake van één bestemmingsplan per kern plus een plan voor het Landelijk Gebied en voor
Bloemendaal aan Zee.
Bouw- en Woningtoezicht:
Het bouw- en woningtoezicht heeft de volgende hoofdtaken:
1. adviseren aan B&W over ingediende aanvragen omgevingsvergunningen;
2. toezicht houden op de uitvoering van verleende omgevingsvergunningen;
3. controleren op het vergunningsvrij bouwen;
4. controleren op het bouwen zonder een vereiste omgevingsvergunning;
5. handhaven bouwwerken;
6. communicatie over omgevingsvergunningen en handhaving bouwwerken.
De uitvoering van deze taken vindt plaats op basis van onder meer het uitvoeringsplan BWT dat in 2014 is
vastgesteld. Het uitvoeringsplan maakt inzichtelijk welke publieke taken Bouw- en Woningtoezicht op welke
wijze uitvoert. Andere onderleggers voor het functioneren van het bouw- en woningtoezicht zijn het
vastgestelde handhavingsbeleid met uitvoeringsprogramma en de daarbij behorende protocollen. In 2015 is
na realisatie van de nieuwe organisatie gestart met het uitvoeren van een aantal actieprogramma’s om
vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gewenste niveau te brengen. In 2016 zal hieraan een
vervolg worden gegeven met als doelstelling te komen tot verdere optimalisatie van onder meer de
werkprocessen, de protocollen, het digitaal werken en de interne afstemming van de verschillende
disciplines die zich bezighouden met vergunningverlening, toezicht en handhaving. Transparantie, integraal
en klantgericht werken en een heldere communicatie zijn daarbij de centrale begrippen.
Besluittermijnen omgevingsvergunningen:
De WABO kent twee typen voorbereidingsprocedures:
1. de reguliere (8 weken, plus één keer verlengen 6 weken);
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2.

de uitgebreide (26 weken, plus één keer verlengen 6 weken).

Overige kengetallen prognose 2016

aantal

Aantal aanvragen omgevingsvergunningen

324

Waarvan het aantal activiteiten

402

Activiteit bouwen

292

Activiteit aanleg

26

Activiteit brandveiligheid

14

Activiteit handelsreclame

5

Activiteit wijzigen monument/archeologie

20

Activiteit ruimtelijke procedure

30

Activiteit slopen (zie toelichting)

15

Handhaving (illegale bouw) aanschrijvingen

60

Vergaderingen adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

24

Toelichting op het slopen
Het gaat hierbij in het bijzonder om aanvragen voor een sloopvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1,
eerste lid, onder f, g en h, en 2.2, eerste lid, onder b en c, van de Wabo die betrekking hebben op het
slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of een
planologisch voorbereidingsbesluit is bepaald.
De sloopmeldingen worden door de Milieudienst IJmond getoetst en administratief afgehandeld.
Meest relevante wetten en beleidsnota’s
Rijk:
Algemene Wet Bestuursrecht;
Wet Ruimtelijke Ordening;
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht;
Natuurbeschermingswet;
Natuurschoonwet;
Flora- en Faunawet;
Monumentenwet;
Wetsontwerp Omgevingswet (moet in 2015 nog langs de 1e Kamer);
Rijksstructuurvisie Windenergie op zee;
Rijksstructuurvisie Windenergie op land.
Provincie:
Structuurvisie Noord-Holland;
Provinciale Verordening;
Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie in verband met Huisvesting Arbeidsmigranten;
Nationaal Waterplan;
Besluit omgevingsrecht;
Bouwverordening.
Gemeente:
Nota Ruimtelijke Beoordeling;
Nota Bijgebouwenregeling;
Structuurvisie Bloemendaal;
Nota Erfregeling Bloemendaal;
Visie op de commerciële Voorzieningen Bloemendaal;
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Erfgoedverordening;
Nota Integrale Handhaving;
Bedrijfsplan (uitvoeringsplan) Bouw- en Woningtoezicht.
Trends en risico’s
Bij ruimtelijke projecten moet het exploitatieverhaal in orde zijn, zodat tijdens realisering geen onverwachte
financiële tegenvallers voor rekening van de gemeente komen. In principe streven wij naar het afsluiten
van overeenkomsten vooraf met ontwikkelaars, zodat geen exploitatieovereenkomst hoeft te worden
afgesloten. Het afsluiten van een exploitatieovereenkomst is namelijk arbeidsintensief en deze moet
jaarlijks worden herzien.
Andere risico’s zijn de Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen van de overheid. Omdat met de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening de behandeltermijnen scherper zijn geworden en de gemeente sinds 1 oktober 2009 op
grond van de Wet Dwangsom financieel aansprakelijk kan worden gesteld bij een te late behandeling of
beslissing, is het werkproces RO inmiddels aangepast. Tot op heden is één gegrond beroep op de wet
Dwangsom ingediend.
Risico’s in de vorm van planschade worden bij niet-ambtshalve herzieningen en ontheffingen in principe
afgewenteld op de aanvrager door middel van een gesloten planschadeovereenkomst. In de huidige
operatie actualisatie bestemmingsplannen worden tevens ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Omdat
eigenaren nog een periode in de gelegenheid zijn een beroep te doen op de bouwrechten uit het oude
bestemmingsplan wordt planschade voor deze categorie voorkomen. De kosten die de gemeente maakt
voor het doen van onderzoek bij een verzoek tot planschade kan niet verhaald worden. Omdat het aantal
vragen niet te voorspellen is, zijn deze kosten niet begroot.
In onderstaande tabel wordt de trend van voorzieningen in de wijk en in de gemeente van onze
gemeentelijke prestaties en dienstverlening weergegeven. De meest recente gegevens zijn gebaseerd op de
uitkomsten van het benchmarkonderzoek Waar Staat Je Gemeente najaar 2013. In het najaar van 2015
wordt conform de planning opnieuw onderzoek gedaan.
Prestatie-indicator
‘Waar staat je gemeente’

Bloemendaal
Resultaat 2011

Bloemendaal
Resultaat 2013

Gemiddelde
Gemeenten
< 25.000
inwoners

Voorzieningen in de wijk
Directe woonomgeving

8,0

8,1

7,6

Winkels in de buurt

7,7

7,8

7,6

Voorzieningen in de gemeente
Winkels in gemeente

7,1

7,2

7,1
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Wat mag het kosten?
Producten

Portefeuillehouder

06

BOUWZAKEN

07

RUIMT.ORDENING/VOLKSHUISVEST.

Ruimtelijke ordening en
wonen (x € 1.000)
Lasten:
Baten:
Resultaat voor reservering

Dhr. B.B. Schneiders / Dhr.
R.W. Kruijswijk
Dhr. B.B. Schneiders / Dhr.
R.W. Kruijswijk / Vacature

Rekening Begroting Begroting
2014
2015
2016
-12.534
-8.438
-7.922
11.036
6.520
6.789
-1.498
-1.919
-1.132

Toevoeging aan de reserves
Onttrekking aan de reserves
Resultaat na reservering

Raming
2019
-2.383
1.193
-1.190

456

5

594

5

5

-1.315

-1.462

-1.128

-1.149

-1.168

-1.185

Begroting Begroting
2015
2016
-1.445
-1.458
-18
331
-1.462
-1.128

Raming
2017
-1.483

Raming
2018
-1.503

Raming
2019
-1.503

334
-1.149

334
-1.168

318
-1.185

-14

2

-7

-7

-1.141

-1.147

-1.175

-1.191

Nieuwe voorstellen
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Raming
2018
-2.348
1.175
-1.173

-23
205

Aansluiting met voorgaande begroting
(x € 1.000)
Programmabegroting 2015-2018
Raadsbesluiten 2015
Mutaties MJB 2016-2019
Totaal saldo begroting na mutaties

Nieuwe stand MJB 2016 - 2019

Raming
2017
-11.124
9.381
-1.743

-1.462
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Toelichting mutaties MJB 2016 - 2019:
PROGRAMMA 5

LASTEN:
1 Mutatie personeelslasten als gevolg van bijgestelde raming loonkosten in combinatie met autonome
ontwikkelingen in het personeelsbestand (zie toelichting lasten programma 7, nr. 1).
2 In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een prijsontwikkeling van
1,5%. In de Kadernota 2016 (pagina 10, punt 4.2.b) is deze gewijzigd en bijgesteld tot een
verhoging van 1% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze prijsontwikkeling van
toepassing is worden in de MJB 2016-2019 verlaagd met 0,5%.
3 Met ingang van 2016 komt het budget t.b.v. de commissie VAC te vervallen (zie kadernota 2016
pagina 15, punt 4.19).
4 Overzetten diverse budgetten van het subproduct volkshuisvesting, onderdeel Geo Informatie
Beheer, naar de kostenplaats Bestuursapparaat facilitaire voorzieningen (zie kostenplaats
bestuursapparaat, nr. 4).
5 In 2013 is door het Rijk een verhuurdersheffing op de voorraad gemeentewoningen opgelegd . Door
afname van het woningbestand en de daaraan gerelateerde WOZ-waardering wordt het budget
verhuurdersheffing aangepast.
6 Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is tot 2040 geactualiseerd en betreft het te verwachten
jaarlijks onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en woningen. De jaarlijkse storting in de
voorziening MJOP dient naar aanleiding van deze actualisatie te worden verlaagd met € 39.885
verdeeld over diverse programma’s (zie kadernota 2016, pagina 15 punt 4.18).
7 Verdeling mutaties kostenplaatsen bestuursapparaat, tractie, GBKZ, verzekeringen en milieustraat.
BATEN:
8 In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een trendmatige verhoging
van de heffingen en belastingen van 2%. In de Kadernota 2016 (pagina 14, punt 4.11) is deze
gewijzigd en bijgesteld tot een verhoging van 1,65% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop
deze trendmatige verhoging van toepassing is worden verlaagd met 0,35%.
9 Aanpassen huren gemeentewoningen vanwege verkoop diverse woningen in 2015 in combinatie met
een verhoging van de huren met 2,5%.

Corsanummer: 2015059946

79

UITSPLITSING PER PRODUCT 2016:
Uitsplitsing begroting per product (x € 1.000)
06
BOUWZAKEN
07
RUIMT.ORDENING/VOLKSHUISVEST.
Totaal

Corsanummer: 2015059946

Lasten
-814
-7.122
-7.935

Baten
753
6.041
6.794

Saldi
-61
-1.081
-1.141
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VERSCHIL TUSSEN BEGROTING 2016 EN BEGROTING 2015
PRODUCT 06: BOUWZAKEN
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
+€
Diverse budgetten per saldo
+€

PRODUCT 07: RUIMTELIJKE ORDENING/VOLKSHUISVESTING
Vervallen incidenteel budget uitvoering economisch beleid
Vervallen budget projectmanager Elswouthoek
Vervallen budget ontwikkeling Bloemendaal aan Zee
Vervallen aanw.flex.reserve Bloemendaal aan Zee
Vervallen budget inhuur bouwprojecten
Lagere toerekening personeelslasten aan projecten
Vervallen subsidies duurz.h. investeringen/levensloop
Vervallen aanwending reserve sociale woningbouw
Lagere storting MJOP gemeentewoningen
Vervallen incidenteel budget herinrichten winkelstraat
Overheveling budgetten GEO naar kostenplaats best.app.
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
Diverse budgetten per saldo
Totaal

Corsanummer: 2015059946

+
+
+
+
+
+
+
+

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

+€
+€

8.000
12.000
+ €

20.000

25.000
31.000
51.000
51.000
112.000
112.000
400.000
400.000
21.000
25.000
23.000

180.000
9.000
+ €
+€

314.000
334.000
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1.6 PROGRAMMA 06: BUITENRUIMTE

Onderwerp van het programma
Het programma omvat het creëren van een leefbare omgeving waarbij de gemeente verantwoordelijk is
voor en/of de regie voert over de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. De gemeente dient het
algemeen belang; het scheppen van een voor iedere burger gelijk voorzieningenniveau, interactief met de
bewoners, duurzaam en aangepast aan de lokale omstandigheden.
Wat zijn onze doelen?

Korte toelichting op het beleid
Groen
Kenmerkend voor Bloemendaal zijn het groene karakter, de hoge natuurwaarden en de ligging in de
landgoederenzone op de overgang van duinen naar laagland. Inzet van het groenbeleid is het handhaven en
waar mogelijk ontwikkelen van deze natuurlijke en cultuurhistorisch waardevolle leefomgeving. Hieronder
valt ook het bevorderen van de leefbaarheid en de waardering en betrokkenheid van burgers door
voldoende beheer van het openbaar groen. Door de raad is voor het openbaar groen het kwaliteitsniveau
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‘basis’ vastgesteld. Dit niveau is gekoppeld aan een onafhankelijke landelijke standaard. Voor de bomen
langs wegen en paden geldt dat ze redelijkerwijs veilig moeten zijn voor passanten. Ze moeten voldoen aan
wettelijke vereisten voor risicoaansprakelijkheid.
Natuur
Van belang is dat beheer van en effecten op flora en fauna samenhangend en over het gehele gebied Zuid
Kennemerland (e.o.) worden bezien. Zie verder bij “Trends en risico’s”.
Wegen
Het beleid ten aanzien van het wegbeheer is gericht op het bereiken en handhaven van een veilig en
redelijk comfortabel onderhoudsniveau. Voor fiets- en voetpaden kiezen wij voor een hoger kwaliteitsniveau
(basis) dan voor wegen (laag).
Verlichting
De openbare verlichting wordt beheerd volgens het door de raad vastgestelde beleidsplan. Belangrijke
uitgangspunten van het beleid zijn behoud van het huidige verlichtingsniveau en voorkomen van
lichthinder. Daarnaast is het gemeentelijke speerpunt duurzaamheid in het beleid verankerd, door de keuze
voor herbruikbare materialen met lange levensduur en energiezuinige dimbare verlichting.
Verkeer
De verkeersveiligheid in de gemeente willen wij verbeteren door het uitvoeren van een aantal
herinrichtingsprojecten. Wij hebben in maart 2011 uitgangspunten voor het bepalen van de rangorde van
de projecten vastgesteld. Uw raad beslist vervolgens jaarlijks bij vaststelling van de begroting voor welke
projecten investeringen worden gedaan. Ter verbetering van de kwaliteit, de betrokkenheid en ter
bevordering van het maatschappelijk draagvlak, zal het ontwerp op interactieve wijze tot stand komen. In
2016 investeren wij in extra beveiliging van oversteekplaatsen (LED signalering). Voorts zullen wij het
Verkeerscirculatieplan (VCP) herijken in 2017. In 2016 en 2017 zullen wij overwegen extra middelen
beschikbaar te stellen om de inrichting van de winkelstraten te moderniseren, indien uit een in 2015 te
houden onderzoek blijkt dat dit gewenst is. Binnen de regio Zuid-Kennemerland zet Bloemendaal zich in
voor projecten, die de verkeersveiligheid en de leefbaarheid vergroten en de verkeershinder verminderen.
Een aantal van deze plannen is al opgenomen op de uitvoeringsagenda van de Bereikbaarheidsvisie ZuidKennemerland. Voor andere ideeën, die nog niet in het planstadium zijn (viaduct Randweg Overveen
vervangen door een tunnel, realiseren light rail naar de kust) zal Bloemendaal steun zoeken bij de regionale
partners. Bloemendaal blijft deelnemen aan het onderzoek naar een Duinpolderweg, maar zal de
uitkomsten kritisch toetsen op leefbaarheids- en landschapseffecten en op daadwerkelijke vermindering van
de verkeershinder in Vogelenzang en Bennebroek. Wij zullen niet meewerken aan een tracé door het bos
van de Geestgronden en/of een tracé over de strandvlakte ten noorden van de Tiltenberg.
Strand/recreatie
De Gemeente Bloemendaal wordt door haar geografische ligging als het ware ‘geconfronteerd’ met toerisme
en recreatie, een logisch gevolg van de aantrekkingskracht van zowel het strand
als het duinengebied. Op basis hiervan dient het recreatieve gemeentelijke beleid meer als faciliterend dan
als stimulerend aangemerkt worden. Hierdoor onderscheidt Bloemendaal zich van andere kustplaatsen waar
toerisme zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke bron van inkomsten.
In Bloemendaal staan we echter zeker niet stil maar gaan we respectvol met onze omgeving om en we
garanderen rust en ruimte voor onze inwoners en bezoekers. In deze visie staat de unieke
aantrekkingskracht van wandelen en fietsen in het Bloemendaalse strand- en duinlandschap centraal.
Wij zetten hier ook de komende college periode verder op in en formuleren in 2015 speerpunten voor
recreatie en toerisme als onderdeel van de nota economisch beleid.
Het strand neemt een belangrijke plaats in binnen de recreatiemogelijkheden. Conform de tot en met 2015
geldende strandnota, en de in 2013 vastgestelde bestemmingsplannen Bloemendaal aan zee en Landelijk
gebied wordt het hierin vastgelegde beleid daar waar mogelijk de komende periode verder voortgezet.
Met ingang van het strandseizoen 2016 is een nieuwe strandnota vastgesteld.
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Wat willen wij bereiken?
In onderstaande matrix wordt (aangehaakt bij de doelenboom) nader geconcretiseerd hoe de speerpunten
uit het collegeprogramma worden vertaald in middellange termijndoelen aan het eind van de
collegeperiode, de doelen/mijlpalen van eerstvolgende begrotingsjaar en de te behalen mijlpalen in dat
begrotingsjaar.
speerpunten

Middellange termijndoel (collegeperiode)

Bloeiende bermen.

De bermen in Bloemendaal worden vanaf 2015
minder vaak gemaaid met als doel een
mooiere, meer natuurlijke, groene
leefomgeving en het bevorderen van de leef
mogelijkheden voor vlinders en bijen.

Aanpassing vegetatie.

Bij de uitvoering van plantsoenrenovaties en
andere aanleg- en onderhoudsprojecten vanaf
2015 wordt plantsoen zodanig ingericht dat
wilde bijen en vlinders meer leefmogelijkheden krijgen.

Per 2015 wordt gestopt met het gebruik van
round-up als onkruidbestrijdingsmiddel.

Een openbare ruimte die gifvrij op
beeldkwaliteit B wordt gehouden vanaf 2015.

Geen achteruitgang in bescherming van
natuurwaarden door de nieuwe wet
natuurbescherming.

De gemeente Bloemendaal volgt de
ontwikkelingen rond de nieuwe wet op de voet
en draagt waar mogelijk zorg voor het behoud
van de huidige bescherming van o.a.
houtopstanden buiten de bebouwde kom.

Meer burgerparticipatie in het beheer van het
groen.

Het beleid burgerparticipatie in het openbaar
groen wordt herijkt met als doel
burgerparticipatie te bevorderen.

Speelvoorzieningen.

In nauw overleg met de omwonenden
verbeteren we de speelvoorzieningen in de
buurt.

Damherten.

Het damhertenbeleid wordt herijkt, waarbij
naast nadruk op de positieve aspecten van de
aanwezigheid van deze dieren, ook onder ogen
wordt gezien dat de sterke toename van de
damhertenpopulatie leidt tot diverse
problemen, zoals honger en ziekte van de
dieren zelf, schade aan flora en daardoor
sterfte van insecten, verdringing van reeën en
aanrijdingen.

Verbeteren fiets- en voetpaden.

Vanaf 2016 € 50.000 extra investeren in
onderhoud van fiets- en voetpaden om de
kwaliteit daarvan waar nodig te verbeteren.
Omdat de fietspaden grotendeels recentelijk
zijn vervangen zal de inspanning eerst gericht
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zijn op de voetpaden.
Duurzame openbare verlichting.

Zoveel mogelijk verlagen van het
energiegebruik van de openbare verlichting
door planmatige vervanging van armaturen
door dimbare led-verlichting en waar mogelijk
toepassing van reflectie in plaats van
verlichting.

Zebra’s beveiligen met LED.

Aanbrengen van extra beveiliging (LED) op
een aantal zebrapaden met prioriteit voor
schoolroutes. Hiervoor is € 80.000 beschikbaar
in 2016.

Herijken VCP.

In 2017 herijken wij het VCP om te bepalen of
het gemeentelijke wegennet nog naar behoren
functioneert en is ingericht volgens de normen
en inzichten voor een veilig gebruik, een
goede mobiliteit voor alle
weggebruikers/reizigers en minimale
verkeershinder.

Levendige en aantrekkelijke winkelstraten.

In 2015 onderzoek instellen naar de
ontwikkeling van de winkelstraten. Indien
daaruit blijkt dat dit gewenst is, in 2016 en
2017 overwegen extra middelen beschikbaar
te stellen om de inrichting van de
winkelstraten te moderniseren.

Binnen de regio inzetten op plannen die de
leefbaarheid en mobiliteit in Bloemendaal en voor
de Bloemendalers kunnen verbeteren.

Wij pleiten in de diverse regionale overleggen
en stuurgroepen voor (onderzoek naar):
- het ondertunnelen van de Randweg in de
kern Overveen;
- het realiseren van een light rail verbinding
naar de kust;
- het maken van een verbinding tussen de
Randweg en de A9 (Velserboog).

Duinpolderweg.

Bloemendaal blijft deelnemen aan het
onderzoek naar een Duinpolderweg, maar zal
de uitkomsten (2015) kritisch toetsen op
leefbaarheids- en landschapseffecten en op
daadwerkelijke vermindering van de
verkeershinder in Vogelenzang en
Bennebroek. Wij zullen niet meewerken aan
een tracé door het bos van de Geestgronden
en/of een tracé over de strandvlakte ten
noorden van de Tiltenberg.

Duurzaamheid.

In 2017 behalen we de gouden ECO XXI
Award.
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Recreatie en toerisme.

Formuleren van speerpunten voor recreatie en
toerisme als onderdeel van de Nota
economisch beleid.

Strandnota.

Voor aanvang van het seizoen 2016 stellen wij
de strandnota 2016-2020 vast.

Wat gaan wij er voor doen?
Activiteit/doel begrotingsjaar 2016

Mijlpaal begrotingsjaar 2016

Bloeiende bermen.

De bermen worden minder vaak gemaakt en
zijn bloemrijker, met meer waarde voor bijen
en vlinders.

Aanpassing vegetatie.

Bij de uitvoering van de plantsoenrenovaties
2016 is expliciet rekening gehouden met de
waarde voor insecten.

Gifloos onkruid bestrijden.

Gifloos onkruidbestrijden is ingevoerd.

Geen achteruitgang in bescherming van
natuurwaarden door de nieuwe wet
natuurbescherming.

Eventuele negatieve gevolgen van de wet
worden in 2016 waar mogelijk gerepareerd.
Bijvoorbeeld: via de Bloemendaalse website
worden burgers in begrijpelijke taal
geïnformeerd over de beschermde flora en
fauna waarmee rekening moet worden
gehouden bij het aanvragen van een
omgevingsvergunning.

Burgerparticipatie.

Op grond van het in 2015 vastgestelde plan
van aanpak wordt het beleid
burgerparticipatie geëvalueerd en herzien.

Speelvoorzieningen.

Bijdrage in realisatie 4 tal
buitenspeelvoorzieningen bij scholen alsmede
een renovatie van het speelterrein aan de
Hyacinthenlaan in Bennebroek.

Verbeteren fiets- en voetpaden.

In 2016 worden ca. 8-10 zebra’s voorzien van
LED-beveiliging.

Duurzame openbare verlichting.

Het beleidsplan Openbare verlichting 20122020 is begin 2016 herzien en de
consequenties zijn verwerkt in het
uitvoeringsprogramma. Direct na goedkeuring
wordt een aanvang gemaakt met het
perstraat of buurt vervangen door dimbare
led.

Herijken VCP.

In 2016 wordt de onderzoekopdracht
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gedefinieerd. Waar nodig wordt alvast de
nodige data verzameld (verkeerstellingen)
waarmee de herijking in 2017 kan worden
uitgevoerd.
Levendige winkelstraten.

In 2015 wordt de onderzoeksopdracht
gedefinieerd en waar nodig vertaald in
inrichtingsplannen, zodat de uitvoering in
2016 en 2017 kan plaatsvinden.

Binnen de regio inzetten op plannen die de
leefbaarheid en mobiliteit in Bloemendaal en voor
de Bloemendalers kunnen verbeteren.

Permanent aandachtspunt voor inbreng in de
diverse regionale overleggen en
stuurgroepen.

Duinpolderweg.

In 2015 komt het MER-advies uit en wordt
een keuze verwacht voor een voorkeurstracé.
Dit wordt beoordeeld aan de hand van de
uitgangspunten, zoals opgenomen onder
speerpunt Duinpolderweg.

Duurzaamheidsprogramma 2015-2018.

In 2015 wordt het duurzaamheidsprogramma
2015-2018 vastgesteld.

Recreatie en toerisme.

In 2015 worden speerpunten voor recreatie
en toerisme geformuleerd als onderdeel van
de nota voor het economisch beleid.

Strandnota.

Eind 2015/begin 2016 wordt de strandnota
2016-2020 vastgesteld.

Relevante beleidsnota’s
De verschillende vastgestelde beleids- en onderhoudsplannen voor wegen, openbare verlichting,
verkeersborden, riolering en waterwegen en groenvoorzieningen (moeten deels nog worden
geharmoniseerd naar Bennebroek) zijn de volgende:
-

Het Baggerplan (2008);
Het Gladheidbestrijdingsplan (wordt jaarlijks vastgesteld);
Het Straatreinigingsbeleid 2015;
Het Verkeerscirculatieplan Bloemendaal (raad 1998);
De Nota verkeersdrempels;
De Parkeernota (uitvoering m.i.v. 2004 posterioriteit; uitvoering alleen bij wegreconstructies);
De regionale Nota bereikbaarheid kust (geëvalueerd 2008);
Het Groenbeleidsplan (raad 1997);
Het Faunabeheerplan (raad 1997);
Besluit overlast damherten en reeën (B&W 2009);
De Herstelplannen bos- en duinparken (raad 2007);
Meerjarenplanning vervangen laanbomen (B&W 2010);
Het Waterplan (raad 2007);
Het Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Bloemendaal (raad 2008) en Bennebroek (raad 2010);
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-

Het Bomen beheerplan gemeente Bennebroek (raad 2004);
Beheer Hertenkamp Bloemendaalse Bos (raad sept./dec. 2010 en mei 2012);
Verordening gunning opdrachten door toekenning van een exclusief recht Bloemendaal 2010 (raad
2010);
Het Verkeerscirculatieplan Bennebroek 2008;
Het Beleidsplan openbare verlichting 2012 - 2020 (november 2011);
Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2016 (raad 2012);
Het Meerjaren onderhoudsplan bruggen en beschoeiingen (B&W 2010);
Strandnota;
Beleidsdocument Speerpunt Duurzaamheid met hierin opgenomen Duurzaamheidvisie
Bloemendaal (raad september 2010).

Verkeersprojecten
In deze raadsperiode is een aantal verkeersprojecten voorzien, te onderscheiden in verkeersprioriteiten en
weg-/rioolreconstructies i.c.m. herinrichting.
De verkeersprojecten zijn op basis van objectieve criteria in een prioriteitsvolgorde gezet, die jaarlijks aan
uw raad wordt voorgelegd. Voor de projecten op het gebied van verkeer voorziet de begroting niet in een
dekking.
Per jaar kan, met de capaciteit die de afdeling heeft, een beperkt aantal projecten (verkeersprioriteiten
en/of herinrichtingen) worden opgepakt en uitgevoerd. De herinrichtingen volgen de planning uit weg- en
rioolonderhoud. De kosten van deze onderhoudsprojecten zijn in principe steeds gedekt in de
meerjarenbegroting.
JAAR

LOCATIE

OMSCHRIJVING

2015-2016.

Brederodelaan.

Volledige reconstructie en
rioolvervanging.

2015-2016.

Leeuwerikenlaan/Nachtegalenlaan/
Koekoeksweg.

Volledige reconstructie en
rioolvervanging.

2017.

Vogelenzangseweg (dorp).

Volledige reconstructie en
rioolvervanging (kredietaanvraag in
begroting 2016).

Kleine verkeersmaatregelen
Voor de kleinere verkeersmaatregelen (richtlijn: < 35.000 euro) maakt afdeling Gemeentewerken jaarlijks
een planning, meestal op basis van advisering door de ambtelijke verkeerscommissie. Deze planning is
indicatief, omdat kleine verkeersmaatregelen ook in de loop van het begrotingsjaar kunnen opkomen en
dan worden beoordeeld op wenselijkheid en uitvoerbaarheid. Het betreft hier uitvoering op basis van een
regulier budget.
Trends en risico’s
Zie ook de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
Vanaf 2015 wordt onkruid op verhardingen gifloos bestreden. De middelen worden aangepast aan de te
verwachten inzet. De vastgestelde beeldkwaliteit ‘basis’ wordt gehandhaafd. Bij de uitvoering wordt de
ondergrens van de beeldkwaliteit gezocht.
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De invoering van de nieuwe Wet Natuur is uitgesteld maar zal waarschijnlijk in 2016 zijn beslag krijgen.
Deze nieuwe wet vervangt de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet. Vooruitlopend
op de nieuwe wet zijn al aanpassingen aan de Boswet gedaan. Uit de conceptteksten van de nieuwe Wet
Natuur en de nieuwe Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht blijkt dat het Rijk van plan is om meer
taken en verantwoordelijkheden op het gebied van bescherming van natuurwaarden en biodiversiteit bij de
gemeentes neer te leggen.
In 2016 wordt door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het Beheerplan Natura 2000 gebied
vastgesteld. De gemeenteraden van de omliggende gemeentes hebben daarbij wettelijk adviesrecht.
In de groenvoorzieningen wordt in verband met de toenemende noodzaak van handmatige
onkruidbestrijding en de toenemende noodzaak van onderhoud van beplantingen ten gevolge van langere
en intensievere groeiseizoenen, ingezet op de renovatie van plantsoenen. Bij deze renovaties wordt zo veel
mogelijk met behoud van het groene karakter van de gemeente ingezet op het terugdringen van
onkruidgroei. Gestreefd wordt na omzetting van plantsoenen naar gras met bomen en solitaire heesters (als
voorbeeld Bennebroekerdreef en Witte de Withlaan). Deze renovaties geschieden op een interactieve wijze.
De discussies die daaruit voortvloeien nopen tot herziening van het groenbeleidsplan (Zie paragraaf
Onderhoud kapitaalgoederen).
De eikenprocessierups verspreidt zich door het land in noordwestelijke richting. Het is vrijwel zeker dat deze
rups ook in de gemeente Bloemendaal voor overlast en kosten voor de gemeente zal gaan zorgen. De
uiteindelijke kosten worden geraamd op enkele tienduizenden euro’s structureel, afhankelijk van de
snelheid waarmee de rups het nieuwe gebied koloniseert.
Vanaf 1 januari 2015 worden de milieutaken uitgevoerd door de Milieudienst IJmond. Door de grootte van
de milieudienst en de hiermee gepaard gaande expertise kunnen de milieutaken over het algemeen
efficiënter worden uitgevoerd. Op termijn verwachten wij hierdoor een besparing te realiseren ten opzichte
van de oude situatie waarin de milieutaken grotendeels in eigen beheer werden uitgevoerd.
Uit het tevredenheidsonderzoek “Waar staat je gemeente” volgen de volgende resultaten. De meest recente
gegevens zijn gebaseerd op de uitkomsten van het benchmarkonderzoek Waar Staat Je Gemeente najaar
2013. In het najaar van 2015 wordt conform de planning opnieuw onderzoek gedaan.
Prestatie-indicator
‘Waar Staat Je Gemeente’

Bloemendaal
Resultaat
2009

Bloemendaal
Resultaat
2011

Bloemendaal
Resultaat
2013

Gemiddelde
gemeenten
2013 <50.000
inwoners

Onderhoud wegen en
fietspaden.

7,2

7,1

7,0

6,8

Verkeersveiligheid gemeente.

6,7

6,6

6,4

6,6

Verkeersveiligheid buurt.

6,6

6,5

6,4

6,4

Onderhoud openbaar groen.

7,2

7,3

7,2

6,7

Straatverlichting.

7,5

7,6

7,5

7,4

Schoonhouden buurt.

7,0

7,1

7,0

6,7

Onderhoud wegen, paden,
pleintjes.

6,9

6,9

6,9

6,6

Bereikbaarheid buurt met
auto.

8,0

7,9

8,0

7,8
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Parkeermogelijkheden in
buurt.

7,0

7,0

7,0

6,5

Parkeermogelijkheden in
gemeente.

7,0

6,9

6,9

6,4

Openbaar vervoer in buurt.

6,5

6,1

5,6

6,5

Openbaar vervoer in
gemeente.

6,3

5,9

5,4

6,5
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Wat mag het kosten?
Producten

Portefeuillehouder

01
02
03
04
08

VERKEER/WEGBEHEER
WATER EN RIOLERINGEN
REINIGING
NATUUR
MILIEU

10

RECREATIEVE VOORZIENINGEN

Buitenruimte (x € 1.000)
Lasten:
Baten:
Resultaat voor reservering

Dhr. R.W. Kruijswijk
Dhr. R.W. Kruijswijk
Dhr. R.W. Kruijswijk
Dhr. R.W. Kruijswijk
Dhr. B.B. Schneiders / Dhr.
R.W. Kruijswijk
Vacature

Rekening Begroting Begroting
2014
2015
2016
-6.610
-8.126
-7.157
1.935
1.574
1.587
-4.675
-6.552
-5.570

Toevoeging aan de reserves
Onttrekking aan de reserves
Resultaat na reservering

Raming
2019
-7.319
1.647
-5.672

-418
1.570

-424
490

-582
589

-588
617

-588
603

-4.882

-5.400

-5.504

-5.657

-5.590

-5.657

Begroting Begroting
2015
2016
-5.215
-5.452
-185
-66
13
-5.610
-5.504

Raming
2017
-5.642
-2
-14
-5.657

Raming
2018
-5.637
-2
49
-5.590

Raming
2019
-5.669
-2
14
-5.657

-62

-96

-99

-100

-5.567

-5.752

-5.689

-5.757

Nieuwe voorstellen
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Raming
2018
-7.241
1.623
-5.618

-464
257

Aansluiting met voorgaande begroting
(x € 1.000)
Programmabegroting 2015-2018
Raadsbesluiten 2015
Mutaties MJB 2016-2019
Totaal saldo begroting na mutaties

Nieuwe stand MJB 2016 - 2019

Raming
2017
-7.263
1.600
-5.663

-5.610
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Toelichting mutaties MJB 2016 - 2019:
PROGRAMMA 6

LASTEN:
1 Doorberekening kapitaallasten n.a.v. mutaties staat van activa en investeringsprogramma 20152018 als gevolg van temporisering en onderuitputting van reeds beschikbaar gestelde kredieten.
2 Mutatie personeelslasten als gevolg van bijgestelde raming loonkosten in combinatie met autonome
ontwikkelingen in het personeelsbestand (zie toelichting lasten programma 7, nr. 1).
3 In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een prijsontwikkeling van
1,5%. In de Kadernota 2016 (pagina 10, punt 4.2.b) is deze gewijzigd en bijgesteld tot een
verhoging van 1% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze prijsontwikkeling van
toepassing is worden in de MJB 2016-2019 verlaagd met 0,5%.
4 In 2013 heeft de Raad besloten tot deelname in een Mobiliteitsfonds samen met de gemeenten
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Vanaf 2014 t/m 2017 bedroeg de bijdrage €
100.000, in 2018 en 2019 wordt de bijdrage jaarlijks verhoogd met € 20.000. Voor 2018 bedraagt
de bijdrage dan € 120.000 en in 2019 € 140.000. Vanaf 2020 t/m 2027 bedraagt de bijdrage €
161.000 (zie kadernota 2016, pagina 11 punt 4.2d).
5 Het budget wegonderhoud wordt aangepast in overeenstemming met het onderhoudsprogramma
Civiele Techniek, zie toelichting baten nr. 15.
6 Voortzetting uitvoering valwildbeheer Zuid-Kennemerland (zie toelichting baten nr. 16 en kadernota
2016 pagina 15, punt 4.19).
7 In 2018 is het laatste jaar voor uitvoering van het bosparkenplan. De hieruit voortvloeiende lasten
worden gedekt uit de reserve bosbeheerplan. Het budget wordt in 2018 verlaagd met € 21.759. (Zie
ook toelichting baten nr. 17).
8 Dit betreft het vervallen van de budgetten uitgaven Wet Milieubeheer en donatie stichting Reinwater
e.e.a. als gevolg van overheveling naar omgevingsdienst IJmond.
9 De strandcoördinator is m.i.v. 2015 in vaste dienst getreden bij de gemeente Bloemendaal en wordt
verantwoord via de verdeling van de loonkosten.
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10 Aanpassen budget belastingen/rechten wegen vanwege hogere watersysteemheffing ongebouwd op
weilanden, natuurterreinen, wegen, sloten en vaarten.
11 Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is tot 2040 geactualiseerd en betreft het te verwachten
jaarlijks onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en woningen. De jaarlijkse storting in de
voorziening MJOP dient naar aanleiding van deze actualisatie te worden verlaagd met € 39.885
verdeeld over diverse programma’s (zie kadernota 2016, pagina 15 punt 4.18).
12 Verdeling mutaties kostenplaatsen bestuursapparaat, tractie, GBKZ, verzekeringen en milieustraat.
BATEN:
13 In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een trendmatige verhoging
van de leges van 2%. In de Kadernota 2016 (pagina 14, punt 4.11) is deze gewijzigd en bijgesteld
tot een verhoging van 1,65% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze trendmatige
verhoging van toepassing is worden verlaagd met 0,35%.
14 In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een trendmatige verhoging
van de huur/erfpachten van 2%. In de Kadernota 2016 (pagina 14, punt 4.11) is deze gewijzigd en
bijgesteld tot een verhoging van 1,65% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze
trendmatige verhoging van toepassing is worden verlaagd met 0,35%.
15 De aanwending reserve rationeel wegbeheer wordt aangepast in overeenstemming met het
onderhoudsprogramma Civiele Techniek. Zie toelichting lasten nr. 5.
16 Bijdrage diverse gemeenten inzake valwildbeheer Zuid-Kennemerland (zie toelichting lasten nr. 6 en
kadernota 2016 pagina 15, punt 4.19).
17 In 2018 is het laatste jaar voor uitvoering van het bosparkenplan. De hieruit voortvloeiende lasten
worden gedekt uit de reserve bosbeheerplan. De bijdrage uit de reserve komt met ingang van 2018
te vervallen. Zie toelichting lasten nr. 7.
18 Via de module gegevensbeheer kunnen de makelaars zelf de gegevens ophalen inzake
bodeminformatie. De legesopbrengst wordt m.i.v. 2016 afgeroomd.

UITSPLITSING PER PRODUCT 2016:
Uitsplitsing begroting per product (x € 1.000)
01
VERKEER/WEGBEHEER
02
WATER EN RIOLERINGEN
03
REINIGING
04
NATUUR
08
MILIEU
10
RECREATIEVE VOORZIENINGEN
Totaal
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Lasten
-3.226
-162
-562
-2.563
-551
-578
-7.643

Baten
1.522
22
172
10
350
2.076

Saldi
-1.704
-141
-562
-2.390
-541
-228
-5.567
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VERSCHIL TUSSEN BEGROTING 2016 EN BEGROTING 2015
PRODUCT 01: WEGEN
Opvoeren budget fietspaden naar basisniveau
Extra afschrijving diverse investeringen verkeer/wegen
Vervallen aanwending reserve sociale woningbouw
Aanpassen budget belastingen/rechten wegen vanwege
watersysteemheffing HHR Rijnland
Incidenteel budget led zebraverlichting
Vervallen incidentele verhoging budget uitbesteding
wegmarkering
Verhoging budget vervanging O.V.
Vervallen incidenteel budget vervangen O.V. Brederodelaan
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
Diverse budgetten per saldo

PRODUCT 02: WATER EN RIOLERINGEN
Vervallen incidenteel budget baggerplan Rottegat
Vervallen aanwending flexibele algemene reserve
Opvoeren budget precario ligplaatsen
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
Diverse budgetten per saldo

- €
+€
- €

51.000
1.001.000
1.001.000

- €
- €

23.000
80.000

- €
- €
+€

30.000
61.000
60.000

- €
+€

35.000
6.000
- €

+€
- €
+€

50.000
50.000
21.000

- €
- €

3.000
10.000
+ €

PRODUCT 03: REINIGING
Vervallen incidenteel budget schoonhouden wegen
+€
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
+ €
Diverse budgetten per saldo
+ €

PRODUCT 04: NATUUR
Vervallen incidentele verhoging budget renovatie
plantsoenen
Vervallen incidentele verhoging budget vervangen
laanbomen
Vervallen aanwending flexibele algemene reserve
Vervallen incidentele verhoging budget onderhoud
speelvoorzieningen
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
Diverse budgetten per saldo
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214.000

8.000

53.000

23.000
6.000
+ €

+€

32.000

+€
- €

45.000
45.000

+€

74.000

- €
- €

101.000
2.000

82.000
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+€
PRODUCT 08: MILIEU
Lagere bijdrage milieudienst IJmond
Vervallen incidenteel budget stimulering DE non-profit org.
Vervallen aanwending bestemmingsreserve energie
Vervallen leges bodeminformatie
Aanpassen duurzaamheidsbudget
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
Diverse budgetten per saldo

PRODUCT 10: RECREATIEVE VOORZIENINGEN
Vervallen budgetten diverse projecten strand
Vervallen budget strandcoördinator
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
Diverse budgetten per saldo
Totaal
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+
+
-

€
€
€
€
€

- €
- €

3.000

15.000
15.000
15.000
15.000
5.000

13.000
8.000
- €

+€
+€

45.000
15.000

- €
+€

22.000
5.000
+ €
- €

26.000

43.000
104.000
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1.7 PROGRAMMA 07: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Onderwerp van het programma
Onder dit programma vallen de producten Beheer Eigendommen (5) en Financiën (22). Tevens wordt
ingegaan op de kostenplaatsen. Het beleid van de gemeente is gericht op het sturen op het (overigens
verplichte) evenwicht tussen baten en lasten. Het beleid rond eigendommen is gericht op instandhouding en
geleidelijke afstoting van gemeentelijke eigendommen.
Wat zijn onze doelen?

Maken van meerjarenonderhoudsverwachtingen van de
gemeentelijke eigendommen.
Verkrijgen van inzicht in de
algemene dekkingsmiddelen en
sturen op evenwicht in de
begroting.

A
(laten) uitvoeren van
onderhoud aan gebouwen
of panden in eigendom van
de gemeente.

B
(laten) uitvoeren van
onderhoud aan gebouwen of
panden waarbij onderhoudsverplichting bij de gemeente

C
Sturen op materieel duurzaam
evenwicht tussen structurele
baten en lasten.

ligt.

Participeren, adviseren,
begeleiden van
werkzaamheden aan
gemeentelijke gebouwen
en panden (renovatie,
kleine verbouwingen,
uitbreidingen).
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Toelichting algemene dekkingsmiddelen
Bij dit programma kan niet worden gesproken van een beleidsprogramma. Inzicht in deze baten is echter
nodig voor de raad om een totaalbeeld van de begroting te krijgen. Voor zover er sprake is van beleid, gaat
het om het door provincie en rijk vereiste sturen op het behoud van een reëel en duurzaam evenwicht
tussen baten en lasten. Dit houdt in dat de meerjarige structurele lasten door meerjarige structurele baten
worden gedekt.
De algemene dekkingsmiddelen worden niet als baten in de diverse programma’s opgenomen. We hebben
het dan voornamelijk over:

lokale (algemene) heffingen;

algemene uitkering uit het gemeentefonds;

dividend;

rentebaten/kosten;

bedrijfsvoering.
Lokale (algemene) heffingen
Bij de lokale heffingen gaat het om die heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Voorbeelden zijn
de OZB, honden-, toeristen- en precariobelasting. Voorbeelden van lokale heffingen waarvan de besteding
wel is gebonden, zijn de riool- en afvalstoffenheffing. Voor deze heffingen geldt een maximum van 100%
kostendekking en worden in tegenstelling tot de niet gebonden heffingen wel op de desbetreffende
programma’s verantwoord.
Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit gemeenten jaarlijks een algemene uitkering
ontvangen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente en bepaalt in belangrijke
mate de financiële ruimte. Behalve bij het uitvoeren van een aantal wettelijke taken zijn gemeenten vrij in
de besteding hiervan. De verdeling van de algemene uitkering sluit globaal aan bij de kosten die gemeenten
moeten maken om een bepaald voorzieningenniveau te kunnen bieden. Omdat gemeenten verschillen qua
fysieke en sociale structuur, verschilt ook de hoogte van de algemene uitkering. In de algemene uitkering
wordt bij de bepaling van de uitgavenmaatstaven rekening gehouden met deze verschillen.
Op het totaalbedrag van de uitgavenmaatstaven wordt een fictief bedrag in mindering gebracht wegens de
mogelijkheid van een gemeente om eigen inkomsten te verkrijgen. Zo berekent het Rijk hoeveel OZB een
gemeente kan innen op grond van de waarde van het onroerend goed (belastingcapaciteit) vermenigvuldigd
met het gemiddelde OZB-tarief (landelijk rekentarief). Het systeem gaat ervan uit, dat alle gemeenten in
staat zijn een gelijk niveau van voorzieningen te realiseren bij een gelijke belastingdruk voor hun inwoners.
De nadruk ligt op “in staat zijn”. Hoe een gemeente feitelijk het geld besteedt en het lokale OZB-tarief tot
een bepaald maximum vaststelt, daar is ze vrij in. Daarnaast is de gemeente vrij in de keuze van
voorzieningen.
De raming van de algemene uitkering in de begroting 2016 en volgende jaren is gebaseerd op de mei
circulaire 2015. Het gemeentefonds kent verschillende soorten uitkeringen. Naast de algemene uitkering,
de decentralisatie-uitkeringen en integratie-uitkeringen.
Dividend
De gemeente is aandeelhouder van de BNG, de Meerlanden NV en Eneco. In de meerjarenbegroting wordt
op basis van historische dividenduitkeringen en reële opbrengstverwachtingen rekening gehouden met
structurele dividendopbrengsten van genoemde partijen.
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Rentebaten/lasten
De gemeente heeft een dienstovereenkomst met de BNG BANK. Deze overeenkomst houdt o.m. in dat de
gemeente een rekening-courant faciliteit heeft. De gemeente ontvangt elk kwartaal een afrekening van de
rekening-courant.
De gemeente heeft geen gelden buiten de BNG BANK uitstaan. De wet Schatkistbankieren verplicht alle
decentrale overheden om de overtollige (liquide) middelen via de BNG BANK aan te houden bij het
ministerie van Financiën, de rijksschatkist. De rentebaten uit de verplichte belegging bij het rijk zijn
marginaal. Daarentegen is het beleggingsrisico waaraan de gemeente wordt blootgesteld verminderd.
De algemene dekkingsmiddelen zijn ondergebracht in de producten “Beheer eigendommen” (5) en
“Financiën” (22).
Bij het product Beheer eigendommen zijn lasten en baten opgenomen inzake Dennenweg 15.
Verkoopopbrengsten onroerend goed zijn incidenteel en derhalve ook niet begroot. Alle overige
dekkingsmiddelen zijn bij het product Financiën ondergebracht. Het product Financiën bestaat uit de
volgende subproducten:
Financiële administratie (22.1);
Belastingen (22.2);
Begroting en rekeningcyclus (22.3).
Met uitzondering van sub-product 22.1 genereren de subproducten 22.2 en 22.3 middelen. Deze worden als
volgt over deze subproducten verdeeld:

Toelichting:
a. t/m d. Belastingen
Voor een uitgebreide informatie over deze heffingen verwijzen wij u naar de paragraaf "Lokale heffingen".
De hondenbelasting is met ingang van 2016 afgeschaft. Het verschil met de opbrengst precariobelasting in
de paragraaf wordt veroorzaakt door de verantwoording van de precario voor ligplaatsen in programma 6
"Buitenruimte".

Corsanummer: 2015059946

99

e. en f. Algemene uitkering en Sociaal Domein
Het aandeel van onze gemeente in de totale omvang hangt af van zogenaamde “verdeelmaatstaven”. Het
aantal inwoners, bijstandontvangers en het aantal woonruimten zijn zulke verdeelmaatstaven. Hoe meer
inwoners/woningen de gemeente heeft, des te groter het aandeel in het totaal. “Inwonersbijstandontvangers-woonruimten” zijn overigens niet de enige verdeelmaatstaven; het zijn er circa zestig.
Drie maal per jaar (mei - september - december) wordt een gemeentefondscirculaire uitgebracht die de
gemeenten over de omvang en de verdeling van het fonds informeert. In mei op basis van de
Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende
jaar, op basis van de Najaarsnota. De circulaires spelen een belangrijke rol in het gemeentelijke
begrotingsproces.
De effecten van de meicirculaire 2015 zijn in de meerjarenbegroting 2016-2019 verwerkt. De algemene
uitkering zal de komende jaren nog aan veel veranderingen onderhevig zijn. De belangrijkste is die verband
houdt met de effecten van het sociaal domein. Het bevat uitkeringen ten behoeve van de nieuwe WMO,
jeugdzorg en Participatiewet. Met ingang van 2016 is de 2e tranche verwerkt van het groot onderhoud aan
het verdeelstelsel van het gemeentefonds. Het adviestraject door de Vereniging Nederlandse Gemeenten en
de Raad voor de Financiële Verhoudingen (RFV) heeft een flinke aanpassing gegeven in het (sub)cluster
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV), met dito herverdeeleffecten.
Er komt een nieuw onderzoek waarvan de resultaten bij de meicirculaire van 2016 bekend moeten worden.
De effecten van de septembercirculaire 2015 worden separaat verstrekt. Verwerking in de
meerjarenbegroting zal via een begrotingswijziging plaatsvinden.
g. Dividend
De gemeente bezit aandelen van de BNG BANK, Eneco en van De Meerlanden NV. Van deze organisaties
wordt in 2016 en volgende jaren naar verwachting dividend ontvangen. In de begroting wordt aan dividend
geraamd:
- BNG
€ 27.572;
- Eneco
€ 391.000;
- De Meerlanden NV
€ 19.000.
h. Bespaarde rente
Betreft de rentebijschrijving aan de dekkingsrioleringen en duurzaam dorpshuis Vogelenzang.
i. Saldo rente kostenplaats kapitaallasten
De bedragen betreffen het positieve rentesaldo van de kostenplaats kapitaallasten. Op deze kostenplaats
worden alle rentekosten plus afschrijvingen verzameld.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf "Financiering".
j. Overig
Onder het kopje 'overig' is vanaf 2013 een stelpost inkoopvoordeel opgenomen. In 2016 is deze post €
95.490 aflopend naar € 88.466 in 2019. Vanaf 2016 is structureel € 25.000 opgenomen voor bij derden
inrekening gebrachte invorderingskosten.
k. Huuropbrengsten
Betreft de opbrengst van de huur voor Dennenweg 15.
l. Overig
Bij de vaststelling van de begroting 2015 is voor twee jaar extra budget beschikbaar gesteld voor inhuur
van juridisch administratieve ondersteuning in privaatrechtelijke dossiers. Een deel van dit extra budget
wordt gedekt uit de rioolexploitatie (€ 20.000 per jaar).
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Wat willen wij bereiken?
In onderstaande matrix wordt (aangehaakt bij de doelenboom) nader geconcretiseerd hoe de speerpunten
uit het collegeprogramma worden vertaald in middellange termijndoelen aan het eind van de
collegeperiode, de doelen/mijlpalen van eerstvolgende begrotingsjaar en de te behalen mijlpalen in dat
begrotingsjaar.
speerpunten

Middellange termijndoel (collegeperiode)

Reëel duurzaam begrotingsevenwicht conform de
uitgangspunten begrotingstoezicht provincie.

Jaarlijks aanbieden van een begroting die
meerjarig reëel duurzaam in evenwicht (na
eliminatie van incidentele effecten).

Hervormen belastingen.

Afschaffen hondenbelasting vanaf 2016.
Lagere precariobelasting voor
ondernemers.
Tarief gebruikers niet-woningen verlagen
tot 140% van het tarief eigenaren woningen
over de periode 2015-2017.

Duurzaam omgaan met gemeentelijke publieke
eigendommen.

Geleidelijk verkopen van gemeentelijk bezit
dat niet bijdraagt aan de gemeentedoelstellingen danwel toegroeien naar
kostendekkende tarieven.

Wat gaan wij er voor doen?
Activiteit/doel begrotingsjaar 2016

Mijlpaal begrotingsjaar 2016

Aanbieden van een meerjarenbegroting 20162019 die reëel duurzaam in evenwicht is.

Vaststellen van een reëel duurzame
meerjarenbegroting 2016-2019 in de
Begrotingsraad.

Aanpassing tarief gebruikers niet-woningen 1e
tranche aan tarief eigenaren woningen.

Vaststellen belastingverordeningen.

Vrijstelling van precariobelasting meer voor
ondernemers voor bepaalde zaken.

Vaststellen belastingverordeningen.

Verkoop gemeente eigendommen zonder
publieke taak en verkoop gemeente woningen bij
stopzetting huur.

Daadwerkelijke afstoting gemeentelijke
eigendommen zonder publieke taak.

Relevante kengetallen
Onroerend goed in onderhoud: 31 (verhuurde) woningen.
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Relevante beleidsnota’s




Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010;
Verordening Financieel Beheer Bloemendaal 2013;
Treasurystatuut Gemeente Bloemendaal 2011.

Trends en risico’s
De gemeente heeft diverse gebouwen/woningen in bezit en in onderhoud die niet specifiek nodig zijn voor
het uitoefenen van de publieke taak. Enkele van die gebouwen/woningen hebben een nadelig
exploitatieresultaat. Dat betekent dat de gemeente gemeentelijke financiële middelen inzet voor niet
gemeentetaken. Het beleid is dan ook om toe te groeien naar kostendekkende tarieven dan wel om het
bezit af te stoten.
In onderstaande tabel zijn de meest recente gegevens gebaseerd op de uitkomsten van het
benchmarkonderzoek Waar Staat Je Gemeente najaar 2013. In het najaar van 2015 wordt conform de
planning opnieuw onderzoek gedaan.
Prestatie-indicator
‘Waar staat je gemeente’

Ik krijg voldoende terug voor
mijn belastinggeld.
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Bloemendaal
Resultaat 2009

Bloemendaal
Resultaat 2011

Bloemendaal
Resultaat 2013

Gemiddelde
Gemeenten
< 25.000
inwoners

-

6,2

6,0

5,8
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Wat mag het kosten?
Producten
05
22

Portefeuillehouder
BEHEER EIGENDOMMEN
FINANCIËN

Dhr. N.A.L. Heijink
Dhr. N.A.L. Heijink

Algemene dekkingsmiddelen Rekening Begroting Begroting
(x € 1.000)
2014
2015
2016
Lasten:
-399
-1.013
-355
Baten:
24.326
28.461
28.229
Resultaat voor reservering
23.927
27.447
27.874

Raming
2017
-302
27.987
27.685

Raming
2018
-382
27.861
27.479

Raming
2019
-395
28.054
27.660

Toevoeging aan de reserves
Onttrekking aan de reserves

-1.075
268

-1.202
187

-180
311

-176
311

-173
311

-169
311

Resultaat na reservering

23.120

26.432

28.005

27.820

27.618

27.802

Begroting Begroting
2015
2016
26.668
27.597
-236
-236
645
26.432
28.005

Raming
2017
27.685
-87
222
27.820

Raming
2018
27.707
8
-97
27.618

Raming
2019
27.707
8
88
27.802

-11

261

262

265

27.994

28.081

27.880

28.067

Aansluiting met voorgaande begroting
(x € 1.000)
Programmabegroting 2015-2018
Raadsbesluiten 2015
Mutaties MJB 2016-2019
Totaal saldo begroting na mutaties
Nieuwe voorstellen
Nieuwe stand MJB 2016 - 2019
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Toelichting mutaties MJB 2016 - 2019:
PROGRAMMA 7

LASTEN:
1 Het totaal budget personeelslasten in 2016 bedraagt € 11,6 miljoen. Het budget is gebaseerd op de
huidige CAO 2013-2015. Daarnaast is rekening gehouden met de stijging van de loonkosten met 2%
per 1 januari 2016 (zie kadernota 2016, pagina 10 punt 4.2. Ten opzichte van de in de jaarschijf
2016 van de (meerjaren)begroting 2015 opgenomen raming betekent het berekende niveau van de
personeelslasten 2016 een voordeel van € 18.154.
De afwijkingen t.o.v. de ramingen van de lopende begroting betreffen:

Bestuur (raad/b&w/pensioenen/griffie)
Bestuursdienst (incl. muziekschool)
GBKZ
Totaal

2

2016
2017 2018 2019
+29
-64
-8
+8
-26
+66
+65
+74
+15
+15
+16
-8
-----------------------------+18
+17
+73
+74

Zoals bovenstaand staatje laat zien doen de veranderingen zich voor bij zowel het Bestuur, als de
Bestuursdienst en GBKZ. Bij het bestuur is dit een gevolg van de wachtgeldregeling burgemeester
en wethouders. Verder is in de (meerjaren)begroting 2016 rekening gehouden met overige
autonome ontwikkelingen in het personeelsbestand. De mutatie op de personeelslasten is via de
regel “loonstijging 2% jaarschijf 2019 kadernota + aanpassing toerekening uren” aan de
programma’s toegerekend. Per saldo dus een voordeel van ca. € 18.000 waarvan € 2.000 aan dit
programma wordt toegerekend.
In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een prijsontwikkeling van
1,5%. In de Kadernota 2016 (pagina 10, punt 4.2.b) is deze gewijzigd en bijgesteld tot een
verhoging van 1% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze prijsontwikkeling van
toepassing is worden in de MJB 2016-2019 verlaagd met 0,5%.
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3

4

5

6

In 2015 is besloten de teams automatisering van de gemeente Bloemendaal en Heemstede in een
gemeenschappelijke regeling onder te brengen (GRIT), dit betreft een deel (rentevoordeel) van de
dekking van de kosten van het GRIT. Zie ook toelichting lasten kostenplaats Bestuursapparaat nr. 5.
In de MJB 2016-2019 is een stelpost kapitaallasten opgenomen betreffende investeringen die
aangevraagd worden via nieuwe voorstellen MJB 2016-2019 cf. het investeringsprogramma 20162019.
De kapitaallasten (afschrijving en rente) bedragen:
Kapitaallasten
2017
2018
2019
Investeringsprogramma 2016-2019
-103.236
-296.405
-378.168
T.l.v. bedrijfsmatige exploitaties (riool/afval)
36.959
156.524
234.537
Door te berekenen rente aan onderwijs etc.
10.000
9.750
9.500
T.l.v. algemene middelen
-56.276
-130.131
-134.131
Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is tot 2040 geactualiseerd en betreft het te verwachten
jaarlijks onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en woningen. De jaarlijkse storting in de
voorziening MJOP dient naar aanleiding van deze actualisatie te worden verlaagd met € 39.885
verdeeld over diverse programma’s (zie kadernota 2016, pagina 15 punt 4.18).
Verdeling mutaties kostenplaatsen bestuursapparaat, tractie, GBKZ, verzekeringen en milieustraat.

BATEN:
7 GBKZ brengt bij derden invorderingskosten op heffing gemeentebelastingen in rekening, deze
invorderingskosten worden met ingang van de MJB 2016-2019 structureel geraamd.
8 De gemeente ontvangt en betaalt rente. Rente wordt onder meer betaald op lopende geldleningen.
De rekenrente wordt gebruikt voor onder meer het inzetten van eigen middelen. In verband met de
verdere ontwikkeling van de liquiditeitsbegroting kan per jaar een reëel beeld en zuivere prognose
worden gegeven van de ontwikkeling van de te verwachte rentelasten. Voor een nadere toelichting
wordt verwezen naar de paragraaf financiering.
9 In de Voorjaarsnota 2015 is besloten om € 410.000 toe te voegen aan het krediet inrichtingskosten
gemeentehuis, de hogere kapitaallasten zijn opgenomen in de staat van activa die worden
verantwoord op de kostenplaats bestuursapparaat. Op programma 7 staat hier een onttrekking uit
de dekkingsreserve inrichtingskosten gemeentehuis tegenover.
10 Aanpassen diverse budgetten naar aanleiding van de Meicirculaire 2015.
11 In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een trendmatige verhoging
van de heffingen en belastingen van 2%. In de Kadernota 2016 (pagina 14, punt 4.11) is deze
gewijzigd en bijgesteld tot een verhoging van 1,65% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop
deze trendmatige verhoging van toepassing is worden verlaagd met 0,35%.
12 De bijdrage toelage huishoudelijke hulp wordt m.i.v. 2016 niet meer ontvangen van het Ministerie
van VWS maar via de algemene uitkering van het gemeentefonds (zie toelichting programma 3,
baten nr. 7).
13 Hogere vergoeding gebruik Dennenweg 15 door Theresiaschool.
14 Naast de trendmatige verhoging met 1,65% cf. de Kadernota 2016 wordt de raming als gevolg van
volumetoename naar boven bijgesteld.

KOSTENPLAATS BESTUURSAPPARAAT
In de kostenplaats bestuursapparaat worden indirecte kosten verzameld die hiermee samenhangen.
Deze worden via een verdeelsleutel toegerekend aan de programma’s. De mutatie is via de regel
“verdeling mutaties kostenplaatsen bestuursapparaat, tractie, GBKZ, verzekeringen en milieustraat” aan
de programma’s toegerekend.
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LASTEN:
1 Doorberekening kapitaallasten n.a.v. mutaties staat van activa en investeringsprogramma 20152018 als gevolg van temporisering en onderuitputting van reeds beschikbaar gestelde kredieten.
2 Mutatie personeelslasten als gevolg van bijgestelde raming loonkosten in combinatie met autonome
ontwikkelingen in het personeelsbestand (zie toelichting lasten programma 7, nr. 1).
3 In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een prijsontwikkeling van
1,5%. In de Kadernota 2016 (pagina 10, punt 4.2.b) is deze gewijzigd en bijgesteld tot een
verhoging van 1% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze prijsontwikkeling van
toepassing is worden in de MJB 2016-2019 verlaagd met 0,5%.
4 Overzetten diverse budgetten van het subproduct volkshuisvesting Geo Informatie Beheer naar de
kostenplaats Bestuursapparaat facilitaire voorzieningen (zie toelichting programma 5, nr. 4).
5 In 2015 is besloten de teams automatisering van de gemeente Bloemendaal en Heemstede in een
gemeenschappelijke regeling onder te brengen (GRIT). Deze transitie leidt tot aanpassing van de
budgetten automatisering (zie toelichting programma 7, nr. 3).
6 Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is tot 2040 geactualiseerd en betreft het te verwachten
jaarlijks onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en woningen. De jaarlijkse storting in de
voorziening MJOP dient naar aanleiding van deze actualisatie te worden verlaagd met € 39.885
verdeeld over diverse programma’s (zie kadernota 2016, pagina 15 punt 4.18).
7 Verdeling mutaties kostenplaats verzekeringen.
BATEN:
8 Zie lasten nr. 5.
9 In 2014 is besloten tot realisatie van een Centraal Steunpunt in Bennebroek. Betreft aanpassing van
de huuropbrengst CSP omdat zowel de stichting Tentoonstellingen Bennebroek als de politie afziet
van het huren van een ruimte in het CSP. Deze huur wordt gecompenseerd door hogere
huuropbrengst andere verhuurders.
10 Betreft mutatie op saldo kostenplaats na doorberekening.
KOSTENPLAATS TRACTIE
In de kostenplaats tractie worden indirecte kosten verzameld die hiermee samenhangen. Deze worden
vervolgens toegerekend aan de programma’s waarvoor tractiekosten gemaakt worden. De mutatie is via
de regel “verdeling mutaties kostenplaatsen bestuursapparaat, tractie, GBKZ, verzekeringen en
milieustraat” aan de programma’s toegerekend.
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LASTEN:
1 Doorberekening kapitaallasten n.a.v. mutaties staat van activa en investeringsprogramma 20152018 als gevolg van temporisering en onderuitputting van reeds beschikbaar gestelde kredieten.
2 Mutatie personeelslasten als gevolg van bijgestelde raming loonkosten in combinatie met autonome
ontwikkelingen in het personeelsbestand (zie toelichting lasten programma 7, nr. 1).
3 In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een prijsontwikkeling van
1,5%. In de Kadernota 2016 (pagina 10, punt 4.2.b) is deze gewijzigd en bijgesteld tot een
verhoging van 1% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze prijsontwikkeling van
toepassing is worden in de MJB 2016-2019 verlaagd met 0,5%.
4 Verdeling mutaties kostenplaats verzekeringen.
BATEN:
5 Betreft mutatie op saldo kostenplaats na doorberekening.

KOSTENPLAATS GBKZ
In de kostenplaats GBKZ worden indirecte kosten verzameld die hiermee samenhangen. Deze worden
vervolgens toegerekend aan de programma’s waarvoor deze kosten gemaakt worden. De mutatie is via
de regel “verdeling mutaties kostenplaatsen bestuursapparaat, tractie, GBKZ, verzekeringen en
milieustraat” aan de programma’s toegerekend.
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LASTEN:
1 Doorberekening kapitaallasten n.a.v. mutaties staat van activa en investeringsprogramma 20152018 als gevolg van temporisering en onderuitputting van reeds beschikbaar gestelde kredieten.
2 Mutatie personeelslasten als gevolg van bijgestelde raming loonkosten in combinatie met autonome
ontwikkelingen in het personeelsbestand (zie toelichting lasten programma 7, nr.1).
3 In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een prijsontwikkeling van
1,5%. In de Kadernota 2016 (pagina 10, punt 4.2.b) is deze gewijzigd en bijgesteld tot een
verhoging van 1% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze prijsontwikkeling van
toepassing is worden in de MJB 2016-2019 verlaagd met 0,5%.
BATEN:
4 Betreft mutatie op saldo kostenplaats na doorberekening.

KOSTENPLAATS VERZEKERINGEN
In de kostenplaats verzekeringen worden alle kosten betreffende de verzekeringen verzameld die
hiermee samenhangen. Deze worden vervolgens toegerekend aan de programma’s waarvoor deze
kosten gemaakt worden. De mutatie is via de regel “verdeling mutaties kostenplaatsen
bestuursapparaat, tractie, GBKZ, verzekeringen en milieustraat” aan de programma’s toegerekend.

LASTEN:
14. In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een prijsontwikkeling van
1,5%. In de Kadernota 2016 (pagina 10, punt 4.2.b) is deze gewijzigd en bijgesteld tot een
verhoging van 1% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze prijsontwikkeling van
toepassing is worden in de MJB 2016-2019 verlaagd met 0,5%.
BATEN:
2 Betreft mutatie op saldo kostenplaats na doorberekening.
KOSTENPLAATS GEMEENTELIJKE MILIEUSTRAAT
In de kostenplaats gemeentelijke milieustraat worden indirecte kosten verzameld die hiermee
samenhangen. Deze worden vervolgens toegerekend aan de programma’s waarvoor tractiekosten
gemaakt worden. De mutatie is via de regel “verdeling mutaties kostenplaatsen bestuursapparaat,
tractie, GBKZ, verzekeringen en milieustraat” aan de programma’s toegerekend.
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LASTEN:
1 Mutatie personeelslasten als gevolg van bijgestelde raming loonkosten in combinatie met autonome
ontwikkelingen in het personeelsbestand (zie toelichting lasten programma 7, nr. 1).
2 In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een prijsontwikkeling van
1,5%. In de Kadernota 2016 (pagina 10, punt 4.2.b) is deze gewijzigd en bijgesteld tot een
verhoging van 1% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze prijsontwikkeling van
toepassing is worden in de MJB 2016-2019 verlaagd met 0,5%.
3 Diverse budgetten worden aangepast op basis van recente cijfers stortingen vuil door gebruikers. Dit
levert in totaliteit een structureel voordeel op van ca. € 5.000.
4 Verdeling mutaties kostenplaats bestuursapparaat.
BATEN:
5 Betreft mutatie op saldo kostenplaats na doorberekening.

UITSPLITSING PER PRODUCT 2016:
Uitsplitsing begroting per product (x € 1.000)
05
BEHEER EIGENDOMMEN
22
FINANCIËN
Totaal
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Lasten
-574
-75
-650

Baten
81
28.563
28.644

Saldi
-493
28.488
27.994
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VERSCHIL TUSSEN BEGROTING 2016 EN BEGROTING 2015
PRODUCT 05: BEHEER EIGENDOMMEN
Vervallen incidenteel budget asbestsanering Kerklaan 6
Vervallen aanwending reserve onderhoud schoolgebouwen
Incidentele verkoop woningen en gronden
Storting flexibele algemene reserve
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
Diverse budgetten per saldo

PRODUCT 22: BELASTINGEN
Opvoeren invorderingskosten OZB etc.
Vervallen hondenbelasting
Hogere opbrengst heffing gebruik openbare gronden
Hogere opbrengst toeristenbelasting
Hogere opbrengst onroerende zaakbelasting
Diverse budgetten per saldo

PRODUCT 23: BEGROTING EN REKENINGCYCLUS
Opvoeren diverse taakstellingen
Lagere storting rentebijschrijving reserves
Lagere bespaarde rente
Hogere algemene uitkering gemeentefonds
Lagere algemene uitkering sociaal domein
Bijdrage dekkingsreserve centrale huisvesting
Bijdrage dekkingsreserve inrichtingskosten gemeentehuis
Aanpassen diverse verschillen betreffende kostenplaatsen
voorgaand jaar (herberekend in 2016)
Diverse budgetten per saldo
Totaal
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+
+
-

€
€
€
€

- €
+€

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

+€
- €

176.000
150.000
846.000
846.000

13.000
5.000
+ €

18.000

25.000
136.000
12.000
63.000
62.000
2.000
+ €

24.000

395.000
145.000
145.000
769.000
309.000
228.000
71.000
378.000
1.000
+€
+€

1.531.000
1.573.000
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1.8 PROGRAMMA 08: BEDRIJFSMATIGE EXPLOITATIES

Onderwerp van het programma
De gemeente is volgens de Wet op de Lijkbezorging verplicht om een Algemene Begraafplaats te hebben.
Bloemendaal heeft er twee. Hiermee wordt aan de burgers van Bloemendaal de mogelijkheid geboden om
een begrafenis, urn bijzetting of asverstrooiing te laten uitvoeren.
De gemeente is de wettelijke inzamelaar van huishoudelijk afvalstoffen. Bij afvalinzameling en verwerking
wordt de balans gezocht tussen dienstverlening, duurzaamheid en kosten.
De rioolexploitatie wordt uitgevoerd volgens het verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan (vGRP). Naast
exploitatie van de riolering (afvalwater en regenwater) gaat het ook om drainagesystemen en
oppervlaktewateren.
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Wat zijn onze doelen?

B
Doelmatig inzamelen
en transporteren van
afvalwater en
regenwater in
stedelijk gebied.

A

Het inrichten en
beheren van de
Algemene
Begraafplaatsen.

Faciliteren
van
bijzettingen,
verstrooiing
en ruimingen
conform de
wettelijke
bepalingen.

Zorgdragen voor
een kostendekkend
beheer van
begraafplaatsen op
een redelijk
verzorgd niveau.

Beheren van riool-,
drainage en
watersystemen.

Voorkomen of

beperken van
overlast door
regenwater en
grondwater.

Doelmatig
inzamelen
afvalwater en
beperken
vervuiling van
oppervlaktewater.

C
Een adequaat
serviceniveau bieden
bij de afvalinzameling en afvalscheiding
bevorderen.

Faciliteren van
de scheiding van
afvalstromen.

Afstemmen
serviceniveau op de
lokale behoefte.

Op

Op

bedrijfsmatige
wijze uitvoering

bedrijfsmatige
wijze uitvoering
geven aan
serviceniveau.

geven aan
afval-scheiding.

Korte toelichting op het beleid
Begraafplaats
De begraafplaatsenexploitatie is niet meer kostendekkend, met name door toegenomen lasten in de
doorberekende kosten en door een terugloop in het aantal bijzettingen. In 2016 moet hiervoor een
oplossing worden gezocht, omdat vanaf 2017 de egalisatiereserve Algemene Begraafplaatsen niet meer
voldoende is om het tekort op te vangen.
Riolering
Het beheer van riolering en regenwater- en grondwatervoorzieningen is een wettelijke taak die planmatig
wordt uitgevoerd volgens het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). Het vGRP 2011-2016 is op 2911-2012 door uw raad vastgesteld. De kosten van riolering en regenwater worden gedekt uit de
rioolexploitatie.
Afval
Grondstoffen worden schaars. Daarom willen wij zoveel mogelijk restafval voorkomen en recyclen. Wij
willen samen met onze inwoners en onze partners zoveel eerder als mogelijk voor 2020 driekwart van al het
huishoudelijk afval scheiden. De dienstverlening blijft hierbij op een gelijk niveau. Wij hanteren hierbij het
principe: ‘de vervuiler betaalt’. Het huidige contract met onze inzamelaar wordt geëvalueerd. Wij willen de
kosten verlagen door de nadruk gelegd op het bevorderen van de afvalscheiding, het behouden van het
dienstverleningsniveau en door efficiënter te werken. Dit nieuwe kader afvalbeleid is vastgesteld voor 20152018.
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De egalisatievoorziening afvalstoffenheffing wordt gebruikt om tariefschommeling als gevolg van
prijswijzigingen en veranderende hoeveelheden ingezameld afval op te vangen. De ondergrens van de
voorziening is € 105.000.

Wat willen wij bereiken?
speerpunten

Middellange termijndoel (collegeperiode)

Zoveel mogelijk afval voorkomen en recyclen.

Driekwart van al het huishoudelijk afval
scheiden.

Zoveel mogelijk restafval voorkomen en recyclen.

Het principe: ‘de vervuiler betaalt’ verder
doorvoeren.

De dienstverlening blijft hierbij op een gelijk
niveau.

De brengparkjes zijn geoptimaliseerd.

Het huidige contract met onze inzamelaar wordt
geëvalueerd.

Contract met de gezamenlijke inzamelaar van
9 gemeenten is getoetst en geëvalueerd.

Het beheer van de begraafplaatsen wordt
kostendekkend uitgevoerd.

Voor zover nodig zijn maatregelen genomen
om de kosten op de begraafplaatsen te
verlagen en de inkomsten te verhogen.

Actualiseren verbreed gemeentelijk
rioleringsplan.

Er is een duurzaam verbreed gemeentelijk
rioleringsplan met een looptijd tot en met
2022.

Wat gaan wij er voor doen?
Activiteit/doel begrotingsjaar 2016

Mijlpaal begrotingsjaar 2016

Afvalbeleid.

Nieuwe kader afvalbeleid is vastgesteld voor
2015-2018.

Afvalscheiding bevorderen.

Structurele communicatie leidt tot meer
afvalscheiding.

Uitvoering afvalbeleid.

De uitvoering van het afvalbeleid heeft vorm
gekregen door concrete maatregelen in te
voeren. Grof tegen betaling vanaf 2017 (de
vervuiler betaalt), samenwerking milieustraat
Zandvoort (vanaf 2015 ingevoerd), plastic
zakken op locatie verstrekken (vanaf 2015
ingevoerd). Vanaf 2016 wordt een besparuing
van € 25.000 behaald op het transport van
het restafval naar het AEB te Amsterdam. Dit
is drie jaar eerder dan geraamd.
Vanaf 2016 wordt de scheding op de
milieustraat bevorderd door een betere
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begeleiding (het KCA depot wordt verplaatst
zodat permanent begeleiding aanwezig is).
Begraafplaatsen beheer.

Beleid begraafplaatsen inclusief
kostendekkendheid begraafplaatsexploitatie is
vastgesteld door de gemeenteraad.

Actualiseren verbreed gemeentelijk
rioleringsplan.

In 2016 wordt samen met Heemstede een
nieuw gemeentelijk rioleringsplan opgesteld
voor de periode 2017-2022. Vaststelling door
de gemeenteraad is gepland in het najaar van
2016.

Relevante beleidsnota’s
Begraafplaatsen

Verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal;

Beheersverordening begraafplaatsen;

Uitvoeringsbesluit Algemene Begraafplaats Bloemendaal;

Rapport Werkgroep Algemene Begraafplaats 1997.
Afvalexploitatie

Afvalbeleidsplan 2015-2019.
Rioleringsexploitatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 – 2016 (raad 29-11-2012).
Rioolrenovaties 2016
In 2016 zijn de volgende rioolvervangingsprojecten gepland gecombineerd met
herinrichting/wegreconstructie:
Brederodelaan tussen Zomerzorgerlaan en grens Velsen (met herinrichting) , gestart in 2015;
Leeuwerikenlaan/Nachtegalenlaan/Koekoeksweg (met herinrichting), gestart in najaar 2015;

-

Schulpweg;
Spechtlaan;
Oosterduinweg (tussen Bovenweg en Egelantierlaan);
Kinheimweg.

Voor de kostendekking van deze projecten zijn investeringskredieten opgenomen in het meerjaren
investeringsprogramma.
Trends en risico’s
Uit het tevredenheidsonderzoek “Waar staat je gemeente” volgen de volgende resultaten. De meest recente
gegevens zijn gebaseerd op de uitkomsten van het benchmarkonderzoek Waar Staat Je Gemeente najaar
2013. In het najaar van 2015 wordt conform de planning opnieuw onderzoek gedaan.
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Prestatie-indicator
‘Waar Staat Je Gemeente’

Bloemendaal
Resultaat 2009

Bloemendaal
Resultaat 2011

Bloemendaal
Resultaat 2013

Gemiddelde
gemeenten
2013 <50.000
inwoners

7,6

7,7

7,2

7,7

Afvalinzameling.

Afvalinzameling
Afvalbeheer is in beweging. Afvalbeheer wordt grondstoffenbeheer. De gemeente wordt een
grondstoffenmakelaar. Dit alles om voorbereid te zijn op de circulaire economie. Omdat de afvalscheiding
omhoog moet (naar 75%) worden er landelijk drastisch ander manieren van inzamelen en verwerken
opgestart zoals omgekeerd inzamelen (restafval brengen de gescheiden fracties ophalen), 3 wekelijkse
inzameling van rest- groen en plastic verpakkingen en het inzamelen van de natte (gft en rest) en droge
(papier, plastic, metaal) fractie. De gemeente volgt deze ontwikkelingen.
De mogelijkheden en bereidheid om afval aan de bron te scheiden lijken aan de grenzen te komen. Er is
nog wel verbetering te bereiken bij de scheiding van GFT-afval. De gemeente is daarvoor meer aan het
communiceren. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de milieustraat. Dat bevorderd de
afvalscheiding, maar verhoogt ook de kosten van de exploitatie van de milieustraat in Bennebroek. De
exploitatiekosten van de milieustraat in Overveen zullen omlaag gebracht worden door de samenwerking
met Zandvoort. Het aantal bezoekers uit Zandvoort zal verder stijgen. de digitalisering heeft tot gevolg dat
de hoeveelheid gescheiden ingezameld papier steeds minder wordt, waardoor de baten dalen.
De kosten voor straatreiniging wordt gedeeltelijk toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Het gaat immers
om tuinafval (afgevallen blad) van onze inwoners. Omdat de kosten voor straatreiniging als gevolg van een
ander manier van onkruid bestrijding hoger worden, wordt het toegerekende deel aan de heffing ook hoger.
Om de voorziening op peil te houden wordt in 2016 een storting geraamd. De bezuinigingstaakstelling van
€ 75.000 die vanaf 2014 is ingeboekt wordt vanaf 2016 volledig ingevuld. Ontwikkelingen zoals
verminderde inkomsten voor grondstoffen en hogere uitgaven voor dienstverlening en onderhoud hebben
tot gevolg dat de voorziening is uitgeput.
Stand voorziening
afvalstoffenheffing

saldo stortingen /
aanwendingen

31-12-2011

€ 449.703

31-12-2012

€ 269.209

- € 180.494

31-12-2013

€ 191.585

-€

31-12-2014

€

- € 144.562

47.023

77.624

Begraafplaatsen
Landelijk is er een trend dat er minder wordt begraven en meer crematies plaatsvinden. De as wordt door
nabestaanden vaker uitgestrooid in een natuurgebied of in zee. Daardoor lukt het een groeiend aantal
gemeentes en andere beheerders niet meer om voldoende inkomsten te genereren om de begraafplaatsen
kostendekkend uit te baten. Het aantal bijzettingen in Bloemendaal is redelijk stabiel, maar er is ruimte
voor groei. Daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om de grootste begraafplaats, aan de Bergweg,
meer bekendheid te geven en indien mogelijk het voorzieningenniveau te verhogen zodat de begraafplaats
aantrekkelijker wordt voor uitvaartondernemers.
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Begraafplaats

Jaar

Aantal bijzettingen

Bergweg Bloemendaal

2009

93

2010

80

2011

69

2012

87

2013

74

2014

72

2009

8

2010

2

2011

5

2012

9

2013

4

2014

3

Binnenweg Bennebroek

Egalisatiereserve Algemene Begraafplaatsen:
Stand
egalisatiereserve
begraafplaats

saldo stortingen /
aanwendingen

31-12-2009

€ 353.378

31-12-2010

€ 263.313

-€

90.065

31-12-2011

€ 221.375

-€

41.938

31-12-2012

€ 220.085

-€

1.290

31-12-2013

€ 114.817

- € 105.268

31-12-2014

€

-€

57.139
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Wat mag het kosten?
Producten
021
031
043

Portefeuillehouder
RIOLERINGEN
AFVALVERWIJDERING
ALGEMENE BEGRAAFPLAATS

Bedrijfsmatige exploitaties
(x € 1.000)
Lasten:
Baten:
Resultaat voor reservering

Dhr. R.W. Kruijswijk
Dhr. R.W. Kruijswijk
Dhr. N.A.L. Heijink

Rekening Begroting Begroting
2014
2015
2016
-3.807
-6.618
-5.789
4.875
6.944
6.226
1.068
326
437

Toevoeging aan de reserves
Onttrekking aan de reserves
Resultaat na reservering

Raming
2017
-5.925
6.388
462

Raming
2018
-6.103
6.606
503

Raming
2019
-6.235
6.756
521

371

-52
451

-53
406

-54
377

-55
375

-56
372

1.439

725

790

785

822

837

Begroting Begroting
2015
2016
725
714
24
53
725
790

Raming
2017
746
24
16
785

Raming
2018
770
24
29
822

Raming
2019
770
24
44
837

785

822

837

Aansluiting met voorgaande begroting
(x € 1.000)
Programmabegroting 2015-2018
Raadsbesluiten 2015
Mutaties MJB 2016-2019
Totaal saldo begroting na mutaties
Nieuwe voorstellen
Nieuwe stand MJB 2016 - 2019
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Toelichting mutaties MJB 2016 - 2019:
PROGRAMMA 8

LASTEN:
1 Doorberekening kapitaallasten rioleringen n.a.v. mutaties staat van activa en
investeringsprogramma 2015-2018 als gevolg van temporisering en onderuitputting van reeds
beschikbaar gestelde kredieten.
1 Doorberekening kapitaallasten reiniging n.a.v. mutaties staat van activa en investeringsprogramma
2015-2018 als gevolg van temporisering en onderuitputting van reeds beschikbaar gestelde
kredieten.
2
Mutatie personeelslasten als gevolg van bijgestelde raming loonkosten in combinatie met
ontwikkelingen in het personeelsbestand (zie toelichting lasten programma 7, nr. 1).
3
In de MJB 2016-2018 van de begroting 2015 is rekening gehouden met een prijsontwikkeling van
1,5%. In de Kadernota 2016 (pagina 10, punt 4.2.b) is deze gewijzigd en bijgesteld tot een
verhoging van 1% m.i.v. MJB 2016-2019. De budgetten waarop deze prijsontwikkeling van
toepassing is worden in de MJB 2016-2019 verlaagd met 0,5%.
4
De kosten van ledigen papiercontainers, verwerking huis- en GFTvuil en de inzameling
van plastic verpakkingen vallen hoger uit. Tevens is de storting in de egalisatievoorziening
verhoogd.
5
Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is tot 2040 geactualiseerd en betreft het te
verwachten jaarlijks onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en woningen. De jaarlijkse
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6
7

storting in de voorziening MJOP dient naar aanleiding van deze actualisatie te worden
verlaagd met € 39.885 verdeeld over diverse programma’s (zie kadernota 2016, pagina 15 punt
4.18).
Verdeling mutaties kostenplaatsen bestuursapparaat, tractie, GBKZ, verzekeringen en milieustraat.
Zie toelichting lasten programma 7, nr. 4).

BATEN:
8 Hogere opbrengst afvalstoffenheffing om te voldoen aan 100% kostendekking.
9 Hogere opbrengst rioolheffingen conform het vastgestelde vGRP 2011-2016 met 4% inclusief 1,65%
inflatiecorrectie, zoals vermeld in de kadernota 2016.
10 Het saldo van de mutaties (lasten en baten) inzake de rioleringen wordt verrekend met de
egalisatievoorziening rioleringen.
11 Een deel van de kapitaallasten riolering wordt verrekend met de dekkingsreserves rioolvernieuwing,
riool buitengebied en bergingscapaciteit.
12 Het saldo van de mutaties (lasten en baten) inzake de begraafplaats wordt verrekend met de
egalisatiereserve begraafplaats.
13 Het saldo van de mutaties (lasten en baten) inzake de reiniging wordt verrekend met de
egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.
14 Verrekening mutaties diverse kostenplaatsen.

UITSPLITSING PER PRODUCT 2016:
Uitsplitsing begroting per product (x € 1.000)
021
RIOLERINGEN
031
AFVALVERWIJDERING
043
ALGEMENE BEGRAAFPLAATS
Totaal
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Lasten
-3.074
-2.432
-426
-5.932

Baten
3.455
2.846
421
6.723

Saldi
381
414
-5
790
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VERSCHIL TUSSEN BEGROTING 2016 EN BEGROTING 2015
SUBPRODUCT 02.1: RIOLERINGEN
Aanpassen budget inspecteren riolering
- €
Vervallen incidentele verhoging budget schoonhouden wegen
Vervallen incidenteel budget drainagesysteem Bloemendaal
Vervallen incidenteel budget diepdrainage Aerdenhout
Vervallen incidenteel budget inrichten meetlocaties
Vervallen incidenteel budget basis rioleringsplan
Vervallen incidenteel budget vGRP 2016-2020
Vervallen incidenteel budget watersysteem Bennebroek
Vervallen bijdrage HHr Rijnland
Vervallen incidenteel budget beschoeiing de Wetering
Lagere aanwending egalisatievoorziening rioleringen
Hogere rioolheffing
Lagere kapitaallasten en rentetoerekening
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
Diverse budgetten per saldo

SUBPRODUCT 03.1: AFVALVERWIJDERING
Invulling taakstelling afvalverwijdering
Vervallen incidentele verhoging budget schoonhouden wegen
Hogere inzamelingskosten plastic verpakkingen
Hogere opbrengst afvalstoffenheffing
Lagere aanwending egalisatievoorziening afvalstoffen
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
Diverse budgetten per saldo

SUBPRODUCT 04.3: ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN
Hogere opbrengst begrafenisrechten
I.v.m. de nieuwe organisatie en indeling van de programma's
per 1 juni 2015 is de toerekening van de directe personeelslasten en de kostenplaats bestuursapparaat op basis van de
urenverdeling aangepast
Lagere bijdrage egalisatiereserve begraafplaatsen/
afkoop onderhoud graven
Diverse budgetten per saldo
Totaal
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47.000
+€
37.000
+€
70.000
+ €
127.000
+ €
100.000
+ €
35.000
+ €
25.000
+ €
744.000
- €
388.000
+ €
60.000
- €
666.000
+ €
148.000
- €
207.000

- €
+€

+
+
-

€
€
€
€
€

- €
- €

25.000
11.000
+ €

37.000
28.000
49.000
174.000
45.000

12.000
13.000
+ €

+€

7.000

- €

10.000

- €
+€

24.000

4.000
2.000
- €
+€

46.000

5.000
65.000
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OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2016 PER PRODUCT

Rioolexploitatie

Lasten

Baten

Saldo

2016

2016

2016

Externe budgetten
Doorberekening interne kosten
Kapitaallasten
Toevoeging aan voorziening
Onttrekking aan voorziening
Onttrekking reserve
Opbrengst rioolrechten
Toevoeging aan reserve
Verrekenbare BTW *

1.139.460
638.782
1.183.490
75.100

Totaal

3.417.939

13.023

332.404
326.779
2.745.733
0
381.107
3.417.939

0

* Betreft de verrekenbare BTW op grond van artikel 228a, derde lid, van de Gemeentewet.
In dat artikel is bepaald dat onder de kosten van de rioolexploitatie mede wordt verstaan
de omzetbelasting die ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds recht
geeft op een bijdrage uit het fonds.

Afvalexploitatie

Lasten

Baten

Saldo

2016

2016

2016

Externe budgetten
Doorberekening interne kosten
Kapitaallasten
Opbrengst afvalstoffenheffing
Overige opbrengsten
Onttrekking aan voorziening
Toevoeging aan voorziening
Verrekenbare BTW *

1.736.430
597.609
11.902

Totaal

2.790.254

2.541.054
249.200
0
30.000
414.313
2.790.254

0

* Betreft de verrekenbare BTW op grond van artikel 15.33, derde lid, van de Wet
milieubeheer.
In dat artikel is bepaald dat onder de kosten van de afvalexploitatie mede wordt verstaan
de omzetbelasting die ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds recht
geeft op een bijdrage uit het fonds.

Begrafenisexploitatie

Lasten

Baten

Saldo

2016

2016

2016

Externe budgetten
Doorberekening interne kosten
Kapitaallasten
Opbrengst begrafenisexploitatie
Onttrekking aan reserve
Toevoeging aan reserve

62.752
313.526
0

Totaal

429.338
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344.899
79.286
53.060
424.185

-5.153
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Algemeen totaal
Reserves

6.584.471
53.060

5.893.909
406.065

-690.562
353.005

Saldo

6.637.531

6.299.974

-337.557
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1.9 RECAPITULATIE PROGRAMMA'S

LASTEN

(Bedrag x€ 1.000)

1

2

BATEN

3

4

5

6

7

8

Kolom

Kolom

Kolom

Kolom

5-1

6-2

7-3

8-4

Begr.
2016
-8.151

Begr.
2017
-8.189

Begr.
2018
-8.152

Begr.
2019
-8.185

Begr.
2016
737

Begr.
2017
753

Begr.
2018
757

Begr.
2019
760

Begr.
2016
-7.413

Begr.
2017
-7.436

Begr.
2018
-7.396

Begr.
2019
-7.425

Programma 02

-7.356

-7.257

-7.289

-7.319

817

831

831

832

-6.539

-6.425

-6.457

-6.488

Programma 03

-6.637

-6.604

-6.565

-6.551

654

655

655

655

-5.983

-5.949

-5.910

-5.896

Programma 04

-4.754

-4.685

-4.624

-4.600

2.542

2.365

2.285

2.285

-2.212

-2.320

-2.339

-2.315

Programma 05

-7.935 -11.122

-2.355

-2.389

6.789

9.381

1.175

1.193

-1.146

-1.741

-1.180

-1.196

Programma 06

-7.219

-7.359

-7.341

-7.418

1.587

1.600

1.623

1.647

-5.632

-5.759

-5.718

-5.772

Programma 07

-470

-245

-327

-340

28.333

28.191

28.069

28.265

27.863

27.946

27.741

27.925

-5.879

-5.980

-6.162

-6.293

6.320

6.442

6.663

6.813

441

461

501

519

-48.400 -51.441 -42.815 -43.096

47.779

50.218 42.058

42.449

-621

-1.223

-757

-647

Programma's excl.
reserves
Programma 01

Programma 08
Totaal

Toev./ onttrekking
reserves
Programma 01

25

25

25

25

25

25

25

25

Programma 02

58

58

58

58

58

58

58

58

5

594

5

5

5

594

5

5

Programma 03
Programma 04
Programma 05
Programma 06

-424

-582

-588

-588

490

589

617

603

66

7

29

15

Programma 07

-180

-176

-173

-169

311

311

311

311

131

135

139

143

Programma 08

-53

-54

-55

-56

403

378

377

374

350

324

321

318

Totaal

-657

-812

-816

-813

1.291

1.955

1.392

1.376

634

1.142

576

563

Programma's incl.
reserves
Programma 01

-8.151

-8.189

-8.152

-8.185

762

778

782

785

-7.388

-7.411

-7.371

-7.400

Programma 02

-7.356

-7.257

-7.289

-7.319

875

889

889

889

-6.481

-6.367

-6.400

-6.430

Programma 03

-6.637

-6.604

-6.565

-6.551

654

655

655

655

-5.983

-5.949

-5.910

-5.896

Programma 04

-4.754

-4.685

-4.624

-4.600

2.542

2.365

2.285

2.285

-2.212

-2.320

-2.339

-2.315

Programma 05

-7.935 -11.122

-2.355

-2.389

6.794

9.975

1.180

1.198

-1.141

-1.147

-1.175

-1.191

Programma 06

-7.643

-7.929

-8.007

2.076

2.188

2.240

2.250

-5.567

-5.752

-5.689

-5.757

-7.941

Programma 07

-650

-421

-500

-509

28.644

28.503

28.380

28.576

27.994

28.081

27.880

28.067

Programma 08

-5.932

-6.035

-6.217

-6.350

6.723

6.820

7.039

7.187

790

785

822

837

-49.057 -52.253 -43.631 -43.909

49.071

52.173 43.450

43.825

13

-80

-181

-84

Totaal

Totaal lasten
Totaal baten
BIJGESTELDE
STAND meerjaren
-begroting 2016 2019, incl. mutaties/
nieuwe voorstellen

-49.057 -52.253 -43.631 -43.909
49.071 52.173 43.450 43.825
13
-80
-181
-84
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DEEL A.2: DE PARAGRAFEN 2016

Corsanummer: 2015059946
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INLEIDING
De verplicht voorgeschreven paragrafen geven een “dwarsdoorsnede” van de begroting.
Rond enkele thema’s (bijvoorbeeld het risicoprofiel, de bedrijfsvoering of de kwaliteit van het openbaar
gebied) wordt aanvullende informatie gegeven.
De volgende paragrafen zijn verplicht voorgeschreven:
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
2. Lokale heffingen;
3. Onderhoud kapitaalgoederen;
4. Grondbeleid;
5. Bedrijfsvoering;
6. Financiering;
7. Verbonden partijen.
Waar mogelijk zijn de paragrafen gebaseerd op het reeds vastgestelde beleid voor het betrokken terrein; zo
mogelijk zal dan ook verwezen worden naar de betrokken beleidsnota’s. De paragrafen behandelen dan
voor het desbetreffende onderwerp de voortgang van de beleidsuitvoering zoals aangegeven in de nota(‘s),
de nieuwe ontwikkelingen en de vraag of de inhoud van het beleid nog steeds van toepassing is. Wel is het
bij deze benadering van belang dat de betreffende beleidsnota actueel blijft door deze periodiek
(bijvoorbeeld één keer in de vier jaar) op actualiteit door te lichten en eventueel bij te stellen.
Soms kan in de onderliggende paragrafen nog niet naar actuele beleidsnota’s worden verwezen, waardoor
de paragrafen in die gevallen uitgebreider zijn dan wenselijk.
De paragrafen hebben, evenals de programma’s, een functie in de planning en control van uw raad en zijn
onderhevig aan een groeiproces waarin we belangrijke informatie toegankelijk en transparant willen
presenteren.
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2.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

Inleiding
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de robuustheid van de begroting
weergegeven ofwel het vermogen om niet begrote kosten te kunnen dekken. Onder weerstandsvermogen
wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. Vanaf de begroting 2016
wordt de paragraaf opgesteld conform de door de gemeenteraad in juni 2015 vastgestelde nota
weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015. De belangrijkste veranderingen zijn een andere, verruimde
wijze van berekening van de structurele weerstandscapaciteit, alsmede de opname van vijf financiële
kengetallen die in samenhang met elkaar de financiële positie en weerbaarheid van de gemeente duiden.
Om een goed oordeel te kunnen geven over het weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang:
A. Beschikbare weerstandscapaciteit
Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote
risico's van materiële betekenis in financiële zin af te dekken. We onderscheiden incidentele en structurele
weerstandscapaciteit. Voor Bloemendaal bedraagt de incidentele weerstandscapaciteit € 6,60 miljoen en de
structurele weerstandscapaciteit € 1,76 miljoen. Deze worden nader toegelicht onder A.
B. Benodigde weerstandscapaciteit (de risico's)
Inventarisatie van de risico's die niet op een andere wijze zijn ondervangen en die een financieel gevolg
kunnen hebben. Een risico is in dit verband een kans op het zich voordoen van een onvoorziene gebeurtenis
met een nadelig gevolg. De risico's worden ingeschat op € 3,41 miljoen incidenteel en € 0,77 miljoen
structureel. Deze worden nader toegelicht onder B.
Ratio’s weerstandsvermogen
De onderstaande ratio’s kunnen worden beoordeeld met behulp van onderstaande normtabel.
Normtabel weerstandsvermogen
> 2.0
uitstekend
1,4 - 2,0
ruim voldoende
1,0 - 1,4
voldoende
< 1,0
onvoldoende

De ratio’s van het weerstandsvermogen worden als volgt berekend en zijn uitgesplitst in een ratio
incidenteel weerstandsvermogen en een ratio structureel weerstandsvermogen:
Ratio incidenteel weerstandsvermogen Begroting 2016
€ 6.597.575

A. Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit
_______________________________________
B. Benodigde incidentele weerstandscapaciteit

=

________
=
€ 3.414.890

Ratio incidenteel weerstandsvermogen inclusief niet vrij
aanwendbaar

1,93

6,26

Benodigde bufferreserve (90% incidenteel weerstandsvermogen)

€ 3.073.401

Vereist niveau flexibele algemene reserve (3% begrotingstotaal)

VOLDOENDE

Zoals uit voorgaande blijkt heeft Bloemendaal voor het incidentele weerstandsvermogen een berekende
ratio van 1,93 wat volgens de normtabel overeenkomt met een ruim voldoende weerstandsvermogen.
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Inclusief stille reserves niet vrij aanwendbaar, rekening houdend met objecten die nodig zijn voor de
bedrijfsvoering, is de ratio indicatief 6,26. De bufferreserve dient 90% te bedragen van het benodigde
incidenteel weerstandsvermogen en de flexibele algemene reserve dient tenminste 3% te bedragen van het
begrotingstotaal.
Ratio structureel weerstandsvermogen Begroting 2016
A. Beschikbare structurele weerstandscapaciteit
_______________________________________ =
B. Benodigde structurele weerstandscapaciteit

€ 1.757.790
_____________
€ 773.561

=

2,27

De ratio structureel weerstandsvermogen is met 2,27 uitstekend en veel hoger dan in de jaarrekening 2014
en de begroting 2015. Dat is het gevolg van de aangepaste systematiek die is vastgelegd in de nota
weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015. De structurele weerstandscapaciteit wordt onder meer
berekend door drie procent mogelijke ombuigingen mee te nemen en de OZB-capaciteit 5% boven het
macro-tarief te leggen.
Grote structurele risico's zijn mogelijke afschaffing van precariobelasting op netwerken van ongeveer €
800.000 en open einde regelingen (waaronder de decentralisatieopgave). De risico’s zijn vooral extern en
vanuit de gemeente niet of nauwelijks beïnvloedbaar.
A. De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van Bloemendaal bestaat uit het geheel van middelen dat de
organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om risico’s in financiële zin af te dekken. Hierbij kan
onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.
Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit
Bufferreserve
Flexibele algemene reserve
Totaal incidentele weerstandscapaciteit:

€ 3.959.145
€ 2.638.431
€ 6.597.575

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten eenmalig op te vangen. Het zijn de
direct aan te wenden middelen voor financiële tegenvallers, dit betreft de flexibele algemene reserve en
bufferreserve. Bestemmingsreserves rekenen we niet mee omdat de onttrekking uit deze reserves direct
invloed heeft op de dekking van kosten in meerjarenperspectief. Ook worden de stille reserves buiten
beschouwing gelaten. Indicatief is wel een ratio incidenteel weerstandsvermogen inclusief stille reserves
opgenomen.
Beschikbare structurele weerstandscapaciteit
- OZB woningen 5% boven macronorm
- Hondenbelasting opnieuw invoeren (2016)
- Ombuigingsruimte (3% beïnvloedbare lasten)

€ 348.800
€ 136.000
€ 1.272.990

Totaal:

€ 1.757.790

Structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent (jaarlijks in meerjarenperspectief)
ingezet kunnen worden om tegenvallers op te vangen. Conform de nota weerstandsvermogen en
risicobeheersing is nu uitgegaan van een OZB-tarief 5% boven de macronorm en een ombuigingsruimte van
3% van de beïnvloedbare lasten. Verder is het mogelijk om de hondenbelasting opnieuw in te voeren.
B. De berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (de risico’s)
De berekening is conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015.
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Een gemeente is vrij om zelf de uitgangspunten en systematiek vast te stellen hoe het
weerstandsvermogen wordt berekend. De manier om hiermee om te gaan is vastgelegd in de nota
weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 Gemeente Bloemendaal. De gehanteerde methode is
normatief voor wat betreft risico’s in de klasse ‘laag’ en specifiek voor de risico’s in de klassen ‘gemiddeld‘
en ’hoog’. De klasse ‘laag’ omvat veel risico’s waarvan het niet doenlijk en zinvol is om voor elk risico apart
een waardering in geld aan te geven. Daarom wordt voor alle kleine en onbekende risico’s samen 3% van
de beïnvloedbare lasten genomen. Risico’s ‘midden’ en ‘hoog’ worden gewaardeerd in geld conform
onderstaande systematiek:
De onderscheiden risico’s worden niet afzonderlijk gekwantificeerd, maar ingedeeld in de klassen ‘hoog’,
‘midden’ of ‘laag’. De inschatting hangt vooral samen met de inschatting dat het risico zich zal voordoen.
Bij de vertaling naar het weerstandsvermogen wordt voor risico’s uit de klasse ‘hoog’ rekening gehouden
met 60% van de geschatte financiële gevolgen. Bij risico’s uit de klasse ‘midden’ wordt rekening gehouden
met 30% van de geschatte financiële gevolgen. Voor risico’s uit de klassen ‘hoog’ en ‘midden’ wordt
onderscheid gemaakt in structurele en incidentele risico’s. Voor de weerstand van structurele risico’s is
veelal weerstand in de exploitatie nodig. Voor incidentele risico’s kan het vermogen (reserves) ingezet
worden.
Het overzicht van risico’s wordt jaarlijks geactualiseerd bij begroting en jaarrekening. De lijst kan worden
beschouwd als een zo goed mogelijke inschatting op basis van de beschikbare informatie.
Onderstaand is een overzicht te zien van de risico’s die niet op een of andere manier zijn ondervangen
(waar geen voorziening voor is gevormd of verzekering voor is aangegaan) en die een financieel gevolg
kunnen hebben.
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Berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's)
Maximaal
risico

Kans

%

Incidenteel
risico

De vrijstelling van vennootschapsbelasting
(vpb) voor Nederlandse overheidsbedrijven
1 wordt per 1 januari 2016 afgeschaft. De
gevolgen voor Bloemendaal worden in kaart
gebracht.
2

Grondexploitatie Vijverpark Overveen (vm.
Marinehospitaalterrein)

PM
€ 1.530.000

hoog

€ 1.530.000

3 Grondexploitatie Haringbuys

€ 170.000

hoog

€ 170.000

4 Claim aannemer baggerwerkzaamheden

€ 320.000 midden

30%

€ 800.000

60%

5

6

7

8

9

Precariobelasting wordt wellicht op termijn
afgeschaft.
Over de kosten van brandkranen/bluswater
heeft Bloemendaal al jaren een dispuut met
waterleidingbedrijf PWN. De gemeente
Haarlem voert hierin de regie, (de kwestie
geldt voor de gehele VRK-regio).
Bloemendaal loopt het risico op termijn
alsnog een rekening te krijgen.
Open einde regelingen / decentralisatie taken
Rijk (zoals WMO, WWB, leerlingenvervoer,
Paswerk). Wordt in eerste instantie
opgevangen d.m.v. een egalisatiereserve
sociaal domein. Het vermelde risico is een
aanvulling hierop.
Explosievenopsporing. Mogelijk dienen
hiervoor onverwachts substantiële kosten
gemaakt te worden.
Weerstandsvermogen risico's laag en
onbekend (3% van beïnvloedbare
lasten)
TOTAAL
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Structureel
risico

hoog

€ 53.000 midden

€ 300.000

hoog

€ 500.000 midden

laag
€ 3.673.000

€ 113.561

€ 96.000

€ 480.000

30%

€ 15.900

60%

€ 180.000

30%

€ 150.000

€ 180.000

€ 1.272.990
€ 3.414.890

€ 773.561
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Hieronder worden de risico’s nader toegelicht.
1. VPB commerciële activiteiten
gemeente
Omschrijving:

De vrijstelling van vennootschapsbelasting (vpb) voor Nederlandse
overheidsbedrijven wordt per 1 januari 2016 afgeschaft. De gevolgen
voor Bloemendaal worden in kaart gebracht.

Impact

P.M.
Deze wet beoogt er een bijdrage aan te leveren dat een gelijk
speelveld ontstaat voor commerciële en overheidsbedrijven. Met de
Wet markt en overheid dient de overheid integraal tarieven in rekening
te brengen. Met de VPB-plicht moeten overheidsbedrijven over de
winst belasting afdragen. Hoe dit uitwerkt voor de gemeente
Bloemendaal dient nader onderzocht te worden.

2. Grondexploitatie Vijverpark
Overveen (vm.
Marinehospitaalterrein)
Omschrijving:

Grondexploitatie Vijverpark Overveen (vm. Marinehospitaalterrein).

Impact

hoog
De helft van -normatieve- rentelasten over de aankoopkosten van de
grond wordt beschouwd als structureel financieel risico. Verder dient
rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat het nodig is om
de plankosten af te boeken (maar hiervoor bestaat de voorziening
risico's grondexploitatie). Voor incidentele risico's is een aanvullend
bedrag van € 1,53 miljoen opgenomen n.a.v. de geactualiseerde
grondexploitatie.

3. Grondexploitatie Haringbuys
Omschrijving:

Grondexploitatie Haringbuys.

Impact

P.M.
Het risico van structurele rentelasten is vervallen, omdat de verkoop
van grond onomkeerbaar wordt beschouwd. Het incidentele risico is het
berekende risico in de geactualiseerde grondexploitatie.

4. Claim aannemer
baggerwerkzaamheden
Omschrijving:

Claim aannemer baggerwerkzaamheden.

Impact

P.M.
Mogelijk wordt de gemeente veroordeeld tot het voldoen van een claim
van maximaal € 320.000.

5. Mogelijke afschaffing
precariobelasting
Omschrijving:

Precariobelasting wordt wellicht op termijn afgeschaft.

Impact

hoog
Er valt een substantieel deel van de begroting structureel weg (ongeveer
€ 800.000).
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6. Dispuut PWN brandkranen /
bluswater

Omschrijving:

Over de kosten van brandkranen/bluswater heeft Bloemendaal al jaren
een dispuut met waterleidingbedrijf PWN. De gemeente Haarlem voert
hierin de regie, (de kwestie geldt voor de gehele VRK-regio).
Bloemendaal loopt het risico op termijn alsnog een rekening te krijgen.

Impact

midden (berekend risico € 15.900 incidenteel)
Mogelijk leidt een eventueel compromis (door Haarlem overeengekomen)
tot een betaling met terugwerkende kracht tot eind jaren negentig. De
huidige inschatting is dat Bloemendaal geconfronteerd kan worden met
een rekening die kan oplopen tot ongeveer € 53.000.

7. Open einde regelingen /
decentralisatie taken sociale
domein
Omschrijving:

Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk.

Impact

hoog
Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals WMO, WWB,
leerlingenvervoer, Paswerk). Wordt in eerste instantie opgevangen
d.m.v. een egalisatiereserve sociaal domein. Het vermelde risico is een
aanvulling hierop.

8. Explosievenopsporing
Omschrijving:

Mogelijk zijn incidenteel extra middelen nodig voor explosievenopsporing
en -ruiming.

Impact

midden
Explosievenopsporing. Mogelijk dienen hiervoor onverwachts substantiële
kosten gemaakt te worden.

9. Risico's laag en onbekend
Omschrijving:

Conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 wordt
voor risico's laag en onbekend 3% van de beïnvloedbare lasten
berekend.

Impact

laag
Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van beïnvloedbare
lasten).

Vanaf de begroting 2016 is het verplicht om vijf kengetallen over de financiële positie op te nemen in de
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De kengetallen komen van de Stuurgroep Vernieuwing
BBV. De kengetallen beogen (in samenhang met elkaar) een goed beeld te geven van de financiële positie,
en zijn dus van betekenis voor de weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeente. De kengetallen zijn
bovendien vergelijkbaar met andere gemeenten. De commissie Financiën wil in het Besluit begroting en
verantwoording (BBV) uitdrukkelijk zien opgenomen dat de kengetallen zoals genoemd in artikel I van het
wijzigingsbesluit BBV door de provincie (of andere bestuurslagen) niet worden genormeerd omdat dit 1) een
verantwoordelijk is van de gemeenteraad en 2) daarvoor de lokale verschillen te groot zijn. Bij de
behandeling van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing in de raad van 25 juni 2015 is door het
college de toezegging gedaan dat er een voorstel wordt gedaan voor normering van de vijf kengetallen
financiële positie die verplicht worden gemeld in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in
jaarverslag en begroting. Dat voorstel komt te laat voor de begroting 2016.
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Voor de begroting 2016 zijn de
Netto schuldquote:
Solvabiliteitsratio:
Structurele exploitatieruimte:
Grondexploitatie:
Lokale lasten

volgende cijfers berekend:
74,3 % (2015: 72,77%);
30,6 % (2015: 33,39%);
0,76 % (2015: 1,22%);
27,5 % (2015: 43,17%);
21,3 % (2015: 22%).

De financiële positie van de Gemeente Bloemendaal is redelijk tot goed. De afgelopen jaren is de
schuldquote opgelopen en solvabiliteit gedaald. Door verkoop van het Haringbuysgebied is het percentage
grondexploitatie gedaald, waardoor de kwetsbaarheid van de gemeente is verminderd. Indien de komende
jaren de schuld kleiner wordt en de solvabiliteit verbeterd, dan zou dat de weerbaarheid en flexibiliteit van
de begroting ten goede komen.
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2.2 LOKALE HEFFINGEN
2.2.1

Inleiding

Deze paragraaf biedt inzicht in het beleid van de lokale heffingen en geeft een overzicht van de te
ontvangen en te verantwoorden lokale heffingen en belastingen. Hiermee ontstaat inzicht in de totale
lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten.
Circa 33% van de inkomsten van de gemeente Bloemendaal is afkomstig van lokale heffingen waarmee
deze een belangrijke inkomstenbron van de gemeente vormen.
Doelstelling
Doelstelling van lokale heffingen is het als gemeente verwerven van eigen middelen uit belastingen en
overige heffingen ter dekking van algemene en specifieke uitgaven in het kader van de uitvoering van
gemeentelijke taken.
Wettelijk kader
In artikel 219 van de Gemeentewet staat aangegeven op basis waarvan de gemeentelijke belastingen en
heffingen kunnen worden geheven. Een deel van deze lokale heffingen staat opgesomd in de Gemeentewet
zelf, daarnaast bieden ook bijzondere wetten de mogelijkheid om te heffen, bijvoorbeeld de Wet
Milieubeheer (afvalstoffenheffing). Legitimatie (invoering, wijziging of intrekking) van lokale heffingen
geschiedt door middel van door de gemeenteraad vast te stellen belastingverordeningen.
Het totale pakket van gemeentelijke heffingen bestaat op dit moment uit tien verschillende belastingen /
heffingen. De tarieven, grondslagen en overige bepalingen van de in deze paragraaf genoemde heffingen
worden jaarlijks door uw raad uiterlijk in de maand december vastgesteld in de navolgende verordeningen:











Verordening onroerende-zaakbelastingen Bloemendaal;
Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Bloemendaal;
Verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal;
Verordening rioolheffing Bloemendaal;
Verordening hondenbelasting Bloemendaal;
Verordening toeristenbelasting Bloemendaal;
Verordening parkeerbelasting Bloemendaal;
Verordening precariobelasting Bloemendaal;
Verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal;
Legesverordening Bloemendaal.

Bij de heffingen is een onderscheid tussen belastingen en retributies.
Belastingen: hebben een algemeen karakter en geen directe relatie met een gemeentelijke taak. Zij worden
onder meer geheven als een bijdrage in de kosten van de voorzieningen van openbaar nut die de gemeente
heeft getroffen. Er is sprake van autonoom beleid ten aanzien van de hoogte van de belastingtarieven.
Retributies: hebben wel een directe relatie met een gemeentelijke taak, zoals de reinigingsdienst,
rioleringen, begraafplaats en vergunningen / leges. Dat geld bestemt de gemeente uitsluitend voor die
doelen. Bij de retributies mogen de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten
ter zake (maximaal kostendekkende tarieven).
Uitvoering
De aanslagen onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, roerende zaakbelastingen en
hondenbelasting worden via een gecombineerd biljet opgelegd. Deze aanslag oplegging en de daaraan
gekoppelde invordering wordt namens de gemeente verzorgd door de gemeenschappelijke regeling
‘Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid’ (GBKZ). Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt ook de
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heffing en invordering voor de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.
Wanneer belastingplichtige er voor kiest om gebruik te maken van automatische incasso dan kan deze
gecombineerde aanslag in zeven termijnen worden voldaan. Is er geen sprake van automatische incasso,
dan moet de aanslag binnen twee maanden betaald zijn.
De heffing en invordering van de grafrechten wordt door de gemeente Bloemendaal zelf verzorgd.
Ontwikkelingen
In het begrotingsjaar 2016 zal in totaal een bedrag van circa € 16 miljoen afkomstig zijn uit lokale
heffingen, waarmee deze, naast de Algemene Uitkering van het Rijk een belangrijke inkomstenbron voor de
gemeente vormen. Het merendeel van de lokale inkomsten in 2016 bestaat uit de onroerende
zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De hondenbelasting zal in 2016 worden afgeschaft.
De gemeente heft al enige jaren precariobelasting op kabels en leidingen die nutsbedrijven in
gemeentegrond hebben aangelegd. Inmiddels heeft de minister een wetsvoorstel ingediend om
nutsbedrijven vrij te stellen van precario. De minister geeft aan dat er nog gezocht wordt naar een
uitwerking van het wetsvoorstel met alternatieven voor de decentrale overheden, die nu al
precariobelasting heffen. De behandeling is nog gaande en de uitkomst ongewis. In verband met de
voorgenomen afschaffing van precario van nutsbedrijven neemt het risicoprofiel van de gemeente toe. Zie
ook de risico-inventarisatielijst in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

2.2.2

Beleid opbrengst en dekkingsgraad

Algemeen
In navolging van het belastingjaar 2015 zullen verdere hervormingen en andere belastingmaatregelen
worden doorgevoerd. Zo zal de hondenbelasting in 2016 worden afgeschaft en het tarief onroerendezaakbelastingen op niet woningen verder worden verlaagd zodat deze in het belastingjaar 2017 140%
bedraagt van het tarief voor woningen van eigenaren.
Het beleid ten aanzien van de opbrengst van de in deze paragraaf genoemde belastingen en retributies voor
de jaren 2016-2019 is als volgt:
a. Onroerende-zaakbelastingen: inflatiepercentage (1,65%) gelijk met het landelijk inflatiecijfer voor
de loon-prijsontwikkeling (CPI) volgens het Centraal Planbureau (CPB);
b. roerende belasting op woon- en bedrijfsruimten: inflatiepercentage (1,65%);
c. rioolheffing: 100% kostendekking;
d. afvalstoffenheffing: 100% kostendekking;
e. begrafenisrechten: 100% kostendekking;
f. hondenbelasting: afgeschaft per belastingjaar 2016;
g. leges: inflatiepercentage (1,65%); 100% kostendekking
h. precariobelasting: inflatiepercentage (1,65%);
i. parkeerbelasting: inflatiepercentage 2015 en 2016 (2%+1,65%=3,65%);
j. toeristenbelasting: inflatiepercentage (€ 2,05 per overnachting).
Inflatiecorrectie
Voor de heffingen en belastingen geldt een koppeling met de loon- en prijsontwikkelingen op basis van de
landelijke inflatiecijfers van het CPB. Dit beleid betekent dat de onroerende-zaakbelastingen, de roerendezaakbelastingen, de precariobelasting, de leges en de toeristenbelasting in 2016 trendmatig worden
verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2016 wordt conform de vastgestelde kadernota voorgesteld de tarieven
van de onroerende-zaakbelastingen, de precariobelasting, de leges en de toeristenbelasting, ten opzichte
van de tarieven 2015 te verhogen met 1,65%.
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OZB
Het tarief voor het niet-woningen gebruikersdeel zal in de periode 2015-2017 dalen tot 140% ten opzichte
van het tarief voor woningen van eigenaren. Deze hervorming leidt tot een lastenverlichting voor de
winkeliers en de ondernemers. De hoogte van het tarief is gebaseerd op de opbrengstraming in de
begroting in relatie tot de in de gemeente aanwezige belastingcapaciteit. De lastenverlichting leidt tot een
totale inkomstenderving van € 152.775 welke in 3 jaar zal worden gerealiseerd. In verband met de jaarlijks
wisselende belastingcapaciteit zal de afbouw van de tarieven geleidelijk plaatsvinden. In 2016 zal de 2e
tranche van de verlaging naar 140% worden doorgevoerd.
Hondenbelasting
De hondenbelasting wordt in 2016 afgeschaft. Dit betekent een structurele inkomstenderving vanaf 2016
van circa € 135.000.
Rioolheffing
Het bestaande beleid is dat inzake de riolering kostendekkende tarieven worden gehanteerd. De kosten
worden voor 40% bij de eigenaar en voor 60% bij de gebruiker verhaald. Het eigenarentarief voor de
rioolheffing is gebaseerd op de WOZ waarde. Het gebruikerstarief is gebaseerd op het waterverbruik. Op 29
november 2012 is het nieuw verbreed Gemeentelijk Rioleringsprogramma (VGRP) vastgesteld. Uit het VGRP
is gebleken dat er geen sprake is van 100% kostendekkendheid. Dit is reden geweest om voor de jaren
2016 tot en met 2020 naast de correctie voor inflatie een extra verhoging van 4% door te voeren. De uit
het VGRP voortvloeiende financiële consequenties zijn in de meerjarenbegroting 2016-2019 meegenomen.
Afvalstoffenheffing
Voor de afvalstoffenheffing geldt het beleid van volledige kostendekking.
De gemeente Bloemendaal heeft met de Meerlanden een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de
huishoudelijke afvalinzameling.
Grafrechten
Ook voor de grafrechten geldt het beleid van volledige kostendekking.
Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor onder andere kabels en leidingen in gemeentegrond, voorwerpen die
vergunningplichtig zijn, terrassen en ligplaatsen.
Parkeerbelasting
De tarieven van de parkeerbelastingen liften jaarlijks mee met de inflatie-aanpassingen. Iedere
tariefswijziging leidt tot extra lasten door de aanpassing van de tariefplaten en de automaten. Dit maakt
een jaarlijkse tariefaanpassing inefficiënt en onwenselijk. Met andere woorden: de jaarlijkse extra
inkomsten wegen niet op tegen de extra aanpassingskosten. Om die reden is in 2015 van tariefsverhoging
voor inflatiecorrectie afgezien. Het tarief voor 2016 zal zowel met de inflatiecorrectie 2015 (inhaal) als 2016
worden aangepast.
De parkeertarieven voor het strand liggen in de lijn met de hoogte van de tarieven van Zandvoort.
Indien geen, of te weinig, parkeerbelasting is voldaan, kan de gemeente een naheffingsaanslag opleggen,
vermeerderd met kosten. Deze kostenopslag moet door de gemeente worden onderbouwd. De gemeente
moet kunnen laten zien dat de kosten per naheffingsaanslag (op ramingsbasis) gelijk of hoger liggen dan dit
bedrag. Het maximumbedrag dat voor de kostenopslag in rekening kan worden gebracht bedraagt € 60 per
1 januari 2016. Dit bedrag groeit jaarlijks mee met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
Toeristenbelasting
Het tarief van € 2,00 per overnachting wordt verhoogd naar € 2,05.
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Kwijtscheldingsbeleid
De gemeente voert een kwijtscheldingsbeleid conform de Invorderingswet 1990.
Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te
voldoen, wordt voor 100% kwijtschelding verleend indien uit een vermogenstoets en een inkomenstoets
blijkt dat het inkomen gelijk is aan of minder dan het wettelijk minimuminkomen (bijstandsnorm).
Kwijtschelding wordt alleen verleend indien het een aanslag betreft voor onroerende-zaakbelasting,
roerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing (alleen voor de eerste afvalcontainer, niet voor extra
containers) en rioolheffing voor het gebruikersgedeelte. De overige heffingen zijn in de betreffende
belastingverordeningen uitgesloten van kwijtschelding.
Het bedrag aan kwijtscheldingen bedroeg / bedraagt:
Kwijtschelding

2014 (W)

2015 (B)
€

2016 (B)

Hondenbelasting

€

Afvalstoffenheffing

€ 35.823

€ 44.891

€ 40.000

Rioolrechten

€ 20.602

€ 22.000

€ 22.000

Ozb (oude jaren)

€

-

-

Totaal

€ 58.287

€ 68.227

€ 62.000

1.703

159

1.336

n.v.t.

De raming kwijtschelding rioolheffing is ten opzichte van het begrotingsjaar 2015 aan de hand van het
werkelijk aantal verleende kwijtscheldingen in 2014 en 2015 ongewijzigd gebleven. De raming
kwijtschelding afvalstoffenheffing is met € 4.891 naar beneden bijgesteld. Die voor de hondenbelasting is
door de afschaffing per belastingjaar 2016 komen te vervallen.
In de in november/december 2015 aan uw raad aan te bieden belastingverordeningen inclusief het
bijbehorende belastingvoorstel zal nader worden ingegaan op de belastingtarieven 2016.

2.2.3

Overzicht per heffing

a.
Onroerende-zaakbelastingen
Onder de naam “onroerende zaakbelastingen” worden ter zake van binnen de gemeente gelegen
onroerende zaken twee directe belastingen geheven: een gebruikersbelasting voor niet-woningen en een
eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen. Op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken
(wet WOZ) wordt van elke individuele onroerende zaak de waarde per 1 januari van ieder kalenderjaar
vastgesteld.
De waarde die op het aanslagbiljet 2016 staat vermeld, is de waarde per waardepeildatum 1-1-2015.
b.
Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
Onder de naam “belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten” worden ter zake van binnen de
gemeente gelegen roerende zaken twee directe belastingen geheven: een gebruikersbelasting en
eigenarenbelasting van roerende woon- of bedrijfsruimten. Op basis van de wet WOZ wordt er van elke
individuele roerende zaak de waarde per 1 januari van ieder kalenderjaar vastgesteld. Voor de
heffingsmaatstaf wordt uitgegaan van een te betalen percentage van waarde van de (niet) woning.
De waarde die op het aanslagbiljet 2016 staat vermeld, is de waarde per waardepeildatum 1-1-2015.
Tabel overzicht onroerende zaakbelasting (in €)
2014 (W)

2015 (B)

2016 (B)

Opbrengst:
Eigenaren woning

€ 5.413.193

€ 5.592.137

€ 5.684.407

Eigenaren nietwoningen

€

804.668

€

832.263

€

845.995

Gebruikers nietwoningen

€

488.044

€

542.758

€

499.036
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Totaal

€ 6.705.905

€ 6.967.158

€ 7.029.438

€ 1.103

€ 883

€ 898

Roerende
zaakbelasting

Normpercentages ministerie BZK 2016
Ozb eigenaren woning

0,1139%

Ozb eigenaren niet-woningen

0,1546%

Ozb gebruikers niet-woningen

0,1246%

Totaal ozb niet-woningen

0,2792%

c.
Rioolheffing
De rioolheffing wordt geheven van de eigenaren en gebruikers van woningen en van niet-woningen. De
geraamde opbrengst rioolheffing wordt in de verhouding 40-60 toegerekend aan respectievelijk eigenaren
en gebruikers. De rioolheffing voor gebruikers worden geheven op basis van m3 afgevoerd water vanuit het
perceel. Naast een basistarief voor de schijf wordt een variabel tarief boven het basistarief per m3
gehanteerd. De staffel kent een fijne opbouw en spreiding voor de grootverbruikers, in de regel bedrijven,
waarbij minder water gebruik wordt beloond en zodoende invulling wordt gegeven aan het profijtbeginsel.
De rioolheffing voor de eigenaren worden geheven op basis van de WOZ waarde. De rioolheffing is
gebaseerd op het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bloemendaal 2011-2016 (VGRP) dat in de raad van
29 november 2012 is vastgesteld.
Tabel overzicht rioolheffing
2014 (W)

2015 (B)

2016 (B)

Opbrengst:
Woningen

€

2.161.312

€

2.356.846

€

2.490.008

Niet-woningen

€

247.852

€

242.049

€

255.725

Totaal

€ 2.409.164

€ 2.598.895

€ 2.745.733

90

100

100

Dekkingspercentage:
Aansluitingen:

2014

2015

2016

Riool gebr. woning

9.174

9.142

9.142

502

462

462

Riool gebr. niet woning

d.
Afvalstoffenheffing
De gemeente is onder meer verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Het
restafval en gft-afval in de gehele gemeente wordt alternerend ingezameld. Deze inzamelmethodiek evenals
de harmonisatie heeft als basis gediend voor de tariefsbepaling. Afvalstoffenheffing wordt geheven van
degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikelen
10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen
geldt.
Tabel overzicht afvalstoffenheffing
Opbrengst:
Dekkingspercentage:
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2016 (B)

€ 2.287.659

€ 2.366.727

€ 2.541.054

95

100

100
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e.
Begrafenisrechten
Op basis van de verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal worden rechten geheven voor het gebruik
van de begraafplaatsen (het recht om begraven te worden) en voor het door of vanwege de gemeente
verlenen van diensten (het onderhouden van het graf). De begrafenisrechten worden alleen verhoogd indien
dit nodig is om kostendekkend te zijn.
Tabel overzicht begrafenisrechten
Opbrengst:

2014 (W)

2015 (B)

2016 (B)

€ 324.405

€ 338.137

€ 344.899

70

76

80

Dekkingspercentage:

f.
Hondenbelasting
Ter zake van het houden van een of meer honden is tot en met het belastingjaar 2015 van de houder een
hondenbelasting geheven. De belasting werd geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden en het
gedeelte van het kalenderjaar dat er van hondenbezit sprake is geweest.
Tabel overzicht hondenbelasting
Opbrengst:

2014 (W)

2015 (B)

2016 (B)

€ 139.368

€ 135.633

n.v.t.

g.
Legesverordening
Onder de naam ‘leges’ wordt een aantal verschillende rechten geheven ter zake van het genot van door of
vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Hierbij valt te denken aan leges voor de afgifte van
vergunningen, zoals kapvergunningen, omgevingsvergunningen etc. en het afgeven van documenten zoals
reisdocumenten en rijbewijzen. De belangrijkste zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Tabel overzicht leges
2014 (W)

2015 (B)

2016 (B)

Bouwvergunningen
(8061200)

€ 619.722

€ 732.953

€ 745.047

Reisdocumenten
(8193200)

€ 275.896

€ 256.403

€ 256.403

Rijbewijzen
(8193201)

€ 66.340

€ 78.937

€ 78.937

Huwelijksvoltrekkingen
(8192200)

€ 79.070

€ 113.661

€ 113.661

GBA
(8191200)

€ 14.005

€ 17.444

€ 17.444

Opbrengsten:

Uitwegvergunningen
(8012209)

€

0

€

8.875

€ 9.021

Kabelwerkzaamheden
(8013200)

€

0

€

411

€ 2.000

Kapvergunningen
(8042201)

€ 26.345

€ 18.432

€ 18.736

Bodeminformatie
(8082200)

€

€ 14.585

€ 0

€ 17.276

€ 17.276

Eigen verklaringen
(8193202)
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Verklaring omtrent gedrag
(8193217)

€ 13.703

€ 16.152

€ 16.152

Naturalisatie
(8193203)

€ 12.783

€

8.223

€ 8.223

0

€

5.736

€ 5.831

€

Werkterr./sloopvergunningen
(8064202)
Ontheffing/verg.bijz.wetten
(8091201)

€

6.090

€

2.730

€ 2.775

Evenementen
(8091202)

€

6.574

€

6.144

€ 6.245

Gebruiksmeldingen
(8092200)

€

0

€

5.465

€ 5.555

Welstand en monumenten
(8073200)

€

0

€ 22.193

€ 22.560
€ 1.807

Ventvergunningen
(8074200)

€

8.812

€

1.778

Woonruimtevergunning
(8072200)

€

1.778

€

601

Tarieven:

€

611

2014

2015

2016

Paspoort ouder dan 18 jaar

€ 66,95

€ 67,10

n.n.b.

Paspoort jonger dan 18 jaar

€ 51,05

€ 51,20

n.n.b.

Id.kaart ouder dan 18 jaar

€ 52,95

€ 53,05

n.n.b.

Id.kaart jonger dan 18 jaar

€ 28,35

€ 28,45

n.n.b.

Rijbewijs

€ 38,45

€ 38,45

n.n.b.

h.
Precariobelasting
Ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond, wordt een precariobelasting geheven.
Tabel overzicht precariobelasting
Opbrengst:

2014 (W)

2015 (B)

2016 (B)

€ 779.944

€ 757.570

€ 790.820

i.
Parkeerbelasting
In het kader van de parkeerregulering wordt een parkeerbelasting geheven.
Tabel overzicht parkeerbelasting
2014 (W)

2015 (B)

2016 (B)

€ 1.094.871

€ 990.107

€ 1.005.619

Tarieven:

2014

2015

2016

Max. naheffingsaanslag

€ 58

€ 59

€ 60

Kop Zeeweg Bloemendaal
aan Zee per uur

€ 2,30

€ 2,30

€ 2,40

Bloemendaal dorp per uur

€ 1,30

€ 1,30

€ 1,35

Opbrengst:

j.
Toeristenbelasting
Ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente door natuurlijke personen die niet als ingezetene
in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven, wordt een toeristenbelasting
geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.
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Tabel overzicht toeristenbelasting
2014 (W)

2015 (B)

2016 (B)

€ 650.381

€ 586.720

€ 650.000

Tarieven:

2014

2015

2016

Per overnachting

€ 1,95

€ 2,00

€ 2,05

304.669

320.898

317.073

Opbrengst:

Aantal overnachtingen

Het beleid is erop gericht de bedoelde heffingen op een efficiënte wijze op te leggen en te innen.
In het raadsvoorstel bij de belastingverordeningen wordt nader ingegaan op de belastingtarieven en
belastingaanpassingen.

2.2.4

De lokale lastendruk

In onderstaande tabellen wordt inzicht verstrekt in de ontwikkeling van de woonlasten over de voorbije
jaren.
De lastendruk zal in 2016 wijzigen. Na de besluitvorming over de tarieven 2016 in de raad van december
zullen wij u uiteraard over de ontwikkeling van de lokale lastendruk verder informeren.

Woonlasten eigen woning
De woonlasten van een gezin in een eigen woning met een gemiddelde woz-waarde van afgerond € 490.603
in 2015, een afvalemmer van 240 liter en een waterverbruik van 160 m3.

2013

woonlasten eigen woning

2014

2015

Afwijking
in %
tussen
2014 en
2015

Bloemendaal
onroerende-zaakbelastingen

€

539,44

€

548,44

€ 552,91

+ 0,8%

Afvalstoffenheffing

€

273,94

€

273,94

€ 285,89

+ 4,4%

rioolheffing eigenaar

€

83,47

€

88,52

93,26

+ 5,4%

rioolheffing gebruik

€

120,00

€

127,26

€ 131,39

+ 3,2%

totaal woonlasten

€ 1016,85

€ 1038,16

€1063,45

+ 2,4%

€

€

25,29

1,78 €

2,11

stijging t.o.v. voorgaand jaar in €
stijging t.o.v. voorgaand jaar per
maand in €
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Woonlasten huurwoning
De woonlasten van een gezin in een huurwoning met een afvalemmer van 240 liter en een waterverbruik
van 160 m3.

2013

woonlasten huurwoning

2015

2014

Afwijking
in %
tussen
2014 en
2015

Bloemendaal
afvalstoffenheffing

€

273,94

€

273,94

€ 285,89

+ 4,4%

rioolheffing gebruik

€

120,00

€

127,26

€ 131,39

+ 3,2%

totale woonlasten

€

393,94

€

401,20

€ 417,28

+ 4,0%

€

7,26

€

16,08

€

0,60

€

1,34

stijging t.o.v. voorgaand jaar in €
stijging t.o.v. voorgaand jaar per
maand in €

Tenslotte wordt u een overzicht geboden van de woonlasten voor een éénpersoons- en
meerpersoonshuishouden en de tarieven voor de onroerende zaakbelasting van Bloemendaal ten opzichte
van het landelijk gemiddelde zoals deze door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere
Overheden (=Coelo) in de atlas van de lokale lasten wordt gepresenteerd. Het Coelo hanteert hiervoor zijn
eigen normen. In de hierna gepresenteerde getallen wordt weergegeven wat een huishouden in een woning
met een gemiddelde waarde betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Bloemendaal
Woonlasten

2013

Nederland gemiddeld

2014

2015

Eénpersoonshuishouden

€

990

€ 1.012

€ 1.040

€

2013
630

€

2014
636

€

2015
645

Meerpersoonshuishouden

€ 1.061

€ 1.082

€ 1.115

€

697

€

704

€

716

Tarief woningen (%)

0,0961

0,1062

0,1127

0,1091

0,1184

0,1251

Tarief niet-woningen (%)

0,4024

0,4177

0,4478

0,3883

0,4143

0,4413

Onroerende
zaakbelasting

Uit de Coelo atlas voor de lokale lasten 2015 blijkt dat de ozb 2015 (0,1127%) in Bloemendaal circa 10%
onder het landelijk gemiddelde van 2015 (0,1251%) ligt. De cijfers voor 2016 zijn in het voorjaar van 2016
bekend na publicatie van de Coelo atlas 2016.
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2.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
Ingevolge het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten, bevat deze paragraaf de
volgende kapitaalgoederen:
1)
Wegen/straatmeubilair;
2)
Rioleringen;
3)
Water/grondwater;
4)
Groenvoorzieningen;
5)
Tractie;
6)
Gebouwen en woningen.
En wordt daarin aangegeven:

het beleidskader;













het gewenste kwaliteitsniveau;
de beheers- en onderhoudsplannen;
de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
de vertaling van de financiële consequenties in de begroting;
of er sprake is van achterstallig onderhoud;
kengetallen.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de beleidskaders en de daaruit voortvloeiende financiële
consequenties met betrekking tot de instandhouding van de hierboven genoemde kapitaalgoederen.
De kaders – die door de raad worden vastgesteld – hebben hun weerslag in de onderhoudsplannen en
bepalen in hoge mate de kwaliteit en de hoogte van de jaarlijkse kosten van de kapitaalgoederen.
De onderhoudskosten maken een substantieel deel uit van de totale uitgaven van de gemeente.
Onvoldoende aandacht voor de kapitaalgoederen kan leiden tot forse (financiële) risico’s in de toekomst.
De gemeente Bloemendaal heeft de zorg over en het beheer van 3.855 hectare aan openbare ruimte. Een
zorgvuldig beheer hiervan is dan ook van wezenlijk belang. De kwaliteit van de openbare voorzieningen
raakt de burgers direct. Uit het tevredenheidsonderzoek (zie bij de programma’s) bleek onder meer dat de
burger tevreden was over de kwaliteit van de openbare ruimte.
Door ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente zal het areaal de komende jaren toenemen doordat de
openbare gronden in Park Brederode, Vijverpark Overveen, Wimbledon en de Haringbuys in beheer en
eigendom van de gemeente komen. Deze ontwikkeling zal tot een stijging van de beheerkosten leiden.
De gemeente Bloemendaal beschikt over diverse beleids-, beheer- en onderhoudsplannen. Een aantal van
deze plannen is in het verleden door de gemeenteraad of het college van B&W vastgesteld. Deze
beleidsplannen worden vermeld in de Toelichting op de programma’s 6 en 8. In voorkomende gevallen
wordt er hieronder ook naar verwezen.

2.3.1

Wegen/straatmeubilair

Beheer en onderhoud geschiedt op basis van diverse beheerplannen: weg beheerplan, beheerplan openbare
verlichting (in 2012 geactualiseerd na vaststelling van het nieuwe beleidsplan), gladheid bestrijdingsplan,
straatreinigingsbeheer en kwaliteitsplan beheer openbare ruimte.
Voor de wegen valt het onderhoud in vijf onderdelen uiteen:
1.
wegbeheer;
2.
schoonhouden wegen;
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3.
4.
5.
2.3.1.1

openbare verlichting/verkeersregelinstallaties;
verkeersborden, abri’s, straatnaamborden;
bruggen.
Wegbeheer

Het beleidskader
De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het in stand houden van een veilig begaanbaar
wegennet. Bij een onvoldoende kwaliteit kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen.
Om de minimaal vereiste kwaliteit te waarborgen onderhoudt de gemeente Bloemendaal de wegen volgens
het principe van rationeel wegbeheer (raadsbesluit 17 november 2009).
Het wegonderhoud wordt bekostigd uit reguliere budgetten (klein onderhoud) en de reserve rationeel
wegbeheer (groot onderhoud).
Nieuwe aanleg of een volledige reconstructie van wegen wordt niet gedekt uit deze budgetten en reserve.
Daarvoor worden in voorkomende gevallen investeringskredieten beschikbaar gesteld.
In deze paragraaf wordt alleen ingegaan op het onderhoud.
Het gewenste kwaliteitsniveau
De systematiek van rationeel wegbeheer is niet ontwikkeld om een bepaalde beeldkwaliteit na te streven,
maar om het wegennet tegen de laagst mogelijke kosten op een acceptabel (veilig) niveau te houden. Het
kwaliteitsniveau dat door toepassing van de systematiek op termijn wordt bereikt kan worden omschreven
als de beeldkwaliteit “matig” (in rapportcijfers 4-6), in afwijking van de beeldkwaliteit “basis” (6-7) die voor
andere onderdelen van de openbare ruimte wordt gehanteerd.
In het collegeprogramma 2014-2018 is de ambitie opgenomen alle fiets- en voetpaden aan het einde van
de periode te laten voldoen aan de beeldkwaliteit “basis”. Vanaf 2016 zijn daarvoor extra middelen
beschikbaar (een regulier budget van 50.000 per jaar).
De beheers- en onderhoudsplannen
In de systematiek van rationeel wegbeheer worden onderhoudsmaatregelen voor de eerste vijf jaar gepland
op basis van inspectiecijfers, maatregelpakketten en gedragsmodellen. Voor de langere termijn is een
dergelijke kwalitatieve planning niet zinvol en wordt gerekend met levensduurmodellen.
De meerjarenplanning groot wegonderhoud wordt eens per twee jaar opgesteld. Daartoe worden alle wegen
geïnspecteerd en wordt een meerjarenplanning en –begroting opgesteld waarin rekening wordt gehouden
met al bekende werkzaamheden binnen de planperiode van vijf jaar, zoals rioolvervangingen,
wegreconstructies etc. Daarnaast wordt de effectiviteit van de onderhoudsmaatregelen getoetst.
Het wegennet is in juni 2015 geïnspecteerd. De inspectieresultaten zijn verwerkt in een meerjarenplanning
voor groot onderhoud. De bijbehorende kostenraming is verwerkt in de volgende paragrafen. De kosten van
het groot onderhoud worden gedekt uit de reserve Rationeel wegbeheer.
Klein wegonderhoud maakt een belangrijk deel uit van rationeel wegbeheer en wordt gedurende het jaar
uitgevoerd aan de hand van meldingen en inspecties. Klein onderhoud wordt gedekt door reguliere
budgetten.
De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
Op basis van de in juni 2015 gehouden weginspectie en de daarmee opgestelde meerjarenbegroting zijn
voor de komende jaren de volgende bedragen nodig voor het groot wegonderhoud:
2016:
€ 451.000
2017 :
€ 550.000
2018 :
€ 600.000
2019 :
€ 600.000
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De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Bij vaststelling van de Nota reserves en voorzieningen heeft de gemeenteraad in december 2010 besloten
een reserve rationeel wegbeheer in te stellen. Er wordt jaarlijks een vast bedrag in de reserve gestort. De
geraamde onttrekking uit de reserve (vastgesteld in het onderhoudsplan) voor het komende jaar is in de
begroting opgenomen en als budget beschikbaar gesteld.
De hoogte van de stortingen in de reserve is voor 2016 vastgesteld op afgerond € 417.000 en vanaf 2017
op € 567.000. Dit wordt aangepast door toepassing van de prijscompensatie m.i.v. 2016. Daarnaast is
vanaf 2016 structureel 50.000 extra beschikbaar voor het verhogen van het kwaliteitsniveau van fiets- en
voetpaden naar "basis".

In onderstaand overzicht is het verwachte verloop van de reserve (bedragen x € 1.000) in de planperiode
weergegeven, gebaseerd op de geraamde stortingen en het op basis van de inspectieronde 2015
gegenereerde meerjaren onderhoudsprogramma.
jaar
2015
2016
2017
2018
2019

Storting
in reserve

Benodigd
onderhoudsbudget

424
582
588
588

451
550
600
600

Stand reserve
einde jaar
52
25
57
45
33

Geconcludeerd kan worden dat er tot en met 2019 voldoende middelen beschikbaar zijn voor het uitvoeren
van het wegonderhoud.
Naast de reserve wegbeheer is jaarlijks een budget beschikbaar van € 224.000 voor regulier (klein)
wegonderhoud. Dit budget wordt in hoofdzaak gebruikt voor de uitbesteding van het klein onderhoud
(inhuur 2 stratenmakersploegen gedurende het jaar).
Is er sprake van achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig wegonderhoud.
Kengetallen
De gemeente Bloemendaal beheert ruim 120 kilometer aan wegen en paden met een totale oppervlakte van
bijna 1,34 miljoen vierkante meter (134 hectare).
De helft van de verharde oppervlakte bestaat uit asfalt; het restant bestaat vrijwel geheel uit
elementverhardingen (tegels en klinkers).
2.3.1.2

Schoonhouden wegen

Naast de hierboven aangegeven kosten voor het wegbeheer moet dit kapitaalgoed ook schoongehouden
worden met een minimale beeldkwaliteit van ‘ basis’. Het gaat hier om de kosten van straatreiniging en de
verwerking van het veegvuil, het opruimen van zwerfafval, hondenpoep-bestrijding en onkruidbestrijding.
Er wordt schoongemaakt op basis van de vastgestelde beeldkwaliteit. De “schoonmaakpiek” ligt vooral in de
bladperiode / najaar. De onkruidbestrijdingspiek ligt in de zomer, ook de hoeveelheid zwerfafval is dan het
hoogst.
Het beleidskader
De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het in stand houden van een veilig begaanbaar
wegennet. Wegen worden schoongemaakt waarbij minimaal de vastgestelde beeldkwaliteit (basis) wordt
behouden.
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Het gewenste kwaliteitsniveau
Het kwaliteitsniveau dat wordt nagestreefd is de beeldkwaliteit “basis” (6-7).
De beheers- en onderhoudsplannen
In de systematiek wordt in praktijk beoordeeld of een weg of weggedeelte voldoet aan de vastgestelde
kwaliteitseisen. De inzet is afhankelijk van de te treffen maatregelen op dat moment. De budgetten zijn hier
op afgestemd. Werkzaamheden zoals onkruidbestrijding op verhardingen en straatreiniging werden veelal
op basis van frequentie uitgevoerd. Vanaf 2015 wordt onkruid gifloos bestreden. Dit heeft consequenties
voor de uitvoeringspraktijk. Een nieuw straatreinigingsbeleid voorziet in deze transitie. Hondenpoep wordt
niet gericht opgeruimd maar valt binnen de systematiek voor beeldkwaliteit.
De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
De budgetten zijn afgestemd op de vastgestelde beeldkwaliteit. De financiële consequenties van autonome
ontwikkelingen (wijziging areaal, van beeldkwaliteit van werkmethode) worden bij begroting verwerkt.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
De uitvoeringsbudgetten zijn afgestemd op de vastgestelde beeldkwaliteit.
Is er sprake van achterstallig onderhoud
Jaarlijks worden de beeldkwaliteit gemeten. Uit deze metingen blijkt dat de beeldkwaliteit voor natuurlijk
straatvuil, zwerfafval, onkruid op verhardingen en hondenpoep op kwaliteit basis worden gehouden. Er is
derhalve geen sprake van achterstallig onderhoud. Gifloze onkruidbestrijding is duurder. De middelen
worden enerzijds binnen de huidige begroting gezocht en anderzijds toegerekend aan de
afvalstoffenexploitatie en rioolexploitatie. De beeldkwaliteit zal aan de ondergrens voldoen.
2.3.1.3

Openbare verlichting/verkeersregelinstallaties

Het beleidskader
In oktober 2011 heeft de gemeenteraad het beleidsplan openbare verlichting 2012-2020 vastgesteld en
middelen beschikbaar gesteld voor onderhoud en vervanging van openbare verlichting. Het jaarlijkse
budget is afdoende voor beheer van de openbare verlichting conform de uitgangspunten van het
beleidsplan:
bij vervanging kiezen voor het in aanschaf goedkoopste verlichtingsarmatuur;
een technische levensduur van 15 jaar voor armaturen en 45 jaar voor lichtmasten;
groepsgewijze vervanging van lampen elke 4 jaar;
handhaving van het huidige verlichtingsniveau, ook ’s nachts (dus niet dimmen);
beeldkwaliteit “basis” voor lichtmasten;
vervanging door led bij een terugverdientijd van maximaal 15 jaar.
In het collegeprogramma 2014-2018 is de ambitie opgenomen om het energiegebruik van de openbare
verlichting zo veel mogelijk te verlagen. Daartoe wordt voorgesteld bij vervanging dimbare led-verlichting
toe te passen en daarvoor extra budget te beschikbaar te stellen. In de collegeperiode worden volgens deze
strategie ruim 1200 armaturen voor dimbare led-verlichting vervangen. Op deze wijze kan in 15 jaar tijd
geheel worden overgegaan naar led-verlichting.
Deze ambitie wordt verwerkt in een nieuw beleidsplan dat naar verwachting begin 2016 door de
gemeenteraad kan worden vastgesteld.
Het gewenste kwaliteitsniveau
Voor lichtmasten wordt het beeldkwaliteitsniveau “ basis” gehanteerd.
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De beheers- en onderhoudsplannen
Met de uitgangspunten van het beleidsplan is in 2012 het beheerplan openbare verlichting 2013-2016
opgesteld en door B&W vastgesteld. In het beheerplan zijn de activiteiten waaronder het vervangingsplan
voor deze planperiode opgenomen. Het beheerplan wordt in 2016 geactualiseerd na vaststelling van het
nieuwe beleidsplan.
De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
Bij het vaststellen van het beleidsplan is voor de komende jaren naast het reguliere onderhoudsbudget een
vervangingsbudget beschikbaar gesteld dat toereikend is om de noodzakelijke werkzaamheden uit te
voeren binnen de kaders van het vastgestelde beleid. Ook voor de vervanging van alle
verlichtingsarmaturen door led (in 15 jaar) zijn structureel voldoende middelen beschikbaar.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
In de begroting zijn structureel toereikende budgetten opgenomen voor onderhoud en noodzakelijke
vervanging van openbare verlichting en voor het energiegebruik.
Is er sprake van achterstallig onderhoud
Er is sprake van enig achterstallig onderhoud aan de openbare verlichting. De beschikbare budgetten zijn
afdoende om de achterstand op termijn ongedaan te maken.
Kengetallen
De gemeente beheert 4.600 lichtmasten en 7 verkeersregelinstallaties. Een klein deel van de lichtmasten is
aangesloten op een gemeentelijk kabelnet (ca. 8 kilometer); de overige lichtmasten zijn aangesloten op het
kabelnet van netbeheerder Liander.
2.3.1.4

Verkeersborden, abri’s en straatnaamborden

Het beleidskader
De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het in stand houden van een veilig begaanbaar
wegennet. Wegmeubilair wordt onderhouden waarbij minimaal de vastgestelde beeldkwaliteit (basis) wordt
behouden.
Het gewenste kwaliteitsniveau
Wegmeubilair wordt onderhouden waarbij minimaal de vastgestelde beeldkwaliteit (basis) wordt behouden.
De beheers- en onderhoudsplannen
In de systematiek wordt in praktijk beoordeeld of het meubilair voldoet aan de vastgestelde kwaliteitseisen.
De inzet is afhankelijk van de te treffen maatregelen op dat moment. Het ter beschikking gestelde budget
en de ter beschikking gestelde formatie is hier op afgestemd. In de praktijk wordt beoordeeld of andere
ingrepen (verplaatsen, weghalen, combineren) kan bijdragen aan de algehele beeldkwaliteit. Bij die
beoordeling is de wenselijkheid en het nut van het object een afwegingscriterium. Het gaat om:
Verkeers- en straatnaamborden;
Deze worden regulier onderhouden. Nieuwe borden worden terughoudend en slechts na een
B&W-besluit en naar aanleiding van verzoeken in commissies en de AVC geplaatst.
Belijning;
De belijningen worden tweejaarlijks overgespoten en overigens indien noodzakelijk
gerepareerd.
‘ANWB’ borden;
De gemeente stelt doorgaande routes vast waarna in opdracht van de gemeente borden worden
geplaatst. De nationale Bewegwijzerings Dienst (NBD, voorheen ANWB), beheert de routes en
bordlocaties. De gemeente betaalt daarvoor een jaarlijks bedrag per bord.
Aanwijsborden;
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-

-

-

Wij hebben besloten uitsluitend verwijsborden toe te staan ten behoeve van openbare gebouwen en
gebouwen in de sportieve, toeristische, religieuze en culturele sfeer. Het aantal is gesteld op
maximaal twee borden per gebouw.
ABRI’s;
Het onderhoud is uitbesteed. ABRI’s zijn geplaatst op bushaltes van de lijndiensten en op de
haltes van de buurtbus.
Drinkfonteinen;
Zijn ten behoeve van de recreatie en worden in april /mei geplaatst en in oktober verwijderd.
Zitbanken;
Het huidige bestand wordt zo goed mogelijk onderhouden. Kapotte banken worden bij voorkeur
verwijderd. Nieuwe banken worden terughoudend geplaatst.
Prullenbakken;
Het huidige aantal prullenbakken wordt onderhouden. Kapotte bakken worden waar mogelijk
verwijderd. Nieuwe worden zo min mogelijk geplaatst. Daar staat een toenemende vraag naar
hondenpoepbakken tegenover.

De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
De formatie is afgestemd op de vastgestelde beeldkwaliteit. De financiële consequenties van autonome
ontwikkelingen (wijziging areaal) worden bij begroting aangevraagd.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
De formatie is afgestemd op de vastgestelde beeldkwaliteit. De financiële consequenties van autonome
ontwikkelingen (wijziging areaal) worden bij begroting aangevraagd.
Is er sprake is van achterstallig onderhoud
Jaarlijks wordt de beeldkwaliteit gemeten. Uit deze metingen blijkt dat de beeldkwaliteit voor wegmeubilair
op kwaliteit basis worden gehouden.
Kengetallen
Bloemendaal beheert het volgende wegmeubilair (bij benadering):
ca. 3.600 verkeersborden;
ca. 1.500 straatnaamborden;
ca. 250 wegwijzerborden;
ca. 175 infoborden;
ca. 185 verkeerszuilen;
ca. 3.700 palen;
25 ABRI’s;
5 drinkfonteinen;
ca. 270 zitbanken;
ca. 475 prullenbakken (exclusief strand).
De exacte hoeveelheden zijn niet bekend, omdat het systematisch bijhouden van de beheersgegevens niet
efficiënt is. In 2012 is een inventarisatie aan de hand van de digitaal aanwezige gegevens (foto’s)
uitgevoerd, op basis waarvan de bovenstaande schatting is gemaakt.
2.3.1.5

Bruggen

Het beleidskader
De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het in stand houden van een veilig begaanbaar
wegennet, inclusief de daarin gelegen bruggen. Bij een onvoldoende kwaliteit kan de gemeente
aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen.
Het gewenste kwaliteitsniveau
Voor bruggen wordt de beeldkwaliteit “ basis” gehanteerd.
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Ten
-

aanzien van de (verkeers)veiligheid worden de bruggen met name beoordeeld op de aspecten:
(behoud van) de draagkracht van brugdekken en draagconstructies;
voldoende stroefheid van brugdekken;
aanrijdgevaar leuningen en borstweringen;
valgevaar door instabiele of onjuist gefabriceerde leuningen en borstweringen.

De beheers- en onderhoudsplannen
De bruggen zijn in 2014/2015 geïnspecteerd. Op basis van de inspectie is een meerjaren onderhoudsplan
2016-2021 opgesteld. Het groot onderhoud aan de bruggen wordt uitgevoerd volgens dit meerjarenplan.
De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
Het groot onderhoud aan bruggen is niet frequent nodig, maar is per project vrij kostbaar. Daarom heeft de
gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting 2012 besloten een voorziening onderhoud bruggen in te
stellen. De voorziening wordt gevoed met structureel € 57.580.
Daarnaast is jaarlijks € 32.180 beschikbaar gesteld voor klein onderhoud (reinigen, schilderwerk,
onderhoud brugdekken).
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
De stortingen in de voorziening en het onderhoudsbudget zijn afdoende om het groot en klein onderhoud
aan de bruggen volgens de meerjarenplanning 2016-2021 uit te voeren.
Op grond van de stand van de voorziening en de geraamde stortingen wordt aan het eind van 2021 een
restant in de voorziening geraamd van € 35.000.
Is er sprake van achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud aan bruggen.
Kengetallen
De gemeente beheert 43 vaste bruggen. Daarvan hebben 17 bruggen een functie voor het autoverkeer, de
overige 26 zijn (voornamelijk houten) fiets- en voetgangersbruggen en vissteigers.

2.3.2

Rioleringen

Het beleidskader
Het beheer van de riolering wordt uitgevoerd op basis van het door uw raad op 29-11-2012 vastgestelde
verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2011-2016. In samenwerking met de gemeente Heemstede
wordt een nieuw vGRP voorgelegd in 2016 voor de periode 2017 tot en met 2021.
Het gewenste kwaliteitsniveau
Het gewenste kwaliteitsniveau is vastgelegd in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.
De beheers- en onderhoudsplannen
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2016.
De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
De voor de uitvoering van de beheertaken benodigde middelen zijn opgenomen in de begroting. Voor
reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn structureel afdoende budgetten beschikbaar. Voor de in de
planperiode te vervangen rioleringen zijn investeringskredieten in de begroting opgenomen.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
De kosten van het beheer van de riolering worden gedekt uit de egalisatiereserve rioleringen. De reserve
wordt gevoed door de rioolheffing. Het tarief is bepaald op basis van een kostendekkingplan waarbij de
rioolexploitatie over de beschouwde periode van 70 jaar kostendekkend is.
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Vanaf 2010 is de verbrede rioolheffing ingevoerd. De tot dan toe maximaal kostendekkende rioolretributie is
daarbij vervangen door een maximaal kostendekkende rioolbelasting. De kosten voor regen- en
grondwatervoorzieningen worden samen met de kosten van de rioleringszorg ten lasten van deze verbrede
rioolheffing gebracht. De financiële consequenties zijn opgenomen in het op 29-11-2012 vastgestelde vGRP
2011-2016.
De rioolbelasting is op de lange termijn kostendekkend.
Is er sprake van achterstallig onderhoud
Er is enig achterstallig onderhoud aan de riolering doordat onvoldoende middelen en personeel beschikbaar
waren. Met de vaststelling van het vGRP 2011-2016 zijn afdoende (financiële en personele) middelen
beschikbaar om de achterstand binnen de planperiode in te lopen.
Kengetallen
De gemeente beheert ongeveer:
- 113 kilometer vrijvalriolering;
- ruim 5 km persleiding;
- ruim 3 km verbeterd gescheiden leiding;
- 5 bergbezinkvoorzieningen;
- 3 km regenwaterriool;
- ruim 3 km infiltratieriool.
Hiermee wordt het afvalwater en regenwater afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringen Haarlem
Waarderpolder (Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout) en Zwaanshoek (Vogelenzang en Bennebroek).
Om het water af te kunnen voeren, heeft de gemeente:
- 13 rioolgemalen met;
- 19 pompen in beheer.
Het hoogheemraadschap heeft drie gemalen in beheer.
In de wijk Duin en Daal en in het buitengebied wordt het afvalwater ingezameld met behulp van
drukriolering. De gemeente beheert:
- 153 drukrioleringsunits met;
- 21 km drukleidingen en
- 12 IBA-II systemen.
De gemiddelde levensduur van de rioleringen in Bloemendaal bedraagt 70 jaar. In de komende 10 jaar
zullen rioleringen van vóór 1940, met een totale lengte van ongeveer 21 kilometer, gerenoveerd moeten
worden. Of de riolering daadwerkelijk vervangen moet worden, wordt bepaald aan de hand van
kwaliteitsinspecties.

2.3.3

Water/Grondwater

Het beleidskader
Het (grond)waterbeheer wordt uitgevoerd op basis van het door uw raad op 29-11-2012 vastgestelde
verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2011-2016. In samenwerking met de gemeente Heemstede
wordt een nieuw vGRP voorgelegd in 2016 voor de periode 2017 tot en met 2021.
Het gewenste kwaliteitsniveau
Sinds 22 december 2009 is de Waterwet van kracht. Hierin is ook een zorgplicht voor het grondwater
opgenomen. De gemeente dient ten gevolge hiervan met maatregelen in het openbaar gebied de
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de bestemming van de grond te voorkomen of
te beperken, voor zover dit doelmatig is.
Essentie van de zorgplicht is dat de burger zelf verantwoordelijk is voor adequate maatregelen in eigen huis
en op eigen terrein. De gemeente draagt daarbij als eigenaar zorg voor een voldoende ontwatering van het
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openbare terrein en zorgt voor een afdoende afvoer van het drainagewater dat vrijkomt op het particuliere
terrein. De gemeente fungeert ook als aanspreekpunt voor de burger en heeft samen met het waterschap
een onderzoekplicht bij grondwateroverlast. In Bloemendaal wordt al jaren op deze wettelijke regeling
vooruitgelopen. De gemeente heeft zich tot doel gesteld om de grondwaterstand binnen het stedelijke
gebied te beheersen. In het vGRP Bloemendaal 2011-2016 zijn maatstaven voor de ontwateringsdiepte
vastgesteld. De ontwateringsystemen (pompen en leidingen) zijn erg gevoelig voor de afzetting van
ijzeroxide. De leidingen worden eenmaal per jaar op een speciale wijze doorgespoten en de pompen worden
één tot tweemaal per jaar gereinigd. In het waterplan (vastgesteld door uw raad in december 2007) is
onderzocht hoe de grondwaterstand op de lange termijn duurzamer kan worden beheerst. Hiervoor zijn
onderzoeks- en uitvoeringsmaatregelen opgenomen die in het vGRP zijn overgenomen. In 2015 zal het
duinwaterproject Halve Maantje / meertje van Caprera verder worden voorbereid en uitgevoerd.
De beheers- en onderhoudsplannen
Het vGRP omvat ook de vervangings- en onderhoudsmaatregelen in de planperiode.
De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
De voor de uitvoering van de beheertaken benodigde middelen zijn opgenomen in de begroting. Voor
reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn structureel afdoende budgetten beschikbaar. Voor de in de
planperiode uit te voeren aanleg- of vervangingsprojecten zijn investeringskredieten in de begroting
opgenomen.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Het beheer en onderhoud worden ten laste van de verbrede rioolheffing gebracht. Daarover wordt
verantwoording afgelegd bij jaarrekening.
Is er sprake is van achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Wel zijn aanvullende maatregelen nodig om te voldoen aan
het in het vGRP vastgelegde kwaliteitsniveau. Voor die maatregelen zijn middelen beschikbaar gesteld in de
Meerjarenbegroting op grond van het vGRP.
Kengetallen
De gemeente beheert ruim 17 km drainageleidingen en 13 diepdrainagesystemen (43 pompen) voor de
ontwatering van het stedelijke gebied. Naar aanleiding van problemen met de aansturing van de pompen in
de zomer van 2013 is in 2014 de aansturing volledig omgebouwd. De hiervoor benodigde
grondwaterstandregistratie is bij een externe partij uitbesteed. Ten behoeve van de afvoer van het
drainagewater bestaat het systeem verder nog uit een kleine 6 km drainafvoerleiding, 11 km persleiding, 1
km duiker en 1 km duinrel.
Voor de registratie van de grondwaterstand en het peil in het oppervlaktewatersysteem wordt gebruik
gemaakt van een meetnet van peilbuizen (registratie grondwater) en peilschalen (registratie peil
oppervlaktewater). Het meetnet wordt geleidelijk omgebouwd naar een systeem dat via een web portal te
raadplegen is. Hierbij wordt data van een externe partij ingekocht waardoor de gemeente niet langer zelf
verantwoordelijk is voor de kwetsbare apparatuur.
Baggeren en schoonhouden waterwegen
De gemeente dient ingevolge de Keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland (de waterkwaliteit- en
kwantiteitbeheerder) haar oppervlaktewater volgens de normen in de Keur te onderhouden. De gemeente
beheert slootkanten (enkel- en dubbelzijdig) en waterpartijen (vijvers). Delen van de Leidsevaart te
Vogelenzang/Bennebroek, de Bennebroekervaart te Bennebroek, de Houtvaart te Aerdenhout en de Delft en
de Brouwersvaart te Overveen zijn eigendom van de gemeente maar in beheer bij het
Hoogheemraadschap.
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Het beleidskader
In de door het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) vastgestelde Keur is het vereiste bodemprofiel van
elke watergang vastgelegd. Het HHR is als waterkwaliteitsbeheerder van alle oppervlaktewater binnen zijn
werkgebied het bevoegde gezag. Elke eigenaar van waterwegen is verplicht deze naar de eisen van de Keur
te onderhouden. De gemeente is in overleg met het HHR over de condities waaronder het beheer van
stedelijk water door het HHR wordt overgenomen.
Het gewenste kwaliteitsniveau
Ingevolge de Keur van het Hoogheemraadschap dient de gemeente jaarlijks in januari, juni en september
(de blad-, voorjaars- en najaarsschouw) haar waterwegen vrij te hebben van begroeiing en dergelijke en op
diepte te hebben.
De beheers- en onderhoudsplannen
Gemeentelijke waterwegen worden jaarlijks volgens de Keur van Rijnland onderhouden. De watergangen
worden periodiek op diepte gehouden (baggeren) volgens de Keur van Rijnland.
De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
De budgetten en de formatie zijn afgestemd op de vastgestelde beeldkwaliteit. De financiële consequenties
van autonome ontwikkelingen (wijziging areaal) worden bij begroting verwerkt.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
De budgetten en de formatie zijn afgestemd op de vastgestelde beeldkwaliteit. De financiële consequenties
van autonome ontwikkelingen (wijziging areaal) worden bij begroting verwerkt.
Is er sprake van achterstallig onderhoud
De waterwegen zijn in 2012 gebaggerd. Jaarlijks wordt de kwaliteit door het Hoogheemraadschap van
Rijnland beoordeeld. Uit deze beoordelingen blijkt dat de kwaliteit voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
Waterwegen ondergaan een natuurlijke verondieping door de afzet van bagger. De waterweg moet worden
gebaggerd als de Keurdiepte wordt over schreden. De financiële consequenties worden bij begroting
verwerkt.
Beschoeiingen
Het beleidskader
In 2015 zijn alle beschoeiingen geïnventariseerd en geïnspecteerd. Op basis van de bevindingen is een
meerjaren onderhoudsplanning 2016-2021 opgesteld. De meerjaren onderhoudsplanning wordt verwerkt in
het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 dat naar verwachting in het najaar 2016 ter
vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
Het gewenste kwaliteitsniveau
De beschoeiingen moeten waar nodig hun functie als oeverbescherming blijvend uitoefenen. Waar dit niet
noodzakelijk is worden de beschoeiingen aan het einde van hun levensduur vervangen door een
natuurvriendelijke oever.
Bij vervanging wordt gekozen voor duurzame materialen.
De beheers- en onderhoudsplannen
De meerjaren onderhoudsplanning 2017-2021 wordt opgenomen in het nieuwe vGRP.
De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
In het meerjaren onderhoudsplan 2016-2021 zijn de kosten van de noodzakelijke vervangingen
opgenomen. Voorzien worden de volgende vervangingsprojecten:
2016
Ringvaart Haarlemmermeer;
2016
Munterslaantje;
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2017
2017-18
2018
2019
2020
2020
2021

Brouwerskolkje;
Van Wickevoort Crommelinlaan;
De Jong Schouwenburglaan;
Bagatellebrug;
Kennemerpark;
gedeelte beschoeiing Meerweg;
Teijlingerweg.

De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Om de kosten van het onderhoud structureel te kunnen dekken is een voorziening beschoeiingen met
ingang van 2013 ingesteld, te voeden uit de rioolexploitatie met jaarlijks € 75.100.
De voorziening is toereikend om de bovengenoemde vervangingsprojecten te financieren: op basis van de
huidige stand en geraamde stortingen resteert per 31/12/2021 een bedrag van € 190.000 in de
voorziening.
Is er sprake van achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud aan beschoeiingen.
Kengetallen
De gemeente beheert ongeveer 11,5 kilometer beschoeiingen.

2.3.4

Groenvoorzieningen

De gemeentelijke groenvoorzieningen zijn divers van samenstelling. Het onderhoud valt uiteen in:
1.
Openbaar groen;
2.
Bos- en duinparken;
3.
Algemene begraafplaatsen;
4.
Sportaccommodaties / sportvelden;
5.
Speelvoorzieningen.
2.3.4.1

Openbaar groen

Het beleidskader
Groenbeleidsplan (raad 1997).
Met het groenbeleidsplan is de basis gelegd voor zowel behoud en versterking van de karakteristieke en
waardevolle eigenschappen van het Bloemendaalse groen, als voor een doelmatig en aanvaardbaar
werkpakket voor het team Groen.
Laanbomenbeleid / Bomenbeheerplan Bennebroek
Deze beleidsplannen leggen de basis voor behoud en ontwikkeling van een duurzame en vitale
boombeplanting in de gemeente Bloemendaal.
Bewaren van houtopstanden
Het onderdeel ‘Bewaren van houtopstanden‘ van de Algemene Plaatselijke Verordening vormt de basis voor
de bescherming van waardevolle bomen en houtopstanden in de gemeente. Het legt de belangenafweging
bij kapvergunningen vast. In deze collegeperiode is geen intentie om het bestaande kapvergunningenbeleid
te wijzigen.
Faunabeheerplan (raad 1997).
Het faunabeheerplan beschrijft hoe in de gemeente wordt omgegaan met wildbeheer en bestrijding van
schade door wild. Door of in opdracht van de gemeente Bloemendaal wordt niet gejaagd. Het
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faunabeheerplan is verouderd. In 2009 is gemeentelijk beleid vastgesteld (besluit overlast damherten en
reeën) om de overlast door het groeiende aantal damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen terug te
dringen. In deze collegeperiode wordt het damhertenbeleid herijkt, , waarbij naast nadruk op de positieve
aspecten van de aanwezigheid van deze dieren, ook onder ogen wordt gezien dat de sterke toename van de
damhertenpopulatie leidt tot diverse problemen, zoals honger en ziekte van de dieren zelf, schade aan flora
en daardoor sterfte van insecten, verdringing van reeën en aanrijdingen.
Verordening gunning opdrachten door toekenning van een exclusief recht.
In deze verordening komt de wens van de raad tot uiting om een substantieel deel van het groenonderhoud
in de gemeente voor te behouden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via de inzet van
Paswerk Groen.
De beheer- en onderhoudsplannen
Het gewenste kwaliteitsniveau
Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte (raad 2008).
Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 2009-2013 (raad 2014).
In juni 2008 is door de raad besloten om het beeldkwaliteitsniveau van de groenvoorzieningen te verlagen
naar kwaliteit “basis” gerelateerd aan de CROW-normen (5 tot 7 in rapportcijfers). Vanaf 2009 is deze
kwaliteit ingevoerd. Jaarlijks wordt het gerealiseerde kwaliteitsniveau gemeten en geëvalueerd. Het
onderhoudsniveau van het groen is in de afgelopen jaren langzaam gedaald, maar voldoet nog wel aan het
vastgestelde kwaliteitsniveau.
Regulier onderhoud, zie hierna 'Kengetallen' vierde kolom.
Zorgplicht
De eigenaar van een boom is aansprakelijk voor de schade die een boom veroorzaakt, bijvoorbeeld door
tak- of stambreuk, tenzij de eigenaar kan aantonen dat hij voldoende zorg aan de boom heeft besteed en
dat dus sprake is van overmacht (risico-aansprakelijkheid). Dit is de basis voor de bomenschouw die één à
twee keer per jaar plaatsvindt en waarbij gemeentelijke bomen langs paden en wegen worden geschouwd
op veiligheid. Waardevolle particuliere bomen, die voorkomen op de lijst waardevolle bomen en
houtopstanden, worden af en toe door de gemeente geschouwd.
Onderhoudswerk voor derden
Onderhoud groen rond theater Caprera, maaien Joodse begraafplaats Tetterodeweg, onderhoud
Oosteinderpolder, onderhoud bouwterreinen (MHT, Landje van Van Riessen etc.), onderhoud langs pad Les
Petits Aerdenhout.
Hertenkamp
De hertenkamp in het Bloemendaalse Bos ligt op gemeentelijke grond, echter het beheer van de veestapel
is door ondertekening van een beheerovereenkomst overgedragen aan de Stichting Vrienden van de
Hertenkamp. De gemeente draagt via de Stichting jaarlijks bij aan de kosten voor het beheer om dit
mogelijk te maken.
Groot onderhoud
Meerjarenplanning renovatie laanbomen
Met de uitvoering van de meerjarenplanning voor renovatie / groot onderhoud aan bomenlanen wordt het
voortbestaan van het gemeentelijke laanbomenbestand op de lange termijn gegarandeerd.
Plantsoen/gazon renovaties
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Plantsoen of gazon dat niet meer met regulier onderhoud op het gewenst niveau basis te brengen is, moet
worden gerenoveerd. Vaak wordt het dan vervangen door gazon met kleinere plantsoenvakken, hagen
en/of losse heesters.
In verband met het verbod tot het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is de afgelopen
jaren gezocht naar alternatieven om de vastgestelde basiskwaliteit te behouden.
Als onderhoudsmaatregel resteert het door menskracht laten opschonen van de plantsoenen. Omdat de
effecten van de chemische bestrijding inmiddels helemaal zijn verdwenen, levert dit een ontoelaatbare
toename op van de benodigde personele inzet. Daarom is gezocht naar alternatieve oplossingen. Naast de
mogelijkheid dat burgers bij wijze van participatie zelf een stuk(je) openbaar groen onderhouden, hetgeen
in enkele gevallen intussen in praktijk wordt gebracht, resteert de omvorming van plantsoenen, naar in
hoofdzaak gras met solitaire bomen of heesters. Dergelijke omzettingen zijn de afgelopen paar jaar op
interactieve wijze tot stand gebracht.
In 2016 wordt bij renovatie van groen expliciet rekening gehouden met de waarde van het groen voor bijen
en vlinders.
Soort openbaar groen
Plantsoen / gazon
Meerjarenplanning laanbomen
Kappen/ vervangen dode bomen

Hoeveelheid
niveau basis
Circa 1.000
Circa
50
Circa 100

Eenheid

Maatregel

m2
stuks
stuks

Renovatie
Renovatie
Kap- en rooilijst

Jaar

Laanbomen

2015
2016

Brederodelaan populieren en essen
nader te bezien in samenhang met stormschade

De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
Het budget voor groenonderhoud dat via de begroting 2016 beschikbaar wordt gesteld is voldoende om het
vastgestelde kwaliteitsniveau ‘basis’ te handhaven.
Naar aanleiding van de stormschade zal begin 2017 meer herplant van bomen moeten plaatsvinden dan
normaal gesproken het geval is, de benodigde extra investering daarvoor wordt meegenomen in de
begroting 2017.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Op grond van de evaluatie beeldkwaliteit 2014 is geconcludeerd dat, door de bezuinigingsrondes van de
afgelopen jaren het groenbudget zodanig onder druk is komen te staan dat de rek er uit is. Als nog verder
wordt bezuinigd op de onderhoudsbudgetten voor groen moeten pijnlijke keuzes worden gemaakt of moet
worden geaccepteerd dat er achterstallig onderhoud / kapitaalvernietiging ontstaat.
Het budget voor bomenonderhoud is voldoende om het gemeentelijke bomenbestand te laten voldoen aan
de wettelijke zorgvuldigheidseisen (risicoaansprakelijkheid).
De beschikbare formatie bij het team Groen en het team Buitendienst in 2015 is voldoende om het
onderhoud en beheer van de kapitaalgoederen planmatig te kunnen uitvoeren en geen achterstanden te
laten ontstaan.
Is er sprake van achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud aan openbaar groen.
Kengetallen
Door het verder vullen, controleren en corrigeren van het beheersysteem GBI in het kader van de invoering
van de basiskaart zijn enkele kengetallen opvallend toegenomen ten opzichte van 2015: de hoeveelheid
bomen en de hoeveelheid graskanten.
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Soort openbaar groen

Laan-, park- en
plantsoen-bomen

Hoeveelheid

Eenheid

Belangrijkste
onderhoudsmaatregel

15.000

stuks

1 a 2x per jaar controle, 1x per 3
à 5 jaar snoei

Boomspiegels

2.500

stuks

4x per jaar onderhoud

Stamlot

5.000

stuks

1x per jaar knippen

14,3

hectare

5x per jaar onderhoud

8,9

hectare

7x per jaar onderhoud

0,9

Bosplantsoen
Heesters / rozen
Bodembedekkers

hectare

7x per jaar onderhoud

Vaste planten

1.100

m2

7x per jaar onderhoud

Hagen

8.730

m2

2x per jaar knippen
4x per jaar onderhoud

50

m2

beplanten, 7x per jaar
onderhoud, water geven

20,2

hectare

gedurende groeiseizoen wekelijks
maaien (31x)

Graskanten / slootkanten

139

km

1-3x per jaar steken

Extensieve bermen en weiden

24,5

hectare

5x per jaar maaien

Bloemrijk gras

10,5

hectare

1 à 2x per jaar maaien

Ruiterpaden / hoefslagen

11,2

kilometer

1x snoeien / 1x zand aanvullen/
2x maaien

Wisselperken/bloembakken
Gazon

Zwerfvuil in plantsoen / op
gras

Eens per maand verwijderen, op
hangplekken vaker

Voorts wordt o.a. dode beplanting vervangen, beplanting eens per 3-5 jaar gesnoeid, schade hersteld en
wordt in droge perioden water gegeven. Tenslotte worden beheersactiviteiten uitgevoerd om de
kapitaalgoederen te kunnen handhaven, zoals monitoring en bestrijding van plantenziektes.
2.3.4.2

Bos en Duinparken

Het beleidskader
In 2007 heeft de raad ingestemd met de uitvoering van de Herstelplannen Bos- en Duinparken (kortweg:
bosparkenplan). Deze zijn in maart 2007 (na communicatie en participatie van bewoners van Bloemendaal)
door de raad vastgesteld.
Het gewenste kwaliteitsniveau
In de bosparkenplannen is de basis gelegd om de bosparken te herstellen door het achterstallig onderhoud
in 10 jaar tijd weg te werken en daarna geen nieuwe achterstanden meer te laten ontstaan.
De beheers- en onderhoudsplannen
Op grond van de bosparkplannen wordt de uitvoering geconcretiseerd, waarbij ook een participatietraject
plaatsvindt. De uitvoering van het herstel van alle 7 bosparken wordt gefaseerd over 10 jaar uitgevoerd.
Het Wilhelminapark / Kopje van Bloemendaal, het Enschedépark / Haemstedebos en het Bloemendaalse Bos
zijn gerenoveerd.
In 2013 is aan Caprera begonnen; en de bedoeling is nog steeds om in 2018 alle herstelplannen af te
ronden. Het herstel ligt daarmee op schema. Vrijwel elk jaar wordt een hoofdlocatie aangepakt, maar in de
andere parken worden ook onderhoudsmaatregelen uitgevoerd gericht op het in het bosparkenplan
omschreven beheer. In 2016 zal worden begonnen met het Brouwerskolkpark. Tot slot zal in 2017 de
evaluatie van het bosparkenplan worden voorgelegd.
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De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
Voor het herstel van de bosparken is € 354.000 (incl. externe projectleiding 2007, 2008 en 2009) over een
periode van 10 jaar beschikbaar gesteld. Dit bedrag is voldoende voor het realiseren van de door de raad
vastgestelde herstelmaatregelen, waarmee het achterstallig onderhoud wordt weg gewerkt.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Het beschikbare bedrag is gestort in een bestemmingsreserve bosbeheerplan. Elk jaar wordt hieruit €
35.000 onttrokken voor het herstel van de bosparken. Tevens is er een budget voor regulier onderhoud van
de bosparken, waarmee wordt voorkomen dat in de herstelde bosparken nieuw achterstallig onderhoud
ontstaat.
Is er sprake van achterstallig onderhoud
Er is sprake van een inhaalslag van nog niet herstelde bosparken. De gevolgen van de storm in de zomer
van 2015 worden zo veel als mogelijk daarin meegenomen.
Kengetallen
De bosparken omvatten 93 hectare: het Bloemendaalse bos, Caprera, Wilhelminaduin, Wethouder van
Gelukpark/Zeeweggronden, Brouwerskolkpark, Wethouder Enschedepark en het Van Haemstedebos.
2.3.4.3

Algemene Begraafplaatsen

Het beleidskader
Volgens de Wet op de lijkbezorging is de gemeente verplicht om een Algemene Begraafplaats te hebben. De
gemeente Bloemendaal heeft twee begraafplaatsen: de Algemene Begraafplaats aan de Bergweg 64 te
Bloemendaal en de Algemene Begraafplaats aan de Binnenweg 67 te Bennebroek.
Verordening Lijkbezorgingsrechten Bloemendaal:
Hierin worden o.a. de tarieven van bijzettingen en verstrooiingen bepaald.
Beheersverordening Algemene Begraafplaatsen Bloemendaal:
Hierin staan o.a. de regels die op de begraafplaatsen gelden.
Uitvoeringsbesluit Algemene Begraafplaatsen Bloemendaal:
Hierin staat o.a. de regels waar een gedenkteken aan moet voldoen.
Het gewenste kwaliteitsniveau
In aansluiting op de vastgestelde beeldkwaliteit voor de openbare buitenruimte wordt de begraafplaats,
rekening houdend met de bijzondere landschappelijke situering, op niveau basis onderhouden.
De beheers- en onderhoudsplannen
Rapport Werkgroep Algemene Begraafplaats 1997
Vaststelling onderhoudsniveau.
De bedoeling is om het begraafplaatsenbeleid af te ronden in 2016, dit project is vertraagd.
Het graven delven, dichten, begrafenis leiden en groenonderhoud worden door drie medewerkers (2,5 Fte)
uitgevoerd. Diverse werkzaamheden, zoals grafmonumenten schoonmaken, groot groenonderhoud zoals
blad ruimen of bomen rooien, worden jaarlijks uitbesteed. Daarnaast wordt door derden incidenteel aan
onderhoud paden en onderhoud bomen gedaan. Het graven ruimen wordt, afhankelijk van de hoeveelheid,
door de eigen medewerkers uitgevoerd of uitbesteed.
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Kengetallen
Algemene Begraafplaats Bergweg 8 ha groot (geaccidenteerd terrein):
 ca. 2.040 stuks bomen;
 ca. 5,4 ha gazon;
 ca. 3.300 stuks graven;
 63 nissen in de urnenmuur;
 ca. 1.800 stuks grafmonumenten;
 ca. 0,8 ha geasfalteerde en halfverharde paden;
 ca. 250 m2 gebouwen;
 ca. 80 begrafenissen per jaar.
Algemene Begraafplaats Bennebroek
656 m2; mogelijkheid tot 108 x 2 = 216 graven. In de urnenmuur is plaats voor maximaal 48 urnen. Op de
Algemene Begraafplaats Bennebroek vinden ongeveer 6 à 7 bijzettingen per jaar plaats.
De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
De begraafplaatsen hebben een bedrijfsmatige exploitatie. Er is een egalisatiereserve voor de kosten van
inrichting en onderhoud. De raad heeft bepaald dat de begraafplaatsenexploitatie kostendekkend moet zijn.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
In 2013 is de begraafplaatsenexploitatie doorgelicht en bleek dat deze door allerlei oorzaken niet meer
kostendekkend was. De tarieven zijn daarom per 1 januari 2013 verhoogd. Tot nu toe heeft dat niet
voldoende soelaas geboden. In 2015 is onderzocht welke maatregelen nog kunnen worden genomen om de
kosten van het beheer te verlagen en de inkomsten te verhogen. In 2016 moet daarover besluitvorming
plaatsvinden.
Is er sprake van achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud aan de begraafplaatsen.
2.3.4.4

Sportaccommodaties / sportvelden

Het beleidskader
Al jaren is het in Bloemendaal het beleid om de sportaccommodaties zoveel mogelijk te laten onderhouden
door de verenigingen zelf. Hiervoor zijn met de clubs respectievelijk A- en super A-contracten afgesloten.
Slechts in een beperkt aantal gevallen wordt de accommodatie geheel door de gemeente onderhouden.
Dit geldt vanaf 2007 uitsluitend nog voor het onderhoud van ‘Het Rottegat’ te Bennebroek (m.u.v. de
hockeyvelden), de Cricketclub Bloemendaal (gecombineerd met schoolsport), het trapveld aan de
Donkerelaan in Bloemendaal en de trapvelden aan de Vrijburglaan te Overveen (schoolsportaccommodatie).
Het veldje aan de Donkerelaan is nu buiten gebruik vanwege de tijdelijke huisvesting van de Bos en
Duinschool.
Voetbalvereniging Vogelenzang heeft een zogenaamd A-contract, dat betekent dat nieuwe aanleg en
renovatie voor de gemeente zijn. Regulier onderhoud en jaarlijks groot onderhoud aan de velden doet de
club zelf.
Het gewenste kwaliteitsniveau
Bij een super-A contract is de club zelf verantwoordelijk voor alle onderhoud en groot onderhoud/renovatie,
zodat de club ook zelf het gewenste kwaliteitsniveau moet bepalen.
Bij de velden die nog worden verhuurd heeft de gemeente de verplichting om de velden zodanig te
onderhouden dat ze geschikt zijn voor het beoogde doel en redelijkerwijs voldoen aan de eisen die worden
gesteld door de betreffende sportbond.
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De beheers- en onderhoudsplannen
De grasvelden die nog geheel door de gemeente Bloemendaal worden onderhouden zijn:
Donkerelaan
Vrijburglaan
Rottegat

21.624 m2
6.800 m2
23.534 m2





Bloemendaal, Donkerelaan: cricketclub, schoolsport en vrij trapveldje
Overveen, Vrijburglaan: trapveld en schoolsportaccommodatie
Bennebroek, Rottegat:
- 1 kunstgras voetbalveld;
- 1 gras voetbalveld;
- 1 speelweide (naast en achter de sporthal);
- 1 softbalveld;
- 1 honkbalgrasveld (met op het buitenveld een voetbaltrainingsveld met lichtmasten);
- 1 verhard handbalveld (wordt momenteel door ledengebrek niet gebruikt).
Het onderhoud van de sportvelden van BSM (voetbal, handbal, honk- en softbal) op Het Rottegat wordt in
opdracht van de gemeente Bloemendaal uitgevoerd (maaien, beregenen, onderhoud hekken, vuil
verwijderen, groot onderhoud etc.). Toezicht op deze uitbestede werkzaamheden vindt plaats door de
opzichters van het team Buitendienst.
Afdeling Beheer adviseert de afdeling Beleid over beleid ten aanzien van de sportvelden en ten aanzien van
de technische maatregelen, zoals het renoveren van sportvelden of het leggen van drains en dergelijke.
Na elk speelseizoen vindt onderzoek plaats ten behoeve van het groot onderhoud aan de velden.

De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
Voor renovaties zijn geen middelen beschikbaar. Hiervoor dient de raad afzonderlijk een krediet
beschikbaar te stellen.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Voor het reguliere onderhoud is een budget onderhoud sportvelden opgenomen in de begroting. Dit is
voldoende om dagelijks onderhoud en het jaarlijks groot onderhoud aan de velden op een redelijk niveau
uit te voeren.
Voor renovaties/groot onderhoud aan sportvelden zijn geen aparte middelen beschikbaar. De raad dient
daarvoor waar noodzakelijk een afzonderlijk krediet beschikbaar te stellen.
Is er sprake van achterstallig onderhoud
De meeste sportvelden zijn in goede of voldoende staat.
Het honk- en softbalveld bij BSM wordt met klein onderhoud in redelijke staat gehouden. Met BSM is
afgesproken dat de club de komende jaren voor groot onderhoud van genoemd veld gaat reserveren. De
gemeente levert daarvoor geen financiële bijdrage.
Tenslotte is er licht achterstallig onderhoud bij VV Vogelenzang en bij BVC. Voor wat betreft het
achterstallige onderhoud bij Vogelenzang is een voorstel gedaan om financiële middelen ter beschikking te
stellen om groot onderhoud uit te voeren. Bij BVC is een overeenkomst bereikt en is een budget vastgesteld
voor de uitvoering van maatregelen. Inmiddels zijn in samenwerking tussen de gemeente en BVC twee
kunstgrasvelden gerealiseerd.
2.3.4.5

Speelvoorzieningen

Het beleidskader
Attractiebesluit
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Vanwege de wettelijke aansprakelijkheid op grond van het Attractiebesluit worden de speeltoestellen en de
valondergronden op de gemeentelijke speelplaatsen één keer per jaar door een deskundig bureau op
veiligheid gecontroleerd en zo nodig aangepast.
Maandelijks worden de speeltoestellen en valondergronden door de eigen buitendienst op kleine gebreken
en vandalisme gecontroleerd.
Prioriteitenonderzoek speelplaatsen gemeente Bloemendaal
In 2011 is het Prioriteitenonderzoek speelplaatsen gemeente Bloemendaal uitgevoerd door een externe
deskundige en vastgesteld door het college van B&W. Hieruit blijkt dat het grootste deel van de
speelplaatsen in Bloemendaal in orde is. In Bennebroek zijn nog reconstructies van speelplaatsen nodig.
Het gewenste kwaliteitsniveau
Speeltoestellen worden volgens de wettelijke verplichtingen onderhouden.
De beheers- en onderhoudsplannen
Werkzaamheden als kleine reparaties aan de toestellen en herstel van speelplaatsen en ondergrond worden
door de eigen buitendienst verricht. Grotere reparaties en vervanging worden uitbesteed.
De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
Voor renovaties zijn geen middelen beschikbaar. Hiervoor dient uw raad afzonderlijk een krediet
beschikbaar te stellen.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Het budget onderhoud speelplaatsen is voldoende om de speeltoestellen volgens de wettelijke
verplichtingen te kunnen onderhouden.
Is er sprake van achterstallig onderhoud
Er is geen achterstallig onderhoud aan speelvoorzieningen. Mocht een speeltoestel niet meer voldoen aan
de wettelijke normen, dan wordt het toestel verwijderd.
Kengetallen
De gemeente Bloemendaal beheert 35 speelplaatsen, verdeeld over de gemeente.
Kern
Bennebroek
Vogelenzang
Aerdenhout
Overveen
Bloemendaal
Totaal aantal

2.3.5

Aantal
speelplaatsen
12
6
4
6
7
35

Aantal
toestellen
48
36
29
25
41
179

Tractie

Het beleidskader
De gemeentelijke diensten maken gebruik van tractie. Tractie is een hulpmiddel om taken uit te kunnen
voeren. Aan het eind van de afschrijvingsperiode wordt bij elk voertuig en elke machine elk jaar technisch
beoordeeld wanneer werkelijke vervanging plaats dient te vinden. De gemeente vindt dat zij een
voorbeeldfunctie heeft op het duurzaamheidsgebied. Duurzaamheid is een belangrijk afwegingskader bij
vervanging.
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Het gewenste kwaliteitsniveau
Tractie wordt zodanig onderhouden dat het gebruik daarvan in overeenstemming is met de uit te voeren
taken waarbij efficiëntie, veiligheid duurzaamheid en werkbare technische staat beoordelingscriteria zijn.
De beheers- en onderhoudsplannen
Tractie wordt onderhouden volgens de wettelijke onderhoudsvoorschriften en volgens de
onderhoudsvoorschriften van de fabrikant.
De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
De kosten van onderhoud, rente en afschrijving worden toegeschreven aan het desbetreffende beleidsveld.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Jaarlijks worden in het investeringsprogramma de benodigde investeringen opgenomen. De benodigde
onderhoudsbudgetten zijn opgenomen in de begroting.
Is er sprake van achterstallig onderhoud
Door aan het eind van de afschrijvingsperiode elk jaar technisch te beoordelen wanneer de werkelijke
vervanging plaats dient te vinden wordt achterstallig onderhoud voorkomen.
Kengetallen
Afdeling Beheer
Team Buitendienst:

3 kleine bestelauto’s (2 stuks elektrisch);

1 grote bestelauto (4-wiel aangedreven);

10 pick-ups;

2 getrokken bladveegmachines;

3 tractoren;

1 rijdende bladblazer, gecombineerd met borstelmachine en sneeuwschuiver;

4 aanhangers;

diverse bladblazers, motormaaiers, kettingzagen, hakselaar, hogedrukspuit, enz.;

diverse klein materieel.
Begraafplaats:

grafdelver;

tractor;

grasmaaier;

aanhangwagen;

diverse klein materieel.
Team Weg en Water:

1 kleine bestelauto.
Team Vastgoed:

1 personenwagen.
Afdeling Dienstverlening, team Vergunningen:

3 snorscooters;

1 kleine 4x4 terreinwagen;
Afdeling Beleid, team Sociaal Domein:

1 jongerenbus.
Afdeling Bedrijfsvoering, team Facilitair:

1 kleine bestelauto (elektrisch).
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2.3.6

Gebouwen en woningen

Het beleidskader
De gemeente is als eigenaar, verhuurder en gebruiker verantwoordelijk voor het in stand houden en
onderhouden van haar gebouwen en woningen zodat een normaal en veilig gebruik mogelijk is. Het MJOP
wordt jaarlijks geactualiseerd.
Ten tijde van de verkoop en overdracht van het gemeentelijk woningbezit aan de woningbouwvereniging
heeft uw raad een lijst met woningen vastgesteld waarop woningen staan die ook na vrij komen van huur,
niet worden verkocht. Intussen zijn de inzichten ten aanzien van de benodigde omvang van het eigen bezit
aan dienstwoningen gewijzigd. Daarom heeft uw raad de lijst te behouden woningen beperkt tot twee:
- Hoge Duin en Daalseweg (dienstwoning theater Caprera);
- Zonnebloemlaan 20 (dienstwoning burgemeester).
Het totaal nog te verkopen woningen na vrijkomen van huur bedraagt daarmee momenteel 29.
Voor de voormalige dienstwoning begraafplaats Bergweg 60 wordt onderzocht of een gebruik in aansluiting
op de begraafplaats mogelijk is of dat tot afsplitsing en verkoop t.b.v. particuliere bewoning wordt
overgegaan.
Per 1 januari 2013 is door het rijk de verhuurder heffing geïntroduceerd. Alle verhuurders met meer dan 10
huurwoningen met een huurprijs onder de huurprijsgrens moeten deze heffing betalen. Ook de gemeente
dient aangifte te doen en de heffing te betalen. Het tarief verhuurder heffing is t.o.v. 2013 fors toegenomen
en legt een claim op de raming van de huuropbrengst van gemeentewoningen. Voor 2014 een nadeel van
ca. € 33.000 welk nadeel in de meerjarenbegroting verder oploopt tot ca. € 47.000 in 2017.
Het gewenste kwaliteitsniveau
het uitgangspunt is dat de gemeentelijke gebouwen en woningen sober maar doelmatig worden
onderhouden.
De beheers- en onderhoudsplannen
Alle werkzaamheden (kosten) voor het beheer en onderhoud zijn in een meerjaren onderhoudsplan (MJOP)
opgenomen. Het MJOP is in eigen beheer opgezet met behulp van een geautomatiseerd systeem en wordt
beheerd in samenwerking met de gemeente Heemstede. Jaarlijks wordt het MJOP geactualiseerd op basis
van inspecties, uitgevoerd onderhoud en mutaties van het bezit.
Er worden binnen het MJOP drie soorten onderhoud uitgevoerd:
1. Dagelijks onderhoud
Dat tot doel heeft het gebouw en de installaties in een toestand te houden die voor de dagelijkse
functievervulling noodzakelijk is.
2. Cyclisch / periodiek onderhoud
Onderhoud waarbij in de regel geen vernieuwing plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld schilderwerk. Dit betreft
terugkerend onderhoud met een zekere cyclus.
3. Groot onderhoud
Onderhoud, waarbij veelal onderdelen van het gebouw of de installaties moeten worden vervangen, zoals
bijvoorbeeld vernieuwing van een dak of vervanging van de cv-installaties.
Voor verandering aan gebouwen, niet het onderhoud betreffende, dat wil zeggen modificaties, innovaties en
renovaties (MIR), wordt op projectmatige basis een beroep gedaan op de flexibele algemene reserve.
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De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
De te verwachten onderhoudskosten per jaar aan de gemeentelijke gebouwen welke in eigen beheer zijn,
zijn opgenomen in het MJOP. Hieruit volgt de berekening van de jaarlijkse storting in de voorziening.
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Doordat jaarlijks een storting wordt gedaan in de voorziening conform het geactualiseerde MJOP, zijn de
onderhoudsbudgetten toereikend.
Is er sprake van achterstallig onderhoud
Door jaarlijks de technische situatie(s) te beoordelen wordt achterstallig onderhoud voorkomen.
Kengetallen
De gemeente heeft het beheer over de volgende eigendommen:
- 31 (verhuurde) woningen, inclusief 2 dienstwoningen;
- 54 objecten (gebouwen voor de publieke dienst en verhuurde/verpachte objecten).
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2.4 GRONDBELEID

Grondbeleid in Bloemendaal
Vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw voert de gemeente een behoudende (grond)-politiek. Dit is een
direct gevolg van het ruimtelijk beleid in deze gemeente om niet uit te breiden en financiële risico's te
beperken.
Er is destijds voor gekozen het groene karakter van de gemeente zoveel mogelijk te behouden. Op dit
moment geldt dit nog sterker en is het beleid er op gericht het bijzondere woon- en leefmilieu te
beschermen. Daar waar volgens het bestemmingsplan gebouwd mag worden, wordt gereageerd op
eventueel particulier initiatief. Op het gebied van de volkshuisvesting richt het beleid zich op het behoud, de
vervanging van, aanpassing en indien mogelijk uitbreiding van de woningvoorraad. Om invloed te kunnen
uitoefenen op het aantal sociale woningen, verkrijgt de gemeente soms de regie over de invulling van een
bouwlocatie of door grondaankoop of langs de weg van het bestemmingsplan.
Nota Grondbeleid
De in november 2012 vastgestelde Nota Grondbeleid is een strategische nota die op hoofdlijnen de kaders
schetst voor het grondbeleid van de gemeente Bloemendaal. De kaders voldoen aan het gestelde in het
Besluit Begroting en Verantwoording (hierna: BBV) en sluiten aan op de door de commissie BBV
uitgebrachte richtlijn “Notitie grondexploitatie” (bijgesteld) van februari 2012. De uitvoeringsstrategie is
afhankelijk van inhoudelijke ontwikkel- en beleidsvisies van de gemeente en hoe de gemeente deze
ambities optimaal denkt te kunnen waarborgen. Daarbij zijn marktomstandigheden en het risicoprofiel van
ontwikkelingen belangrijke aspecten.
De gemeente Bloemendaal heeft een aantal grondposities, met de daarbij behorende financiële risico’s.
Voor de verschillende grondposities zijn projecten belegd. In de jaarrekening annex paragraaf Grondbeleid
legt het college verantwoording af over de realisatie en voortgang van die projecten, echter de mate waarin
risico’s worden gelopen komt daarin onvoldoende tot uitdrukking. Toepassing van het hierna volgende
beleid zorgt voor tijdige opsporing van die risico’s, het treffen van maatregelen en het vergroten van de
controle op de geldstromen. Aan de hand van het voorgestelde beleid kan de gemeenteraad ook effectiever
controle uitoefenen op het college. De nota biedt op de diverse taakvelden in het grondbeleid duidelijkheid
over de taak- en rolverdeling tussen de raad, het college en het ambtelijk apparaat.
De nota biedt duidelijkheid over de vraag wanneer grondposities ingenomen dienen te worden en wat de
(financiële) kaders daarvoor zijn. De nota gaat in op de principes van grondbeleid bij de gemeente
Bloemendaal, de wettelijke grondslag, de risicobeheersing en de aansluiting bij de P&C-cyclus, het
projectmatig werken in relatie tot het grondbeleid en ten slotte de principes die worden gehanteerd bij
grondexploitatieberekeningen.
De nota is van toepassing op elk project waarbij de gemeente een (tijdelijke) eigendomspositie wat betreft
grond / onroerend goed heeft of wil verwerven en daarmee risico loopt.
Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG)
Naast een aantal beheeraspecten is een Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG) in het leven geroepen.
Door het instellen van een aparte reserve voor de grondexploitaties worden de financiële resultaten en
risico’s van het grondbedrijf gescheiden van de financiële huishouding voor de overige gemeentelijke taken.
De ARG vormt een buffer voor de financiële risico’s die samenhangen met de grondexploitaties.
Uitgangspunt is dat binnen de grondbedrijfsfunctie alle mogelijke financiële tegenvallers en negatieve
resultaten primair worden gedekt door activiteiten met een voordelig saldo. Daarvoor is de Algemene
Reserve Grondexploitatie (ARG) ingesteld, die het karakter van een vereveningsreserve heeft. Bij een
positieve afsluiting van een gemeentelijke grondexploitatie of bij tussentijdse winstneming wordt de
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gerealiseerde winst toegevoegd aan de ARG. Bij een verwacht tekort wordt de voorziening ‘risico’s
grondexploitatie’ ten laste van de ARG bijgesteld. Mocht een deel van deze voorziening vrijvallen, dan vindt
restitutie aan de ARG plaats.
Kostenverhaal
De Grondexploitatiewet als onderdeel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) geeft de
gemeente meer mogelijkheden om kosten te verhalen op zelfrealisatoren. Het gaat om kosten voor
planvorming. Hieronder vallen onderzoekskosten, kosten voor externe adviseurs, kosten voor het
bestemmingsplan en apparaatskosten voor projectmanagement en ambtelijke ondersteuning en eventueel
een afkoopsom voor het vereveningsfonds sociale woningbouw wanneer geen sociale woningen worden
gerealiseerd. Het gaat ook om de kosten voor daadwerkelijke uitvoering zoals aansluiting op de riolering,
kosten voor watercompensatie en aansluiting op wegen. Recente samenwerkingsovereenkomsten zijn die
voor Wimbledon Overveen, Park Vogelenzang, Oldenhove en Dennenheuvel.
Projecten
In Bloemendaal is er bij 3 projecten sprake van actieve grondpolitiek te weten: Haringbuys, Vijverpark
Overveen en Bispinckpark. Verder zijn er 2 projecten waarbij sprake is van verkoop en herontwikkeling
namelijk voormalig gemeentehuis Bennebroek en Publieke Werken Brouwerskolk. Dit betreffen allen
bouwgrondcomplexen. De overige projecten ruimtelijke ordening vallen buiten deze categorie. De gemeente
heeft hierbij geen grondpositie en het betreffen geen bouwgrondcomplexen in de zin van het BBV. In feite
gaat het hier om herziening van een bestemmingsplan en overige activiteiten ruimtelijke ordening. De
gemeente streeft bij projecten waarbij de grond niet in eigendom is van de gemeente naar eenduidige
afspraken en kostenverhaal. Een toelichting op de bouwgrondcomplexen treft u in deze paragraaf aan. De
overige projecten maken onderdeel uit van de toelichting van het programma ruimtelijke ordening en
wonen.
Bispinckpark (Landje van Van Riessen)
Kenmerk
Bouwgrondcomplex, niet in exploitatie genomen grond.
Marktpositie
De gemeente is eigenaar van de grond.
Stand van zaken en ontwikkelingen
In 2008 is door de gemeente, in het kader van realisatie van een gymlokaal ten behoeve van de
Hartenlustschool en met beoogd medegebruik door de Josephschool (basisschool), het zgn. Landje van Van
Riessen (gelegen in het Bispinckpark) aangekocht. Het terrein is ca. 1.060 m2 groot en grenst aan het
terrein van de Josephschool. Op het moment van aankoop was bekend dat sprake was van
bodemvervuiling. Inmiddels heeft bodemsanering plaatsgevonden.
Er wordt een QuickScan uitgevoerd voor de toekomstige invulling van het Landje van Van Riessen mede in
relatie tot ander vastgoed in Bloemendaal en de vestiging van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het in
exploitatie nemen van deze grond wacht op besluitvorming.
Bestuurlijke besluitvorming
Besluitvorming over toekomstige bestemming van het terrein, voorzien voor eind 2015.
Herontwikkeling voormalig gemeentehuis Bennebroek
Kenmerk
Bouwgrondcomplex, niet in exploitatie genomen grond.
Marktpositie
De gemeente is eigenaar van de grond en gebouwen op het perceel.
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Stand van zaken en ontwikkelingen
Voor het voormalig gemeentehuis Bennebroek is een studie uitgevoerd naar de ruimtelijke en
stedenbouwkundige mogelijkheden voor herontwikkeling van het gebied. De raad heeft de voorkeur
uitgesproken voor het zogenaamde Model Hosper 3. De grond en opstallen zijn verkocht en worden naar
verwachting in december 2015 betaald en overgedragen.
Bestuurlijke besluitvorming
Afgerond.
Publieke werken Brouwerskolk
Kenmerk
Bouwgrondcomplex, niet in exploitatie genomen grond.
Marktpositie
De gemeente is eigenaar van de grond en gebouwen op het perceel.
Stand van zaken en ontwikkelingen
De gemeente heeft het gebouw Brouwerskolk met aangrenzend perceel in verkoop. Op verzoek van de raad
is een stedenbouwkundig plan opgesteld, waarmee het object gerichter in de markt kan worden gezet. Het
stedenbouwkundig plan is door de raad vastgesteld waarmee het verkoopproces door makelaar DTZ kon
worden hervat. Ontdekking van asbest in het gebouw heeft het verkoopproces in vertraging gebracht omdat
het asbest eerst uit het gebouw moet worden verwijderd.
Bestuurlijke besluitvorming
Planning is dat het verkoopproces in de 2e helft 2015 zal worden hervat en dat de verkoop onder
voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring wordt geëffectueerd.
Haringbuys
Kenmerk
Bouwgrondcomplex, in exploitatie genomen grond.
Marktpositie
Gemeente is eigenaar van 15% van het plangebied.
Stand van zaken en ontwikkelingen
In september 2009 is het Plan van Aanpak1 vastgesteld. Daarna volgden een Stedenbouwkundig
Programma van Eisen(SPvE). In mei 2011 stelde uw raad de oplossingsrichting vast met een amendement
waarmee het plan primair moest worden ontwikkeld door bouwkavels aan particulieren uit te geven. Daarna
volgde vaststelling van het Stedenbouwkundig Plan, Projectplan en het Beeldkwaliteitsplan. Met het
vaststellen van het bestemmingsplan stelde de raad eveneens de grondexploitatie vast waarmee
bekostiging van onder andere het bouw- en woonrijp maken van het plangebied werd goedgekeurd.
De financiële positie van het project is gezien de verder teruglopende huizenmarkt en dalende
verkoopopbrengsten behoudend ingestoken. Hoewel alle gemeentelijke bouwkavels werden verkocht
bestaat zorg over de vraag of het project budgetneutraal kan worden uitgevoerd in verband met de vondst
van asbest in de grond tijdens het bouwrijp maken. De extra kosten voor asbestsanering zijn zo hoog dat
een bescheiden surplus op het project beperkt aanwezig is. Een geactualiseerde grondexploitatie zal aan de
Raad worden aangeboden ter vaststelling. Kavelkopers hebben met een vertraging van drie maanden de
bouwkavels medio december 2014 geleverd gekregen. In november 2015 zal worden gestart met het
1 De doelstellingen voor het project zijn dat er minimaal en duurzaam gebouwd wordt en dat het gebied daarbij zo groen
mogelijk blijft. Het project moet bovendien budgetneutraal worden uitgevoerd. Onder budgetneutraliteit wordt verstaan
dat er geen doelstelling bestaat de grondopbrengst te maximaliseren, maar dat genoegen wordt genomen met een
taxatiewaarde, conform de Wet ruimtelijke ordening (waar de GREXwet onderdeel van uitmaakt, die correspondeert met
een minimale bebouwingsdichtheid).
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woonrijp maken van het plangebied. Oplevering van het totale gebied hangt samen met de vordering van
de bouwactiviteiten op de individuele bouwkavels.
Bestuurlijke besluitvorming
2016 Vaststellen bijgestelde grondexploitatie.
1 De doelstellingen voor het project zijn dat er minimaal en duurzaam gebouwd wordt en dat het gebied daarbij zo groen

mogelijk blijft. Het project moet bovendien budgetneutraal worden uitgevoerd. Onder budgetneutraliteit wordt verstaan
dat er geen doelstelling bestaat de grondopbrengst te maximaliseren, maar dat genoegen wordt genomen met een
taxatiewaarde, conform de Wet ruimtelijke ordening (waar de GREXwet onderdeel van uitmaakt, die correspondeert met
een minimale bebouwingsdichtheid).

Vijverpark Overveen
Kenmerk
Bouwgrondcomplex, in exploitatie genomen grond.
Marktpositie
De gemeente is eigenaar van de grond.
Stand van zaken ontwikkelingen
Het vijverpark Overveen, voorheen voormalige locatie Marinehospitaalterrein, eigendom van gemeente
Bloemendaal, wordt ontwikkeld voor woningbouw. Voor de ontwikkeling en uitvoering maakte de gemeente
afspraken met AM op 23 februari 2005 in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK).
In september 2011 heeft uw raad ingestemd met de gestelde ontwikkelkaders op basis waarvan een nieuw
plan moest worden ontwikkeld door AM. Intensieve gesprekken met bewoners (verenigd in de
klankbordgroep) en gemeente resulteerde eind mei 2012 in een Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan
(opgesteld onder regie en verantwoordelijkheid van AM). Het plan is besproken in de commissie grond van
juni 2012. De vervolgstappen zijn pas in het 2e kwartaal van 2013 vastgesteld in een reserveringsbrief
(i.v.m. de geëindigde SOK op 28 januari 2013) aan AM en bestond o.a. uit een inmiddels geleverd
Stedenbouwkundigplan, Beeldkwaliteitsplan en ontwerp-Bestemmingsplan maar ook uit het opbrengen van
de juiste grondwaarde. Participatie door bewoners geschiedt in zogenaamde klankbordgroep bijeenkomsten
onder onafhankelijk voorzitterschap. De klankbordgroep stelde haar eigen ‘leef’ regels vast, functioneert
naar ieders tevredenheid en verheugt zich in toegetreden lid architect Sjoerd Soeters.
In februari 2014 stelde uw Raad het Stedenbouwkundigplan vast. Daarop volgde uw vaststelling van de
grondexploitatie en impliciet akkoord op het collegevoorstel de Koop- en Realisatieovereenkomst te sluiten
met AM. Inmiddels is de procedure voor een nieuw bestemmingsplan met goed gevolg doorlopen.
Bestuurlijke besluitvorming
Afgifte omgevingsvergunningen.
De financiële beheersing
Grondbeleid en vooral de financiële gevolgen van grondbeleid, hebben hun invloed op de gemeentelijke
begroting en het weerstandsvermogen. Hieraan zijn risico’s verbonden die in een vroegtijdig stadium van
planontwikkeling en besluitvorming, transparant moeten zijn en vooral zo volledig mogelijk onderdeel van
de besluitvorming moeten uitmaken.
Voor alle projecten van het grondbeleid worden onderbouwde exploitatieberekeningen gemaakt en op een
inzichtelijke wijze geadministreerd en beheerd. Bij de jaarrekening wordt op basis van de jaarlijkse
herziening van de grondexploitatieberekeningen eventuele geprognosticeerde verliezen via een voorziening
afgevangen. In de jaarrekening 2014 is hiervoor een toereikende voorziening van € 1.767.141 opgenomen.
Het succes van het grondbeleid hangt mede af van de wijze van samenwerking met marktpartijen en/of
overheden. In de berekeningen van de exploitatieopzetten wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden
met actuele prijs- en opbrengststijgingen en de fasering van kosten en opbrengsten in de tijd in relatie tot
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de risico’s in de markt en de economische omstandigheden. De berekeningen worden periodiek
geactualiseerd om zicht op de financiële consequenties te houden.
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2.5 BEDRIJFSVOERING
A: Inleiding
De bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten, zoals
door u in deze begroting geformuleerd. Het welslagen van de programma’s is in belangrijke mate
afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Als we het over de bedrijfsvoering hebben dan hebben
we het over de onderdelen personeel, organisatie, informatisering, automatisering, communicatie, planning
en control, financiële zaken, juridische zaken, facilitaire zaken, inkoop en huisvesting.
De ondersteuning heeft onder andere betrekking op:
Het mogelijk maken van een kwalitatief hoogwaardige politiek besluitvormingsproces;
Een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering en verantwoording daarover,
gebaseerd op een actuele en betrouwbare administratie;
De beschikbaarheid van voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd personeel;
Het optimaliseren en vereenvoudigen van werkprocessen door ICT;
Een optimaal beheer van financiële posities en geldstromen en beperking van de daaraan verbonden
risico´s.
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de reguliere, operationele kaders voor de bedrijfsvoering voor
de dagelijkse uitvoering van de programma’s om de door u genoemde maatschappelijke effecten te kunnen
realiseren.
B: Organisatie
Ontwikkelingen
In de komende jaren staat de organisatie een taakverzwaring te wachten. De decentralisaties in het sociale
domein, de omvangrijke bezuinigingen en de transitie van de gemeente naar eerste overheid vragen om
een doorontwikkeling van onze organisatie. Een doorontwikkeling is noodzakelijk naar een organisatie die
met adequate bestuurskracht uitvoering blijft geven aan haar primaire dienstverlenende taak aan de
burger.
In 2015 is een reorganisatie doorgevoerd waarbij onder meer een publiekscentrum is ingericht in het
nieuwe gemeentehuis dat in juni 2015 in gebruik is genomen. Een centraal loket waar inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties terecht kunnen met al hun vragen. Er is een nieuw
management- en organisatiestructuur ingevoerd. De organisatie is opgebouwd uit vijf afdelingen. Vier
afdelingen richten zich op het primaire proces en onderhouden intensieve contacten met inwoners,
bedrijven en instanties binnen de Bloemendaalse gemeenschap. Een vijfde afdeling, Bedrijfsvoering,
verzorgt met name de interne dienstverlening.
Huisvesting
In juni 2015 is het nieuwe gemeentehuis in gebruik genomen waarin de medewerkers van de binnendienst
werkzaam zijn. De kantoren in Bennebroek en de Brouwerskolk zijn overbodig geworden en worden
afgestoten. Het kantoorgebouw is ingericht met flexplekken wat een moderne werkwijze van medewerkers
en ICT-ondersteuning vereist.
Ontwikkeltraject 'Samen bouwen aan Het huis van de democratie Bloemendaal'
Na het vertrek van oud-burgemeester dhr. Nederveen in januari 2015, heeft de commissaris van koning
aan waarnemend burgemeester mw. Emmens-Knol de opdracht gegeven om de bestuurscrisis te
onderzoeken. Het onderzoeksrapport dat medio 2015 is verschenen, schetst een zorgelijk beeld. De
kwaliteit van het bestuur en lokale democratie is onvoldoende. Raadsleden, collegeleden en ambtenaren
hebben allemaal hun individuele kwaliteiten maar het onderlinge samenspel dient sterk te worden
verbeterd: heldere rol- en taakverdeling, duidelijke en goed voorbereide processen, teamspel en onderling
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vertrouwen. Kortom, de opgave is om van individuele kwaliteiten tot collectieve resultaten te komen. In het
najaar 2015 wordt het verbetertraject besproken met de gemeenteraad. De verwachting is dat het traject
in 2016 onverkort voortgezet zal worden om de vereiste bestuurscultuur te implementeren en te borgen.
Doorontwikkeling ambtelijke organisatie
Zoals hiervoor aan de orde kwam, is de organisatieverandering niet voltooid. Het fundament is gelegd,
maar door de nieuwe gemeentesecretaris die in augustus 2015 is aangetreden, heeft het verder werken aan
een professionele organisatie die het bestuur optimaal ondersteunt de hoogste prioriteit. Niet alleen binnen
het bestuur wordt gewerkt aan betere onderlinge samenwerking, ook binnen de ambtelijke organisatie is dit
een belangrijk thema. Ook worden de werkprocessen en beleidsvoorbereiding doorgelicht en gestroomlijnd.
Een andere thema is de uitwerking van het bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap voor
samenwerkingsverbanden. Een groot aantal gemeentelijke taken worden op afstand uitgevoerd, en de
opgave is om hier voldoende grip op te hebben. Verder is zaakgericht en projectmatig werken een
belangrijk thema voor de komende jaren.
Kernwaarden
Naast een andere organisatiestructuur is een cultuur nodig die gericht is op een optimale samenwerking, die
de Bloemendaalse manier van werken genoemd. Kernwaarden hiervoor zijn dienstverlening,
resultaatgericht en samenwerken. Zowel richting inwoners en bestuur en ten opzichte van elkaar. Hier
wordt verder aan gewerkt in het kader van onder meer het personeel- en HRM beleid (zie hieronder).
Personeel- en HRM-beleid
Om de ambities betreffende dienstverlening en het werken in de nieuwe huisvesting waar te maken is er
gekozen om de principes van het nieuwe werken in te voeren. Ofwel de Bloemendaalse Manier van Werken
(BMW) die bijdraagt aan de organisatieontwikkeling en modernisering van de organisatie, de manier van
werken en de vaardigheden van de medewerkers. Voor 2016 betekent dit dat er verder geïnvesteerd zal
worden in het maken van resultaatgerichte afspraken tussen leidinggevende en medewerker en
medewerkers vaardigheden bij te brengen om virtueel te kunnen samenwerken en digitaal te
communiceren.
Regionale Samenwerking (w.o. inkoop)
De mogelijkheden voor regionale samenwerking worden reeds volop benut (zie paragraaf Verbonden
Partijen). Voor het uitvoeren van de decentralisatie op het Sociale Domein is aangesloten bij omliggende
gemeenten. Wat betreft samenwerking op het gebied van onder meer ICT en bedrijfsvoering wordt
samengewerkt met de gemeente Heemstede. Er wordt een inkoopjaarplan opgesteld en in 2016 uitgevoerd.
C: Informatisering en automatisering
Een goed opgezette informatievoorziening en ICT-infrastructuur is een essentiële randvoorwaarde voor de
modernisering van de dienstverlening en het realiseren van een slim werkende organisatie. Zie voor meer
informatie programma 1 Bestuur, organisatie en dienstverlener.
D: Financiën, planning & control
In de begroting 2016 is het collegeprogramma 2014 – 2018 verwerkt. De ambities zijn vertaald in concrete
doelen voor de komende jaren met waar mogelijk een raming van de lasten/baten die dit met zich
meebrengt. Een sluitende begroting is een eis van provincie en Rijk en we moeten ons hieraan houden.
-rechtmatigheid
De accountantsverklaring bevat naast een oordeel over getrouwheid ook een oordeel over rechtmatigheid.
Rechtmatig betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
waaronder gemeentelijke verordeningen zoals de verordening financieel beheer Bloemendaal. Net als in de
jaren daarvoor is in 2015 een goedkeurende verklaring van de accountant ontvangen over het jaar 2014. Er
zijn ten aanzien van de rechtmatigheid geen bijzonderheden geconstateerd. Voor een goedkeurende
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rechtmatigheidsverklaring is een goede opzet van de interne controle van groot belang. De interne controle
is daarom een logisch onderdeel van het primaire proces.
-doelmatigheid
Een ander belangrijk onderdeel van control is de toets of er wel doelmatig wordt gehandeld.
Dit is doel van onderzoek door bv. de gemeentelijke rekenkamer en 213a onderzoeken.
-doeltreffendheid
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken, is het gewenste effect bereikt? Om deze vraag te kunnen
beantwoorden moet vooraf zo concreet mogelijk gemaakt worden wat we willen bereiken.
Elk jaar wordt gewerkt aan een het meer concreet / SMART maken van de begroting.
Wet Markt en overheid / Vennootschapsbelasting
Op 18 december 2014 heeft de Tweede Kamer de Wet modernisering vennootschapsbelasting voor
overheidsondernemingen aangenomen. De vennootschapsbelasting wordt zo aangepast dat
overheidsondernemingen die economische activiteiten verrichten op een markt waarop ook private
ondernemingen actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting worden
onderworpen als die van private ondernemingen. De aanpassingen hebben tot doel een gelijk speelveld te
creëren tussen partijen. Per 1 januari 2016 moeten gemeenten 25% vennootschapsbelasting afdragen over
alle winstgevende activiteiten waarbij zij niet als overheid optreden. Dit als gevolg van Europese wetgeving
die bepaalt dat oneerlijke concurrentie moet worden tegengegaan. Dat betekent dat de winst, gemaakt door
de gemeente straks belast gaat worden. Dit kan financiële gevolgen hebben voor de gemeente en met
name voor grondexploitaties. In het najaar van 2015 zal met ondersteuning van EFK Belastingadviseurs
worden gestart met het in kaart brengen van de verschillende (ondernemings)activiteiten en de
inventarisatie van activiteiten die op basis van de wet in de heffing betrokken zullen worden en welke
activiteiten mogelijk vrijgesteld zijn. Nog dit jaar zal de inventarisatie worden afgerond en zult u over de
resultaten worden geïnformeerd met de aandacht dossiers en mogelijke oplossingsrichtingen. Op dat
moment kan de financiële impact worden ingeschat. In de begroting is thans een p.m. raming opgenomen.
Ombuigingen
Sinds 2011 zijn er ombuigingsvoorstellen behandeld en is er richting gegeven aan de verdere taakstellingen
en bezuinigingen. In de periode 2011 t/m 2013 is er ongeveer 3,5 miljoen omgebogen waarvan het
grootste deel is bespaard door de ambtelijke organisatie.
In de Meerjarenbegroting 2016 - 2019 is een structurele taakstelling verwerkt, die nog nader moet worden
ingevuld maar waarvan het voordeel geheel is verwerkt in het saldo. Het meerjarenperspectief maakt het
noodzakelijk om de taakstelling geheel in te vullen. Het gaat om een taakstelling van ongeveer € 550.000
in 2016 oplopend tot ongeveer € 750.000 in 2018. De oorspronkelijke taakstelling was € 1,7 miljoen in
2018, een groot deel van de taakstelling is dus reeds ingevuld.
In onderstaand overzicht is in de kolommen "2016 geraamd" en "2017" en "2018" de raming voor de te
behalen taakstelling te zien. In de kolom "2016 voorstel" is te zien wat het voorstel is om de verschillende
taakstellingen in te vullen. Dit leidt tot een invulling van de taakstelling voor 2016 van circa € 345.000. De
omvang van de taakstelling dient geheel te worden ingevuld, maar kan zo nodig vervangen worden door
andere voorstellen.
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De taakstelling gemeentelijke huisvesting van € 312.201 dient vanaf 2016 structureel ingevuld te worden.
Voorstel is om vanaf 2016 een bedrag van € 167.000 in te vullen en vanaf 2017 het gehele bedrag. De
besparing die voortkomt uit de facilitaire organisatie wordt in 2015/2016 nader uitgewerkt en kan pas vanaf
2017 zijn beslag krijgen. De besparing van € 167.000 is opgebouwd uit een lagere dotatie van € 92.000 aan
de voorziening onderhoud en uit een efficiencykorting van € 75.000 die door het MT nader zal worden
ingevuld. Deze € 75.000 kan breder worden ingevuld dan zaken die direct met huisvesting te maken
hebben.
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2.6 FINANCIERING
Inleiding
De wet en regelgeving inzake financiering bij decentrale overheden is grotendeels geregeld in de Wet
Financiering decentrale overheden (Fido) en de daarop gebaseerde ministeriële Regeling uitzettingen en
derivaten decentrale overheden (Ruddo). De belangrijkste doelstelling van de Wet Fido is het bevorderen
van een solide financiering en de uitstekende kredietwaardigheid van decentrale overheden op de
kapitaalmarkt. In de Wet Fido is aangegeven dat overheden uitsluitend ten behoeve van de publieke taak
leningen mogen aangaan, garanties verstrekken of geldmiddelen (in de vorm van leningen of
deelnemingen) uitzetten. Het verkapte bankieren ook wel ‘near banking’ genoemd is niet toegestaan. In dat
geval wordt geld geleend en vervolgens tegen een hogere rente weer uitgezet. Voorts is in de wet Fido
aangegeven dat uitzettingen een prudent karakter moeten hebben en niet zijn gericht op het genereren van
inkomsten door het lopen van overmatig risico. Gestreefd wordt naar een balans tussen rendement en risico
hetgeen in de ministeriële regeling Ruddo verder wordt uitgewerkt.
In de ministeriële regeling Ruddo worden eisen gesteld aan de kredietwaardigheid van de tegenpartij bij wie
de decentrale overheden gelden uitzetten of waarmee zij derivaten afsluiten (beperken debiteurenrisico).
Voorts stelt de regeling eisen aan de vorm waarin gelden worden uitgezet (beperking marktrisico’s).
Daarnaast is de gemeente verplicht volgens een door uw raad vastgesteld treasurystatuut te werken. In het
treasurystatuut wordt onder treasury verstaan: “het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en
het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities
en de hieraan verbonden risico’s”. Alle financieringsactiviteiten worden uitgevoerd binnen het vastgestelde
statuut, dat is vastgesteld in de raad van 16 december 2010.
De uitgaande en inkomende geldstromen van de gemeente houden geen gelijke tred en zijn sterk
afhankelijk van het investeringsvolume, de voortgang van investerings- en bouwgrondprojecten en de
spreiding van de jaarlijkse reguliere uitgaven en inkomsten. De afgelopen jaren is de financieringsbehoefte
in de gemeente Bloemendaal toegenomen. Als gevolg van het hoge investeringsvolume voor
onderwijshuisvesting, infrastructuur (riolering en wegen), de verlengde financiering van het
bouwgrondcomplex "Vijverpark Overveen" en de verplichte aflossing van een fixe geldlening van € 8 miljoen
in december 2016 blijft de financieringsbehoefte in 2016 onverminderd groot. In eerste instantie zal de
financieringsbehoefte met kasgeldleningen worden opgevangen. Deze vorm van financiering is voordeliger
dan het aantrekken van nieuwe (langlopende) geldlening. Echter consolidatie is noodzakelijk om
overschrijding van de kasgeldlimiet te voorkomen en de renterisiconorm te borgen. Zodra de kasgeldlimiet
wordt overschreden zal alsnog een nieuwe langlopende geldlening moeten worden afgesloten waardoor de
schuldpositie van de gemeente nadelig wordt beïnvloed. Zo is begin augustus 2015 tot consolidatie
overgegaan waarover u per brief, corsanummer 2015054751 bent geïnformeerd. In de meerjarenbegroting
zijn de financieringslasten begroot. De financieringsbehoefte wordt via een wekelijkse bijstelling van de
liquiditeitsbegroting nauwlettend gevolgd. Dit is nodig om de liquiditeitspositie op orde en onder controle te
houden waardoor tijdig en adequaat kan worden gereageerd op de geld- en de kapitaalmarkt.

Algemene ontwikkelingen
Rente ontwikkelingen
De ontwikkeling van de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt wordt nauwlettend gevolgd. De
gemeente Bloemendaal heeft hier in het geheel geen invloed op en zal de tarieven als een gegeven moeten
aanvaarden. Voor de ontwikkelingen van de rentestanden op korte en lange termijn baseert de gemeente
Bloemendaal zich op de visie van de huisbankier, de BNG BANK. Voor nieuwe investeringen wordt gerekend
met een rentepercentage van 2,5% zoals opgenomen in de Kadernota 2016.
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Risicobeheer
Verstrekking van gelden of het stellen van garanties mag de gemeente ingevolge het treasurystatuut alleen
indien dat uit hoofde van de publieke taak gebeurt. Verstrekking van gelden uit hoofde van de
treasuryfunctie mag alleen indien dit niet gericht is op het verkrijgen van inkomen en er geen overmatige
risico’s gelopen worden.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn (korter dan één jaar) weer. Jaarlijks geeft het
ministerie aan welk bedrag gemeenten met kortlopende geldleningen mogen financieren: de kasgeldlimiet.
Onder de kasgeldlimiet valt ook het zogenoemde rood staan op de rekening-courant. De limiet bedraagt
8,5% van de totale exploitatiebegroting. In 2016 komt dit neer op een toegestane financiering met
kortlopend geld van afgerond € 4,2 miljoen. De dienstverleningsovereenkomst die de gemeente
Bloemendaal met de BNG BANK heeft afgesloten, staat een krediet toe tot een bedrag gelijk aan de
vastgestelde kasgeldlimiet voor dat jaar. Na vaststelling van de begroting 2016 zal de kasgeldlimiet
wederom met de BNG BANK worden afgestemd. Als blijkt dat gedurende drie achtereenvolgende kwartalen
de kasgeldlimiet wordt overschreden dan zal de financieel toezichthouder dit meewegen bij de beoordeling
van het begrotingstoezicht. Bij overschrijding van de kasgeldlimiet als gevolg van een toename van de
financieringsbehoefte zal tot consolidatie worden overgegaan.

Koersrisicobeheer
De gemeente Bloemendaal heeft buiten de (verplichte) deelname aan het schatkistbankieren bij de BNG
BANK geen overtollige middelen uitstaan. Ingevolge het treasurystatuut mag slechts worden uitgezet in
vastrentende waarden. Omdat daarbij de nominale waarde gegarandeerd is wordt er geen koersrisico
gelopen. Met het schatkistbankieren is het beleggingsrisico waaraan de gemeente wordt blootgesteld
verminderd.
Renterisiconorm
Voor de vaste schuld is als maatstaf door het ministerie van BZK de renterisiconorm ontwikkeld. Jaarlijks
mogen de verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal
bedragen. Omdat deze norm niet overschreden mag worden, ontstaat er een spreiding van opgenomen
geldleningen en daardoor ook van rente-aanpassingsdata en looptijden. Met de aflossing in 2016 van een
fixe geldlening ad € 8 miljoen en de reguliere aflossing van 2 lineaire geldleningen blijven we net binnen de
norm. Een eventuele verlenging van de lening voor de financiering van het project "Vijverpark Overveen"
zal, in navolging van 2015, ook in het begrotingsjaar 2016 leiden tot overschrijding van de renterisiconorm.
Het renterisico is echter van incidentele aard waarvoor ontheffing bij de financieel toezichthouder zal
worden aangevraagd. Vanaf 2017 wordt weer aan de renterisiconorm voldaan. De overschrijding van de
renterisiconorm zal door de toezichthouder meewegen bij de beoordeling van het begrotingstoezicht en uw
specifieke aandacht vragen. Bij de (her)financiering zal met de spreiding van vrijkomende geldleningen
rekening worden gehouden.
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Conclusie is dat de gemeente Bloemendaal voldoet aan de renterisiconorm.
De aangetrokken geldlening in 2011 ad. € 8.000.000 wordt in 2016 in zijn geheel afgelost. Deze aflossing
zal leiden tot herfinanciering tegen hetzelfde bedrag maar met aangepaste rentedata en looptijd.

Financiering
Financieringspositie
Gemeentefinanciering heeft betrekking op de financiering van de organisatie voor de lange termijn. Zodra
de financieringsmiddelen (de reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen) lager zijn dan het totaal
van de boekwaarde van de investeringen, inclusief bouwgrondexploitaties, is dit een teken dat de gemeente
een vaste geldlening moet gaan aantrekken.

*=De stand conform balans 31-12-2014

Uit bovenstaand overzicht is af te lezen dat over de gehele periode sprake is van een financieringstekort.
Het financieringstekort is het gevolg van de voortgang van investeringsprojecten zoals het gemeentehuis,
onderwijshuisvesting, water- en rioleringswerken. Door deze ontwikkeling met de verplichte aflossing in
2016 van een fixe geldlening van € 8 miljoen zal de financieringsbehoefte voortduren. In 2016 zal
consolidatie c.q. herfinanciering van de leningenportefeuille plaatsvinden om de groeiende
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financieringsbehoefte op te vangen en te controleren. De gemeente zal hiervoor nieuwe (langlopende)
geldleningen moeten aantrekken.
Zodra de boekwaarde van de bouwgrondexploitatie wordt terugverdiend kan een deel van de schulden
worden afgelost. De verwachting is dat daardoor het totale schuldenniveau op zo'n € 25 miljoen komt te
liggen. Uit het meerjarig financieringsoverzicht blijkt echter dat door het geprognosticeerde
financieringstekort als gevolg van de investeringsprojecten het schuldenniveau voor de komende jaren
nauwelijks zal afnemen.
Leningenportefeuille
Aangegane langlopende geldleningen

2016

Leningenbestand per 1 januari 2016

35.623.835

Reguliere aflossing

8.900.000

Vervroegde aflossing
Nieuw aan te trekken leningen 2016

8.000.000
34.723.835

Leningenbestand per 31 december 2016

Rentekosten
In de volgende tabel, ziet u welke rentekosten er in de begroting worden verantwoord. De rente wordt
enerzijds bijgeschreven aan de reserves, anderzijds doorberekend over de boekwaarde van de
investeringen van de bedrijfsmatige exploitaties en toegerekend aan (bouw)projecten. Vervolgens worden
de geactualiseerde rentekosten vergeleken met de rentekosten in de lopende meerjarenbegroting 20152018. De verschillen zijn meegenomen in de voorliggende meerjarenbegroting 2016-2019. Het (rente)saldo
van de kostenplaats kapitaallasten is opgenomen in programma 7 Algemene dekkingsmiddelen.
TABEL: Rente
a Rente kasgeld financieringspositie 1-1
b Rentebijschrijving (dekkings)reserves riolering
c Rentetoerekening riolering / onderwijs etc.
d Rentebijschrijving gronden / bouwprojecten
e Rente diversen (o.a. geldleningen)
Saldo rentekosten

2016

2017

2018

2019

-57.189

-26.300

-14.782

-14.472

-180.145

-176.376

-172.608

-168.839

1.094.358

1.112.720

1.081.824

1.050.922

294.446

153.540

0

0

-579.660

-567.522

-536.584

-505.646

571.810

496.062

357.850

361.964

a.
b.

Betreft de rente voor kort geld op basis van de geactualiseerde liquiditeitsprognose.
Betreft de rente welke wordt bijgeschreven aan de reserves van de rioolexploitatie. Dit zijn
rentekosten voor de begroting.
c. Betreft rente die wordt doorberekend aan met name rioleringsprojecten en onderwijs. Deze rente
vloeit weer terug naar de algemene middelen.
d. Betreft de rente over de in exploitatie genomen bouwgrondcomplexen.
e. Betreft de rente voor langlopende geldleningen.

Liquiditeitenbeheer
In de dienstverleningsovereenkomst met de BNG Bank is ook het liquiditeitenbeheer opgenomen. Een
tekort aan middelen kan hierdoor op voordelige wijze worden geleend zonder risico voor de gemeente. Na
afloop van het kwartaal wordt er een liquiditeitenplanning opgesteld, met behulp van deze planning kan
inzicht worden verkregen in de financieringsbehoefte.
Schatkistbankieren
De wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden bij het
ministerie van Financiën, de rijksschatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale
overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis
van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de
publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan.
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De gemeente Bloemendaal mag haar overtollige middelen tot een bepaald bedrag buiten de schatkist van
het Rijk aanhouden. Voor een gemeente met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 miljoen is het
drempelbedrag gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal € 250.000
bedraagt. Het drempelbedrag voor Bloemendaal bedraagt € 382.500. Dagelijks worden de overtollige
middelen in rekening-courant automatisch met het rijk verrekend. Voor een eenduidige verantwoording in
de jaarrekening wordt gebruik gemaakt van een door het rijk voor decentrale overheden ontwikkeld
verrekenmodel. De gemeente Bloemendaal heeft op dit moment geen substantiële overtollige middelen
uitstaan. Met de verplichte deelname aan het schatkistbankieren is het beleggingsrisico waaraan de
gemeente wordt blootgesteld nihil. Daarentegen dient de gemeente ook weer niet over liquide te zijn omdat
de rente-inkomsten uit de verplichte belegging bij het rijk marginaal zijn. De liquiditeits- en koersrisico’s
worden continue bewaakt in relatie tot de stand in rekening-courant bij de BNG BANK.
Debiteurenbeheer
Verder voert de gemeente een actief debiteurenbeheer waardoor het debiteurenrisico zoveel mogelijk
beperkt wordt. Indien debiteurenrisico’s bestaan dan zal daarvoor bij de jaarrekening een voorziening
worden getroffen.

Gewaarborgde leningen
Uit de staat van gewaarborgde geldleningen blijkt voor welke instellingen de gemeente garant staat uit
hoofde van haar publieke taak. Er is niet gebleken dat daarbij sprake is van een instelling die een verhoogd
risico heeft op het niet kunnen voldoen aan haar verplichtingen op lange termijn.
Garantiestellingen per 1 januari 2016
Garantiestellingen publieke taak

x € 1.000
2.985

Achtervang garantiestelling WSW

51.601

Achtervang garantiestelling WEW

334

De garantstellingen voor de publieke taak is voor het grootste deel een lening aan woningbouw Brederode
wegens de overname van gemeentelijk woningbezit. Andere leningen zijn onder meer voor een
bejaardencentrum en buitenschoolse opvang. De achtervang garantiestelling WSW en WEW zijn
geldleningen waarvoor respectievelijk de stichtingen Stichting Waarborgfonds Woningbouw en Stichting
Waarborgfonds Eigen Woningen borg staan. De gemeente heeft de achtervang met betrekking tot deze
leningen. Het gemeentelijk financiële risico is te verwaarlozen.

Corsanummer: 2015059946

183

2.7 VERBONDEN PARTIJEN

Gemeenschappelijke regelingen
Verbonden partijen zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij eveneens
een financieel belang heeft. Partijen waarin de gemeente alleen een bestuurlijk belang hebben en waaruit
geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen voortkomen, maken onderdeel uit van een programma.
Van een bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente op enigerlei wijze zeggenschap heeft. Het gaat
hierbij om bijvoorbeeld een zetel in het bestuur dan wel stemrecht bij bestuurlijke beslissingen. Het
financieel belang betekent dat middelen die de gemeente aan een derde partij ter beschikking heeft gesteld,
niet terugontvangen kunnen worden in geval van faillissement en dat financiële problemen op de gemeente
verhaald kunnen worden.
De gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen, verenigingen en
stichtingen (verbonden partijen). Gemeenschappelijke regelingen voeren beleid uit voor de gemeente wat in
principe ook door de gemeente in eigen beheer kan worden uitgevoerd. Men spreekt ook wel van verlengd
lokaal bestuur. De gemeente mandateert als het ware deze verbonden partijen en blijft
eindverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen.
Onderstaand worden de verbonden partijen genoemd en wordt uiteengezet wat de doelstelling, de tijdsduur
van de regeling, mogelijke ontwikkelingen en het financiële belang is.
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Overzicht verbonden partijen
Naam
1. Veiligheidsregio
Kennemerland (VRK)

Rechtsvorm
GR

Vestigingsplaats
Haarlem

Publiek belang
Openbare orde,
gezondheid en
veiligheid door
Regionale brandweer
en GGD Kennemerland

Tijdsduur
Onbepaald

2. Werkvoorzieningsschap
Zuid-Kennemerland
Paswerk

GR

Cruquius

Sociale
werkvoorziening

Onbepaald

3. Regionale
samenwerking
Belastingen (GBKZ)

GR

Overveen

Heffen en invorderen
gemeentelijk
belastingen, uitvoering
wet WOZ.

Onbepaald

4. Intergemeentelijke
Afdeling Sociale Zaken

GR

Heemstede

Uitvoering van taken
Sociale zekerheid

Onbepaald

5. NV Bank Nederlandse
Gemeenten

NV

Den Haag

Bank voor overheden

Onbepaald

6. Eneco Energie N.V.

NV

Rotterdam

Energievoorziening

Onbepaald

7. Stichting Openbaar
Primair Onderwijs Zuid
Kennemerland(STOPOZ)

Stichting

Haarlem

Voldoende aanbod
van openbaar
onderwijs

Onbepaald

8. Schoolverzuim en
Voortijdig
Schoolverlaten
‘West-Kennemerland’

GR

Haarlem

Leerplichtadministratie,
Leerplichthandhaving
en voortijdig
Schoolverlaten.

Onbepaald

9. De Meerlanden
Holding N.V.

NV

Rijsenhout

Afvalinzameling en
verwerking

Onbepaald

10. Regionaal
inkoopbureau IJmond
en Kennemerland

Stichting

Heemstede

Inkoopsamenwerking

Onbepaald

11. Regeling
bereikbaarheid
Zuid-Kennemerland
12. Gemeenschappelijke
Regeling samenwerking automatisering
2015 (GRIT)

GR

Haarlem

Bereikbaarheid regio
Zuid-Kennemerland

Onbepaald

GR

Heemstede

Beheer en
dienstverlening
gezamenlijke ICT
infrastructuur van
gemeentelijke
organisaties van
Heemstede en
Bloemendaal

Onbepaald

Corsanummer: 2015059946

186

Hieronder wordt op de afzonderlijke verbonden partijen in gegaan:
1. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
Doelstelling

Uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg en
gezondheidszorg die in het kader van de intergemeentelijke samenwerking of op
basis van de Wet op de Veiligheidsregio’s zijn overgedragen aan de
veiligheidsregio.
Kwalitatief goed en een financieel gezond beleid op het gebied van Publieke
gezondheid. Een duidelijke, effectieve overlegstructuur en een strak financieel
toezichtskader.

Deelnemende
gemeenten

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, Zandvoort.

Bestuurlijk belang

De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur. Daarnaast is de burgemeester
lid van de bestuurscommissie Openbare Veiligheid. Een wethouder is lid van de
bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg en tevens lid
van het Dagelijks Bestuur.

Bestuurlijke
verantwoording

Voor vaststelling van de begroting en het jaarverslag van de VRK wordt de
zienswijze van de Raden gevraagd. Het Algemeen Bestuur van de VRK stelt
vervolgens de begroting en het jaarverslag van de VRK vast, rekening houdend
met de zienswijzen van de raden en de stemverhouding binnen de VRK.
Bestuursrapportages van de VRK worden middels het vrijdagbericht ter
kennisname gebracht van de raadsleden. Daarnaast rapporteert de
burgemeester de raad mondeling over de onderwerpen uit de
bestuurscommissie.

Financieel belang

Op basis van het inwoneraantal vormt Bloemendaal 4,2% van het totaal van
deze GR.

Jaarverslag (2014)

Eigen vermogen
1 jan. 2014
3,564 miljoen

Rekeningsresultaat

Resultaat voor bestemming
rekeningsresultaat
2013
2014
€ 451.000

2015 (x € 1.000)

Bijdrage vs.
begroting

Ontwikkelingen

Vreemd vermogen

31 dec. 2014
5,349 miljoen

Begroot

Werkelijk

€ 1,588

€ 1,588

€ 1.910.000

1 jan. 2014
39,004 miljoen

31 dec. 2014
37,936 miljoen

Hiervan verrekend met de bijdrage
gemeenten
2013
2014
€ 1.277.000

nihil

Meerjarenraming x € 1.000) (4092600 + 4144600)
2016

2017

2018

2019

€ 1,570

€ 1,538

€ 1,540

€ 1,540

In 2014 heeft de VRK een verdere professionalisering gerealiseerd op gebied van
inkoop en aanbesteding. In 2014 zijn diverse aanbestedingsprocedures gestart
en gunningen afgerond, de uit oogpunt van rechtmatigheid relevante
aanbestedingsprocedures zijn gepland om in 2015 tot uitvoering te komen.
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2. Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)
Doelstelling

Inwoners uit de deelnemende gemeente met geestelijke, lichamelijke en/of
psychische beperkingen binnen de kaders van de wetgeving de gelegenheid
bieden passende arbeid uit te voeren.
Kwalitatief goed en een financieel gezonde regeling voor beschut werken en reintegratie.

Deelnemende
gemeenten

Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en
Zandvoort.

Bestuurlijk belang

Het werkvoorzieningsschap is een openbaar lichaam (rechtspersoon) dat bestuurd
wordt door een Algemeen en een Dagelijks Bestuur, bestaande uit vijf
verantwoordelijke portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. Het
Dagelijks Bestuur heeft nog drie externe adviseurs.

Bestuurlijke
verantwoording

De begrotingen en jaarrekeningen van Paswerk worden ter besluitvorming
voorgelegd aan het college, de gemeenteraad wordt erover geïnformeerd.

Financieel belang

De gemeente Bloemendaal participeert voor circa 10% in deze
gemeenschappelijke regeling

Jaarverslag (2014)

Eigen vermogen

Rekeningsresultaat

31 dec. 2014

1 jan. 2014

31 dec. 2014

€ 5.994.447

€ 6.213.185

€ 10.061.150

€ 8.024.421

Resultaat na bestemming
rekeningsresultaat

Bijdrage vs.
begroting

Ontwikkelingen

Vreemd vermogen

1 jan. 2014

Hiervan verrekend met de bijdrage
gemeenten

2013

2014

2013

2014

€ 65.774

€ 218.738

nihil

nihil

2015
Begroot

Werkelijk

€ 9.000

€ 9.000

Meerjarenraming (4259500)
2016

2017

2018

2019

€ 9.000

€ 9.000

€ 9.000

€ 9.000

De WSW is per januari 2015 gewijzigd. Gemeenten hebben de taak mensen met
een arbeidsbeperking naar reguliere werkgevers door te geleiden via
werkbedrijven met hulp van o.a. loonkostensubsidies en garantiebanen. Paswerk
vervult hierin een belangrijke rol.
Bestaande cliënten behouden hun recht. Nieuwe instroom van mensen met een
arbeidsbeperking komen niet meer automatisch bij Paswerk. Alleen beschut werk
blijft ondergebracht bij Paswerk. Daarom is Paswerk opgesplitst in een GR, waar
beschut werk wordt uitgevoerd. Re-integratie en dagbesteding zijn per 1-1-2015
ondergebracht in een rechtspersoon buiten de structuur van de GR.
In 2016 zal de GR worden aangepast, om aan de wettelijke vereisten te voldoen.
De bestuursvorm zal mogelijk wijzigen.
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3.Gemeenschappelijke regeling ‘Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid’ (GBKZ)
Doelstelling

Een doelmatige en kwalitatief goede uitvoering van de gemeentelijke taken op het
gebied van het heffen en invorderen van gemeentelijke rechten en belastingen,
alsmede uitvoering van de wet WOZ en het geo-informatiebeheer.

Deelnemende
gemeenten

Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.

Bestuurlijk belang

De wethouder financiën is lid van het portefeuillehouders overleg (Stuurgroep).

Bestuurlijke
verantwoording

Ter voorbereiding op de behandeling en vaststelling van het jaarlijkse bedrijfsplan
komen de portefeuillehouders Belastingen van de colleges van burgemeester en
wethouders van de vier gemeenten ten minste drie maal per jaar in vergadering
bijeen (Stuurgroep).
De portefeuillehouders kunnen daarnaast zelf onderwerpen aandragen voor
bespreking in het portefeuilleoverleg.
GBKZ legt verantwoording aan de deelnemende gemeenten af via Marap I
(periode januari tot en met april), Marap II (periode mei tot en met augustus) en
het Jaarverslag. De Stuurgroep stelt Marap I, Marap II en het Jaarverslag vast.
Marap I, Marap II en het Jaarverslag gaat ter kennisneming naar het college van
B&W. Het jaarverslag gaat ter kennisneming naar de gemeenteraad.

Financieel belang

De kostenverdeling tussen de gemeenten komt tot stand op basis van aantallen
aanslagregels (kosten heffingen), aanslagbiljetten (kosten invordering) en WOZ
objecten (kosten WOZ). Voor 2016 is het aandeel van de gemeente Bloemendaal
ongeveer 29%.

Jaarverslag

GBKZ maakt deel uit van de gemeente Bloemendaal en publiceert geen eigen
balans. GBKZ legt verantwoording af aan de deelnemende gemeenten via het
Jaarverslag over het afgelopen jaar.

Aandeel
Bloemendaal

Meerjarenraming

2014
(jaarrekening)

2015

2016

2017

2018

2019

€ 567.382

€579.031

€ 566.702

€ 559.006

€ 567.369

€ 574.770

2015 (x € 1.000)
Begroot Werkelijk
€ 1.977

Ontwikkelingen

€ 1.977

Meerjarenraming (5422)
2016
2017
€ 1.934

€ 1.907

2018

2019

€ 1.936

€ 1.961

Ombuigingen
GBKZ draagt vanaf 2014 bij aan de invulling van de ombuigingstaakstelling van de
gemeente Bloemendaal:
De verbeteringen in de werkprocessen en de investering in de ICT heeft geleid tot
een meer efficiënte uitvoering van de heffing en invordering belastingen en de Wet
WOZ. Hierdoor vallen de kosten lager uit zodat voor de meerjarenbegroting 20162019 reeds voor een bedrag van € 100.000 is gerealiseerd.
Dit bedrag kon als gevolg van een aangescherpte verdeelsleutel van de geraamde
gemeentelijke bijdrage volledig ten gunste van de gemeente Bloemendaal worden
gerealiseerd. Resteert nog een in te vullen taakstelling van € 40.000 voor 2016 en
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van € 80.000 voor de jaren daarna. De taakstelling op het totale budget van GBKZ
ziet er als volgt uit:
2016

2017

2018

2019

Personeelslasten

€ 25.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Overhead

€ 15.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

De ombuiging wordt verder gerealiseerd door afname van de formatie als gevolg
van natuurlijk verloop. Dit heeft naast de directe gevolg op het budget
personeelslasten ook gevolg op de doorberekening van de overhead door de
gemeente Bloemendaal. Immers deze doorberekening is gekoppeld aan het aantal
fte’s. Hiermee heeft GBKZ voldaan aan de afgesproken taakstelling bij de
inventarisatie van de kanskaarten in het kader van de bezuinigingsmaatregelen
begroting 2015. Echter nu de effecten van de ingevulde ombuigingstaakstelling in
de doorberekening van de meerjarenraming zijn verwerkt zal het aandeel bij de
invulling van de restanttaakstelling ad € 80.000 voor de gemeente Bloemendaal
beperkt blijven. De kosten van GBKZ worden immers over de deelnemende
gemeenten verdeeld.
Daarnaast is met de deelnemende gemeenten afgesproken om de proceskosten
niet via de gebruikelijke verdeelsleutel te verdelen over de gemeenten maar deze
apart op basis van werkelijke kosten door te berekenen. Het Bloemendaalse
aandeel in de proceskosten is hoog wat betekent dat de gemeentelijke bijdrage
stijgt.
ICT
In 2014 heeft GBKZ de nieuwe belastingsoftware in productie genomen.
GBKZ heeft vanaf 2014 alle gegevens in één database en geautomatiseerd
gekoppeld aan basisregistratie BRP. In 2016 wordt GBKZ aangesloten op de
basisregistraties Landelijke Voorziening WOZ, BAG, Kadaster en Kamer van
Koophandel.
Dienstverlening
De dienstverlening aan de burger wordt met ingang van 2016 verder
gedigitaliseerd. Via DigiD kan de belanghebbende het taxatieverslag opvragen.
De mogelijkheid om via digitale weg bezwaar in te dienen en een kopie
aanslag/beschikking op te vragen is in voorbereiding.
Harmonisatie fiscaal beleid
GBKZ heeft jaarlijks bilaterale gesprekken met alle vier gemeenten om tijdig
nieuwe en gewijzigde beleidsuitgangspunten in het kader van de begroting op
elkaar af te stemmen. GBKZ hanteert vaste formats als hulpmiddel om tarieven en
geraamde opbrengsten op elkaar aan te laten sluiten.
Aandachtspunt in 2016 is een nog betere aansluiting op de P&C cyclus van de
gemeenten.
Doorvoeren procesverbeteringen en deelname Benchmarks
In 2016 zullen op basis van deelname aan landelijke benchmarks en door middel
van benchlearning zowel waarderings, heffings- als invorderingsprocessen nader
worden onderzocht en vergeleken met de cijfers van voorgaande jaren en de
landelijke cijfers van vergelijkbare uitvoeringsorganisaties. De uitkomsten hiervan
worden aan de Stuurgroep GBKZ gepresenteerd.
Inning van belastingen
Corsanummer: 2015059946
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Tijdige inning van de gemeentelijke belastingen heeft voortdurende aandacht. De
ambitie is om voor alle gemeenten het percentage oninbare posten onder de 0,5%
te krijgen. De afgelopen jaren is vooral de aandacht gegaan naar het verbeteren
van de invorderingsprocessen aan het einde van het fiscale proces. De insteek is
dat verbetering van de inning vooraan in het fiscale proces begint. Een goede
kwaliteit
van
de
aanslagoplegging
door
aanwijzing
van
de
juiste
belastingplichtigen en de juiste adressering van alle uitgaande stukken moet
hieraan gaan bijdragen. Hierbij is GBKZ in grote mate mede afhankelijk van de
kwaliteit van gegevens die wordt verstrekt door de aangesloten organisaties en de
deelnemende gemeenten. Ook het regelen in de verordening van een effectieve
wijze van heffen moet hieraan positief bijdragen. GBKZ heeft hierin een
adviserende rol.
De acceptgirokaart wordt landelijk per 1 januari 2019 afgeschaft. GBKZ heeft
besloten om hier al met ingang van 1 januari 2015 te stoppen. Bijna 90% van het
betalingsverkeer gaat al via telebankieren, waardoor het meesturen van
acceptgiro’s grotendeels overbodig is. Met ingang van 2015 is ook betaling aan de
balie via pin mogelijk.

Corsanummer: 2015059946

191

4. Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Doelstelling

Het rechtmatig en doelmatig verlenen van uitkering ingevolge de WWB, IOAW,
IOAZ en Bbz.
Terugdringen van uitkeringsafhankelijkheid en werkloosheid. Het verlenen van
bijzondere bijstand en minimabeleid. Zo veel mogelijk beperken van de financiële
risico’s WWB.
De rechtmatige uitvoering van de WMO (individuele verstrekkingen). Dit geldt ook
voor de Wet Inburgering en de Wet Kinderopvang.
De visie/beleidsontwikkeling van de Participatiewet, alsmede de aansturing van de
WSW.
Kwalitatief goed en een financieel gezonde intergemeentelijke dienst voor burgers
die in een kwetsbare positie verkeren, met het doel zelfstandige participatie te
bevorderen.
Het door de individuele gemeenten vastgestelde beleid en de uitvoering van de
participatiewet binnen de gestelde budgetten realiseren.

Deelnemende
gemeenten

Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, en Heemstede.

Bestuurlijk belang

Het college van B&W besluit over beleid, uitvoering, de begroting en de
jaarrekening, op dezelfde wijze als bij de reguliere afdelingen.

Bestuurlijke
verantwoording

Ter voorbereiding op de behandeling en vaststelling van het jaarlijkse bedrijfsplan
en de voortgang komen de stuurgroep en de portefeuillehouders van de colleges
van burgemeester en wethouders van de gemeenten een aantal maal per jaar in
vergadering bijeen. De portefeuillehouders kunnen daarnaast zelf onderwerpen
aandragen voor bespreking in het portefeuilleoverleg.

Financieel belang

De gemeente Bloemendaal participeert voor circa 45 %.

Jaarverslag (2014)

Eigen vermogen
31 dec. 2014

1 jan. 2014

31 dec. 2014

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Meerjarenraming
14.5 Lasten
14.5 Baten

2015

Meerjarenraming Inburgering

Begroot

Werkelijk

2016

2017

2018

2019

€ 63.778

€ 63.778

€ 63.711

€ 63.821

€ 63.922

€ 64.014

-

-

-

-

-

-

2015 (x € 1.000)

14.1/14.2 Lasten
14.1/14.2 Baten

Begroot

Werkelijk

€ 4,627
€ 0,712

Lasten
Baten
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Meerjarenraming WMO *
2016

2017

2018

2019

€ 4,627

€ 4.896.603

€ 4.874.632

€ 4.831.585

4.816.124

€ 0,712

€

€

€

2015 (x € 1.000)
25
25

Vreemd vermogen

1 jan. 2014

614.000

614.000

614.000

€

614.000

Meerjarenraming Sociale Zaken

Begroot

Werkelijk

2016

2017

2018

2019

€ 4,908

€ 4,908

€ 4.689.826

€ 4.621.639

€ 4.560.350

€ 4.536.228

€ 2,524

€ 2,524

€ 2.542.000

€ 2.365.000

€ 2.285.000

€ 2.285.000
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* In de algemene uitkering zitten ook baten opgenomen voor 14.1 Wet Maatschappelijke
ondersteuning.

Ontwikkelingen

De participatiewet per 2015 vervangt de Wet Werk en Bijstand vervangen.
De financiële consequenties in de Participatiewet zijn groot met de nodige risico’s
voor gemeenten. Ook op het gebied van de Wmo zijn grote veranderingen door de
overheveling van AWBZ-taken naar de Wmo. Ook dit heeft financiële en
uitvoeringsconsequenties vanaf 2015.
Teneinde de veranderingen per januari 2015 goed te borgen wordt de GR eind
2015 aangepast, met name op het gebied van rekening en verantwoording.
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5. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Doelstelling

De NV Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en
instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het
laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

Bestuurlijke
verantwoording

In de begroting wordt het verwachte dividend opgenomen. Bij de voorjaarsnota
wordt gerapporteerd over het ontvangen dividend (dat betrekking heeft op
voorgaand kalenderjaar) en dat is vastgesteld door de AVA.

Financieel belang

21.060 aandelen à € 2,50 nominaal (0,03% van de aandelen)

Jaarverslag (2014)

Eigen vermogen

Resultaat en
uitgekeerd dividend

31 dec. 2014

1 jan. 2014

31 dec. 2014

3,430 miljoen

3,582 miljoen

127.753 miljoen

149.923 miljoen

Resultaat na belastingen
2013
283 miljoen

Ontvangen dividend
vs. begroting

Ontwikkelingen

Vreemd vermogen

1 jan. 2014

2014
126 miljoen

2015

Dividend per aandeel
2013
€ 1,27

2014
€ 0,57

Meerjarenraming (8223002)

Begroot

Werkelijk

2016

2017

2018

2019

€ 12.004

€ 12.004

€ 27.572

€ 27.572

€ 27.572

€ 27.572

BNG Bank verwacht dat de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen in
2015 licht lager zal uitkomen dan in het voorgaande jaar. De nieuwe
verstrekkingen betreffen naar verwachting vooral herfinanciering van aflopende
leningen. De ongunstige economische omstandigheden in combinatie met
bezuinigingen of lastenverzwaringen bieden de belangrijkste klantengroepen van
de bank weinig ruimte voor nieuwe investeringen.
Het renteresultaat over 2015 zal naar verwachting lager uitkomen dan over 2014.
De aanhoudend lage markrente veroorzaak een dalende trend van de renteopbrengst uit de eigen middelen van de bank. Het resultaat financiële
transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de politieke en
economische ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Gezien de aanhoudende
onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de
verwachte nettowinst 2015.

Corsanummer: 2015059946
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6. Eneco Energie NV
Doelstelling

Het leveren van energie op een betrouwbare, veilige en maatschappelijk
verantwoorde wijze.

Bestuurlijk belang

Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

Bestuurlijke
verantwoording

In de begroting wordt het verwachte dividend opgenomen. Bij de voorjaarsnota
wordt gerapporteerd over het ontvangen dividend (dat betrekking heeft op
voorgaand kalenderjaar) en dat is vastgesteld door de AVA.

Financieel belang

16.490 aandelen à € 100 nominaal (0,33% van de aandelen)

Jaarverslag (2014)

Eigen vermogen
1 jan. 2014
31 dec. 2014
4.593 miljoen

Resultaat en
uitgekeerd dividend

Resultaat na belastingen

Ontvangen dividend
vs. begroting

4.610 miljoen

4.963 miljoen

Dividend per aandeel

2013

2014

2013

2014

242 miljoen

206 miljoen

€ 24,24

€ 20,62

Begroot

2015
Werkelijk

€ 340.024

Ontwikkelingen

5.188 miljoen

Vreemd vermogen
1 jan. 2014
31 dec. 2014

€ 340.024

Meerjarenraming (8223003)
2016
2017
€ 391.000

€ 391.000

2018

2019

€ 391.000

€ 391.000

Eneco’s missie blijft ‘Duurzame energie voor iedereen’ maar het accent komt
nadrukkelijker te liggen op de ontwikkeling van innovatieve producten en
dienstverlening. Het duurzame energiebedrijf wil zo klanten helpen om regie over
hun energievoorziening te krijgen. Om dit te realiseren trekt Eneco de komende
jaren € 100 miljoen uit om te investeren in startups en innovatieve ontwikkeling.
Om dit maximaal te ondersteunen, zijn we een nieuw bedrijfsonderdeel gestart,
Eneco Innovation & Ventures. Dit onderdeel richt zich volledig op innovatieve
energieprojecten, partnerships en samenwerking met energie startups. Om onze
innovatieve ambities waar te maken is voor de komende jaren een budget van
€ 100 miljoen gereserveerd
Er is vertrouwen in verdere ontwikkelingen van Eneco Groep. Dat neemt niet weg
dat de marktomstandigheden uitdagend zijn en dat zullen ze voorlopig nog blijven,
mede gezien de lopende splitsingsdiscussie. Tegen deze achtergrond verwachten
wij voor heel 2015 een vergelijkbaar resultaat als in het voorgaande jaar.

Corsanummer: 2015059946
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7. Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ)
Doelstelling

Het in stand houden van scholen voor openbaar primair onderwijs ten behoeve van
het geven van openbaar onderwijs, conform de wet op het Primair Onderwijs, in de
gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en
Zandvoort.

Deelnemende
gemeenten

Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit 7 leden, afkomstig uit de voedingsgebieden van de scholen.
Iedere gemeente is met ten minste één inwoner in het bestuur vertegenwoordigd.
De bestuursleden worden benoemd door de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten.

Bestuurlijke
verantwoording

De jaarrekeningen en begrotingen van de stichting worden ter besluitvorming
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Financieel belang

Er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage. Het betreft een geheel
zelfstandig schoolbestuur. Het schoolbestuur ontvangt rechtstreeks de
rijksvergoedingen.

Jaarverslag (2014)

Rekeningsresultaat

Eigen vermogen
1 jan. 2014
31 dec. 2014

Vreemd vermogen
1 jan. 2014
31 dec. 2014

€ 2.225.917

€ 2.035.013

Resultaat voor bestemming
rekeningsresultaat
2013
2014
-€ 61.429

Bijdrage vs.
begroting

Ontwikkelingen

€ 1.841.855

-€ 384.062

2015
Begroot
€ 0

Werkelijk
€ 0

€ 1.625.675

Hiervan verrekend met de bijdrage
gemeenten
2013
2014
nihil

nihil

Meerjarenraming
2016
€ 0

2017
€ 0

2018
€ 0

2019
€ 0

Een wijziging van het toezichtkader, waarbij de rol/positie van de gemeenteraden
wijziging ondervindt.
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8. Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West Kennemerland

Doelstelling

Samenwerking op het gebied van leerplichtadministratie, leerplichthandhaving en
RMC (=Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).

Deelnemende
gemeenten

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk,
Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Bestuurlijk belang

De wethouder onderwijs is lid van het Gemeenschappelijk Orgaan (GO).

Bestuurlijke
verantwoording

De begrotingen en jaarrekeningen worden voorgelegd aan de raad.

Financieel belang

De verdeelsleutels zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling op basis
waarvan de gemeentelijke bijdrage wordt bepaald.
De gemeentelijke bijdrage is ongeveer 6,5% (naar rato van het aantal jongeren per
gemeente van 5 tot 23 jaar op 1 januari van het voorafgaande jaar)

Jaarverslag (2014)

Eigen vermogen
1 jan. 2014
n.v.t.

Rekeningsresultaat

Vreemd vermogen

31 dec. 2014
n.v.t.

Resultaat voor bestemming
rekeningsresultaat

Bijdrage vs.
begroting

1 jan. 2014
n.v.t.

31 dec. 2014
n.v.t.

Hiervan verrekend met de bijdrage
gemeenten

2013

2014

2013

2014

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nihil

Begroot

2015
Werkelijk

€ 79.410

€ 79.410

2016
€ 80.204

Meerjarenraming (4113508)
2017
2018
€ 81.006

€ 81.816

2019
€ 82.634

Toelichting gemeentelijke bijdrage:
Perceel 1: administratie
- van de totale kosten wordt 25% betaald uit de RMC Rijksbijdrage.
- de overige 75% komen t.l.v. de aan persceel 1 deelnemende gemeenten.
(naar rato van het aantal jongeren van 5 tot 23 jaar)
- gemeentelijke bijdrage CARel € 11.421
Perceel 2: leerplicht
- Het geoormerkte kwalificatieplicht-budget valt direct aan de gemeente Haarlem
toe en wordt in mindering gebracht op de berekende bijdrage.
Rijksbijdrage Ministerie van OCW € 21.587
- De gemeentelijke bijdrage voor het RBL West Kennemerland (Regionaal Bureau
Leerplicht) komen t.l.v. de aan perceel 2 deelnemende gemeenten.
(naar rato van het aantal jongeren van 5 tot 18 jaar)
- gemeentelijke bijdrage RBL € 67.989
Perceel 3: RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie)
-Alle kosten worden gedekt door de jaarlijkse middelen die door het Ministerie van
OCW voor de uitvoering van de RMC-functie aan de RMC contactgemeente Haarlem
Corsanummer: 2015059946
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ter beschikking worden gesteld, de Programmagelden t.b.v. de bestrijding van
Voortijdig Schoolverlaten en de Doeluitkering Jeugd/VSV.
Ontwikkelingen

In de raadsvergadering van 19 december 2013 heeft de raad van Bloemendaal
besloten per 1 januari 2014 toe te treden tot de Gemeenschappelijk Regeling
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten ‘West Kennemerland’.
Het Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Zuid-Kennemerland en Midden-Kennemerland
heeft een nieuwe naam gekregen: ‘Leerplein’.
RMC en CAReL (Centrale Administratie RMC en Leerplicht) in Midden- en Zuid
Kennemerland en leerplicht in Zuid-Kennemerland hebben zich vanaf 1 januari 2014
verenigd in dit regionale bureau Leerplein, om te komen tot een eenduidiger beleid
en uitvoering. Op deze manier is er één aanspreekpunt voor de ondersteuning van
passend scholingsaanbod voor iedereen van 5 tot 27 jaar, maar ook voor de
ondersteuning van de ketenpartners en de ouders.

Corsanummer: 2015059946
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9. De Meerlanden Holding N.V.
Doelstelling

Strategische samenwerking met andere publieke en/of private partijen op het
gebied van inzamelen, verwerken en ontdoen van afval en beheer openbare ruimte.
Niet alleen uit winstoogmerk maar ook uit maatschappelijke relevantie. De
Meerlanden richt zich op een gezonde bedrijfsvoering, waar ondernemerschap,
milieu en mensen een centrale plaats innemen.

Deelnemende
gemeenten

Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

Bestuurlijk belang

Gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (AVA)

Bestuurlijke
verantwoording

De Meerlanden legt de begroting en de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de
AVA.
De jaarrekening bevat onder meer het voorgestelde dividend per aandeel.
Verantwoording over de voortgang van de uitvoering van de
dienstverleningsovereenkomst wordt ieder kwartaal afgelegd.

Financieel belang

4.820 aandelen à € 46,00 nominaal. (2,63% van de aandelen)

Jaarverslag (2014)

Eigen vermogen

Resultaat en
uitgekeerd dividend

31 dec. 2014

1 jan. 2014

31 dec. 2014

22,504 miljoen

24,474 miljoen

31,432 miljoen

27,061 miljoen

Resultaat na belastingen
2013
2,601 miljoen

Ontvangen dividend
vs. begroting

Ontwikkelingen

Vreemd vermogen

1 jan. 2014

2014
3,011 miljoen

2015

Dividend per aandeel
2013
€ 5,67

2014
€ 9,85

Meerjarenraming (8223007)

Begroot

Werkelijk

2016

2017

2018

2019

€ 47.467

€ 47.467

€ 19.000

€ 19.000

€ 19.000

€ 19.000

De Meerlanden richt zich op een gezonde bedrijfsvoering. Ondernemerschap, milieu
en mensen nemen een centrale plaats in. Het doel is meer dan alleen winst maken,
maar ook maatschappelijke relevantie ontwikkelen. Dat wordt gedaan vanuit een
kringloopgedachte. De Meerlanden wil meewerken aan een systeem dat uitgaat van
een gesloten kringloop, een circulaire maatschappij gebaseerd op hernieuwbaarheid
en hergebruik.

Corsanummer: 2015059946
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10. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (stg. Rijk)
Doelstelling

Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied
voor zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal
inkoopbureau en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Deelnemende
gemeenten

Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Diemen, Heemstede, Hillegom, Lisse,
Noordwijk, Noordwijkerhout, Ouder-Amstel, Over-gemeenten, Ronde Venen,
Uitgeest, Uithoorn, Teylingen, Velsen, Zandvoort.

Bestuurlijk belang

De gemeentesecretaris is lid van het Algemeen Bestuur.

Bestuurlijke
verantwoording

Het college van Burgemeester en Wethouders van Bloemendaal geeft voor
vaststelling van het jaarverslag en de begroting van stg. Rijk in het Algemeen
Bestuur een zienswijze aan. Het Algemeen Bestuur van stg. Rijk stelt vervolgens de
begroting en het jaarverslag vast, rekening houdend met de zienswijzen en de
stemverhouding binnen stg. Rijk.

Financieel belang

Op basis van de afgenomen productie uit het jaarverslag 2014 vormt Bloemendaal
7,49% van het totaal. De bij Rijk uitstaande waarborgsom bedraagt € 8.874.

Jaarverslag (2014)

Eigen vermogen
1 jan. 2014
31 dec. 2014
€ 393.049

Rekeningsresultaat

Resultaat na bestemming
rekeningsresultaat
2013
2014
€ 108.769

Bijdrage vs.
begroting

Ontwikkelingen

€ 393.699

2015
Begroot
€ 131.089

Werkelijk
€ 131.814

Vreemd vermogen
1 jan. 2014
31 dec. 2014
€ 188.222

€ 287.527

Hiervan verrekend met de bijdrage
gemeenten
2013
2014

€ 23.314

nihil

nihil

Meerjarenraming
2016
€ 132.414

2017
€ 133.756

2018
€ 135.110

2019
€ 136.434

In 2015 zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuwe Aanbestedingswet als
gevolg van de nieuwe Europese richtlijn 2014/24. Deze wet moet uiterlijk medio
april 2016 van kracht zijn.
Verder gaan de ontwikkelingen in het kader van de decentralisaties in de Zorg
steeds verder en is een goed contractmanagement van de vele, en in onderwerp
verschillende, contracten noodzakelijk.
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11. Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Doelstelling

Instelling van en deelname aan een regionaal mobiliteitsfonds voor de realisering
van projecten en maatregelen ter uitwerking van de regionale bereikbaarheidsvisie
“Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking”

Deelnemende
gemeenten

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, en Zandvoort

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouder verkeer is vertegenwoordiger namens de gemeente in het
‘Orgaan Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland.

Bestuurlijke
verantwoording

Vóór vaststelling van de begroting en het jaarverslag wordt de raad in de
gelegenheid gesteld zienswijzen te geven. Projectvoorstellen worden voorgelegd
aan de raad. Een project wordt uitgevoerd in regionaal verband indien een
meerderheid van de raden van de deelnemers daar voor is.
Het financieel beheer van het fonds wordt uitgevoerd door de Gemeente Haarlem.

Financieel belang

De vier deelnemende gemeenten storten jaarlijks een bijdrage in het fonds,
gerelateerd aan het aantal inwoners. Bloemendaal stort in de periode 2013 t/m
2027 in totaal € 2.006.768
Gemeente Bloemendaal participeert voor circa 12%.

Jaarverslag (2014)

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan. 2014

31 dec. 2014

n.v.t.

n.v.t.

1 jan. 2014
€0

31 dec. 2014
€0

Maakt deel uit van de jaarrekening gemeente Haarlem
Rekeningsresultaat

Resultaat voor bestemming
rekeningsresultaat
2013

2014

Hiervan verrekend met de bijdrage
gemeenten
2013

2014

nihil

nihil

Er zijn nog geen uitgaven gedaan in 2013 en 2014.
Bijdrage vs.
begroting

Ontwikkelingen

2015

Meerjarenraming (4011509)

Begroot

Werkelijk

2016

2017

2018

2019

€ 100.000

€100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 120.000

€ 140.000

Over de stortingen in het fonds moet worden opgemerkt, dat Haarlem in 2014 en
2015 de helft heeft gestort van zijn nominale jaarlijkse bijdrage. In 2016 en 2017
werkt Haarlem dit tekort weg met extra stortingen. Zandvoort levert in 2015 geen
bijdrage aan het fonds, maar loopt dit in de jaren 2016 t/m 2018 weer in. De
stuurgroep heeft hiervoor toestemming gegeven, na het verkrijgen van de
schriftelijke garantie van Haarlem en Zandvoort dat het afgesproken eindbedrag,
dat in het Mobiliteitsfonds wordt gespaard, gelijk blijft. Bloemendaal en Heemstede
wijken niet af van het afgesproken betalingsritme. Een punt dat nog openstaat, is
het toevoegen van rente aan het fonds. Haarlem houdt zijn bijdrage in een eigen
reserve op de gemeentelijke begroting en voegt daaraan geen rente toe. De andere
gemeenten storten hun bijdragen daadwerkelijk en bouwen daarover wel rente op,
die wordt toegevoegd aan het fonds.
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12. Gemeenschappelijke Regeling samenwerking automatisering 2015 (GRIT)
Doelstelling

Beheer en dienstverlening gezamenlijke ICT infrastructuur van gemeentelijke
organisaties van Heemstede en Bloemendaal

Deelnemende
gemeenten

Bloemendaal en Heemstede.

Bestuurlijk belang

De raad, het college van burgemeester en wethouders
en de burgemeester van de deelnemende gemeenten, ieder voor
zover zij bevoegd zijn;

Bestuurlijke
verantwoording

De beleidsbepalende bevoegdheden en de bevoegdheid om de
financiële kaders vast te stellen blijven berusten bij de Gemeenten,
ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft.

Financieel belang

Op basis van het inwoneraantal vormt Bloemendaal 45,55% van het totaal van deze
GR.

Jaarverslag (2014)

Eigen vermogen

Rekeningsresultaat

1 jan. 2014

31 dec. 2014

1 jan. 2014

31 dec. 2014

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Resultaat voor bestemming
rekeningsresultaat

Bijdrage vs.
begroting

Hiervan verrekend met de bijdrage
gemeenten

2013

2014

2013

2014

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2015
Begroot
Werkelijk
€ 103.359

Ontwikkelingen

Vreemd vermogen

€103.359

Meerjarenraming (5221457)
2016
2017
€ 578.135

€ 578.219

2018

2019

€ 592.654

€ 579.690

In de raad van 23 oktober 2014 is ingestemd met het aangaan van een lichte
gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente Heemstede en Bloemendaal op
het gebied van ICT. De gemeente Heemstede fungeert hierbij als
centrumgemeente. Het opstellen van de lichte gemeenschappelijke regeling is
momenteel in voorbereiding. Oprichting waarschijnlijk in 2016.
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DEEL B: FINANCIELE BEGROTING 2016
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ALGEMEEN
De financiële begroting bestaat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ten minste uit een
uiteenzetting van de financiële positie, de toelichting hierop en een overzicht van baten en lasten met
toelichting.
Bij de uiteenzetting van de financiële positie wordt o.m. aandacht geschonken aan bestaand en nieuw
beleid, jaarlijks terugkerende arbeidskosten, gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume,
investeringen, reserves en voorzieningen. Er moet ook een overzicht van baten en lasten worden opgesteld.
Daarnaast moet er een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten worden opgesteld. Hiermee
wordt beoogd duidelijkheid te geven omtrent de aard van de baten en lasten. Door een indicatie van de
incidentele baten en lasten te geven wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de
financiële positie en of er sprake is van reëel duurzaam begrotingsevenwicht. Met andere woorden: worden
de jaarlijks terugkerende lasten gedekt door jaarlijks terugkerende baten. Het overzicht treft u aan in de
bijlage van dit deel.
Vanaf de begroting 2015 maakt een overzicht van geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan
de reserves onderdeel uit van de begrotingsstukken. Het zicht op de begrotingspositie is (zowel voor de
raad als voor de toezichthouder) verbeterd. Ook dit overzicht treft u in de bijlage van dit deel aan.
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3.1 GRONDSLAGEN
Grondslagen
Exploitatiebegroting
Het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) schrijft o.m. voor dat het begrotingsstelsel van baten en lasten
van toepassing is voor de gemeentebegroting en dat de begroting structureel in evenwicht moet zijn. Dit
houdt feitelijk in, dat de jaarlijks terugkerende lasten gedekt moeten worden door jaarlijks terugkerende
baten.
Beleidsbegroting
Ten opzichte van de begroting 2015 is de indeling van de programma’s niet gewijzigd. Vorig jaar zijn de
ambities van het college vertaald in de programma’s, waarbij vooral de beschrijvingen van de doelstellingen
en beoogde effecten en de zgn. doelenbomen SMART zijn gemaakt en bijdragen aan de ontwikkeling van
een concrete, reële en professionele begroting.
Paragrafen
Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, worden gebundeld in een
kort overzicht, waardoor meer inzicht wordt verkregen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de
begroting. Ten opzichte van de begroting 2015 is de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
opgesteld conform de door de gemeenteraad in juni 2015 vastgestelde nota weerstandsvermogen en
risicobeheersing 2015.
Uitgangspunten BBV
Belangrijke uitgangspunten in het BBV voor het opstellen van begroting en rekening zijn, dat:
baten en lasten op dezelfde wijze worden gerangschikt;
baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben;
dat activa worden gewaardeerd en afgeschreven conform door uw raad vastgestelde richtlijnen. Deze
richtlijnen zijn opgenomen in de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet.
Verordening Financieel Beheer
In de Verordening financieel Beheer Bloemendaal 2013 zijn de volgende waarderingsgrondslagen
opgenomen:
1.
Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio
en disagio worden ineens afgeschreven, tenzij de raad overeenkomstig het bepaalde in artikel 60
van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) hiervan afwijkt;
2.
Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht;
3.
De materiële vaste activa met economisch nut worden op basis van de economische levensduur
lineair afgeschreven conform onderstaande termijnen:
Gronden en terreinen
Termijn
Grond
Niet
Woonruimten
Woonwagens
Nieuwbouw
Renovaties, verbouwingen en uitbreiding

25 jaar
40 jaar
25 jaar

Bedrijfsgebouwen
Nieuwbouw
Renovaties, verbouwingen en uitbreiding
Nieuwbouw semi-permanente gebouwen
Noodlokalen

40 jaar
25 jaar
15 jaar
5 jaar
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Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vanuit het vGRP (verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan):
- Hoofd- en minigemalen en drainagepompen bouwkundig
- Hoofd- en minigemalen en drainagepompen mechanisch elektrisch
- Pompen diepdrainage
- Minizuiveringssysteem
- Bron diepdrainage
- Drainage
- Persleidingen (riolering, drainage en afwatering)
- Drukriolering
- Infiltratieriool
- Riolering, randvoorzieningen (bergbezinkbassin), duikers en drainageafvoerleidingen

20 jaar
7 jaar
5 jaar
10 jaar
15 jaar
15 jaar
20 jaar
20 jaar
30 jaar

Aanleg begraafplaatsen
Sportvelden: - kunstgras: - natuurgras: -

40
10
20
35
10
15

toplaag
sporttechnische laag
onderbouw (zand en drainage)
toplaag
onderbouw (incl. drainage)

Aanleg en onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden
maatschappelijk
Openbare verlichting:
- masten
maatschappelijk
- armaturen
maatschappelijk
Civiele kunstwerken (bruggen): hout
maatschappelijk
beton
maatschappelijk
Beschoeiingen
maatschappelijk
Vervoermiddelen
Auto’s en zwaar materieel

4.
5.
6.

35 jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

25 jaar
45 jaar
15 jaar
25 jaar
50 jaar
30 jaar

8 jaar

Machines, apparaten en installaties
Parkeermeters
Gereedschap en hulpmiddelen
Voorzieningen / technische installaties gebouwen

8 jaar
10 jaar
15 jaar

Overige materiële vaste activa
Automatiseringsprojecten (hard- en software)
Meubilair, inventaris en kantoorapparatuur

5 jaar
10 jaar

De start van de afschrijving van een activum begint in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar
waarin het actief gereed komt dan wel verworven wordt;
In afwijking van het bepaalde in lid 3 worden activa anders dan gronden en terreinen met een
afzonderlijke verkrijgingprijs van minder dan € 25.000 niet geactiveerd;
De in lid 3 opgenomen afschrijvingstermijnen zijn niet van toepassing op reeds gerealiseerde /
geactiveerde investeringen van vóór 1 januari 2004;
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7.

8.

9.

Zolang met eigen middelen geïnvesteerd kan worden, wordt rente niet toegerekend aan
investeringen, tenzij de rente in principe bij derden in rekening kan worden gebracht. Bij derden
gaat het om rioolexploitatie, reiniging, begraafplaats, verhuurde eigendommen en grondexploitaties.
Investeringen met betrekking tot huisvesting onderwijs wordt vanaf 2005 rente toegerekend omdat
vanaf dat jaar de vergoedingen in de algemene uitkering inclusief rente zijn;
Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder
aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij
raadsbesluit wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte
levensduur van het actief, zoals hier boven is aangegeven, of een kortere door de raad aan te
geven tijdsduur. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut genereren geen
middelen en er is geen markt voor. Voorbeelden zijn wegen, pleinen, openbaar groen en bruggen.
Er is bijvoorbeeld wel vraag naar de grond waarop de weg of park is aangelegd, maar er is geen
vraag naar de weg of het park als zodanig;
Componentenbenadering.
Van een materieel vast actief kunnen vanaf 1 januari 2011 samenstellende delen afzonderlijk
worden afgeschreven op basis van het individuele waardeverloop van die delen. Per samenstellend
deel kan de economische gebruiksduur namelijk sterk verschillen. Bijvoorbeeld
verwarmingsinstallaties (15 jaar), verbouwing (25 jaar) en inventaris (10 jaar) van een
schoolgebouw. De componentenbenadering wordt toegepast indien er sprake is van substantieel
verschillende afschrijvingstermijnen;

Financiële vaste activa
De aan derden verstrekte geldleningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Belegde middelen
De gemeente heeft geen middelen uitstaan.
Vlottende activa

De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs,

De vorderingen en de liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Vreemd vermogen
De langlopende schulden hebben een looptijd van 1 jaar en 1 dag of langer,
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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3.2 UITGANGSPUNTEN
BUDGETTAIR KADER 2016-2019
Naast de hiervoor genoemde grondslagen is de meerjarenbegroting 2016 - 2019 opgesteld met
inachtneming van de in de Kadernota 2016 aangegeven financiële kaders. De kaders treft u hieronder aan:
Onderwerp

Voorstel

Sluitende begroting.

Het doel is een jaarlijks duurzaam materieel begrotingsevenwicht te
bewerkstelligen. Dit houdt in dat de meerjarige structurele lasten door
meerjarige structurele baten worden gedekt.

Interne budgetregels.

Voorstellen met structurele financiële gevolgen worden niet tussentijds,
maar alleen bij de begroting, in behandeling genomen. Tussentijdse
voorstellen worden alleen bij Voor- en Najaarsnota behandeld mits ze
onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn en bovendien incidenteel
van aard.

Ontwikkeling financiering
en (toe te rekenen) rente.

De rekenrente voor de begroting 2016 vast te stellen op 2,5%.

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- en prijscompensatie.

1. De personeelsbudgetten worden vanaf 2016 jaarlijks met 2,3%
geïndexeerd (0,3% incidenteel en 2,0% autonoom);
2. De prijsgevoelige budgetten worden vanaf 2016 met 1% verhoogd.

Gemeentefonds.

De effecten van de meicirculaire 2015 zijn verwerkt.
Zie de toelichting bij programma 7 Algemene dekkingsmiddelen.

Relatie WOZ-herwaardering Als in het WOZ-tijdvak (1-1-2014 tot 1-1-2015) sprake is van
met OZB-tarieven.
hogere waardestijgingen/-dalingen, dan vindt op de beschikbare
belastingcapaciteit een verrekening plaats via een evenredige
verlaging/verhoging van de OZB-tarieven 2016. Hierdoor is er geen sprake
van een structurele meer-/minderopbrengst m.i.v. 2016 als gevolg van de
mutaties in de belastingcapaciteit.
Heffingen/belastingen.
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Continuering van bestaand beleid:
1. De OZB, precariobelasting, toeristenbelasting en leges worden in 2016
trendmatig met 1,65% verhoogd. Op grond van de gegevens uit de
meicirculaire 2015 kan dit percentage nog worden aangepast;
2. De parkeerbelastingen worden naast het inflatiecijfer 2016 met het
inflatiecijfer 2015 (=2%) verhoogd;
3. De afvalstoffenheffing, rioolheffing en grafrechten worden slechts
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trendmatig verhoogd indien het niveau van 100% kostendekkendheid
nog niet is bereikt.
Investeringen.

Er worden voor de periode 2016-2019 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 opname van
de investeringen in de meerjarenbegroting 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. Uitvoering dient
plaats te vinden binnen twee maanden na goedkeuring van uw raad.
Bij ‘ontwikkelingen’ wordt u over (nieuwe) investeringen geïnformeerd. De
hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn in het meerjarenperspectief
meegenomen om de gevolgen voor de exploitatie in beeld te brengen.

Eigendommen.

Opbrengsten verkopen onroerend goed worden geheel toegevoegd aan de
flexibele algemene reserve. Bij de jaarrekening kan door ons college een
voorstel worden gedaan over de verdeling van de opbrengsten onroerend
goed over de verschillende reserves. Uitgangspunt daarbij is dat de omvang
van de flexibele algemene reserve tenminste 3% van het begrotingstotaal
bedraagt.

Ontwikkeling schuldpositie.

De schuldpositie van de gemeente staat onder druk. De ontwikkeling van
de schuld van de gemeente wordt gevolgd door opname van een set
financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing. Het zal gaan om de kengetallen voor netto schuldquote en
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen,
solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte, belastingcapaciteit en
grondexploitatie.
De kengetallen geven in samenhang zicht op de financiële positie van uw
gemeente en bieden de mogelijkheid om gemeenten onderling te
vergelijken.
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3.3 MEERJARENBEGROTING
Na het vaststellen van de Kadernota 2016 is een aanvang gemaakt met het opstellen van de begroting
2016 -2019. In de begroting wordt beleid uitgezet op basis van verwachte financiële mogelijkheden. De
financiële positie is vaak onzeker omdat deze niet alleen afhankelijk is van de inzet / realisatie van eigen
beleid, maar ook van de invloed van Rijksbeleid, economische en nieuwe ontwikkelingen.

UITKOMSTEN MEERJARENBEGROTING 2016 - 2019

Onder 1 ziet u het verloop van de lopende meerjarenbegroting 2016 – 2019.
De primaire begroting 2016 ad 1 is tussentijds aangepast (zie a tot en met d). De Kadernota 2016 kende
een signalerende functie en bevatte de financiële en beleidsmatige kaders voor de meerjarenbegroting
2016-2019 en geen concrete (investerings)voorstellen. Deze zijn onderdeel van de nu voorliggende
begroting 2016-2019. Bij 2 ziet u de bijgestelde stand van de lopende meerjarenbegroting inclusief de
autonome mutaties (regel e) hetgeen het vertrekpunt is voor de nieuwe meerjarenbegroting 2016-2019.
Bij f ziet u het totaal van de nieuwe voorstellen op deze begroting. Na verwerking van deze voorstellen
vertoont de jaarschijf begroting 2016 (zie 3) een positief resultaat van circa € 14.000. Het positieve
resultaat 2016 wordt beïnvloed door het effect van incidentele uitgaven mede als gevolg van de ambities
van het nieuwe college. Na eliminatie van de incidentele effecten blijkt dat de begrotingsjaren 2016 en 2017
reëel duurzaam in evenwicht zijn maar vanaf 2018 dreigt een tekort. Waakzaamheid is geboden.
Uitgangspunt is dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Dat is de belangrijkste pijler
voor de provincie als toezichthouder om te voldoen aan repressief begrotingstoezicht.
Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de hierboven genoemde saldi uitgaan van realisatie van in de
(meerjaren)begroting opgenomen taakstellingen vanaf een bedrag van € 540.000 in 2016 tot een bedrag
van € 747.000 in 2019. Met het in deze begroting opgenomen voorstel invulling taakstelling 2016 van circa
€ 345.000 zal het structureel evenwicht voor het komende begrotingsjaar geborgd zijn. Echter vanaf 2017
zullen de opgenomen taakstellingen volledig ingevuld te zijn om structurele begrotingstekorten en
verscherpt begrotingstoezicht door de provincie te voorkomen. De financiële positie vanaf 2018 laat
ondanks de opgenomen taakstellingen en het verscherpte financiële beleid tekorten zien die om een extra
inspanning vragen. De kortingen op de (sociale) rijksuitkeringen en de toenemende rentekosten hebben het
meerjarenperspectief negatief beïnvloed. Om het negatieve beeld te keren, weer zwarte cijfers te tonen en
het reëel duurzaam begrotingsevenwicht te behouden zullen we des te meer vast moeten houden aan de
volledige realisering van de in de begroting opgenomen taakstellingen.
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3.4 OVERZICHT BATEN EN LASTEN
De totaalbedragen van dit overzicht van baten en de lasten corresponderen niet met de totaalbedragen in
het recapitulatieoverzicht van de programma’s (1.9). Dat wordt veroorzaakt doordat aan de programma’s
de kostenplaatsen netto (als saldo) worden doorberekend terwijl in dit overzicht van de baten en de lasten
alle baten en lasten bruto zijn meegenomen, inclusief die uit de kostenplaatsen.
Overzicht baten
Het voorzieningenniveau (totale exploitatie) in de gemeente wordt bekostigd uit de volgende middelen:
A Algemene dekkingsmiddelen;
B Reserves;
C Specifieke dekkingsmiddelen.

Ad. A.
Deze middelen hebben geen vastgesteld bestedingsdoel en kunnen naar eigen inzicht ingezet worden ter
dekking van algemene kosten. Daarom zijn deze middelen niet gerelateerd aan de programma’s.
De middelen hebben betrekking op belastingen (OZB, toeristenbelasting en precariobelasting)
en algemene middelen zoals de algemene uitkering, dividend en rente.
Ad. B.
Naast de inzet van reserves als financieringsbron voor aanschaf / realisering van kapitaalgoederen hebben
de reserves ook een relatie met de programma’s. Zo vindt u bij de programma’s dat er diverse
onttrekkingen zijn geraamd aan de reserves, maar dat er ten laste van de exploitatiebegroting ook weer
diverse stortingen aan de reserves worden geraamd. Zie overzicht reserves en voorzieningen.
Ad. C.
De specifieke middelen zijn gerelateerd aan de programma’s en de besteding daarvan is gebonden. Van de
aan de programma’s gerelateerde dekkingsmiddelen is de besteding gebonden. De volgende middelen
worden onderscheiden:

Rijksbijdragen (m.u.v. de algemene uitkering uit het gemeentefonds);

Huren en pachten;

Heffingen zoals leges, parkeerbelasting, begrafenisrechten, afvalstoffenheffing, rioolheffing;

Diversen.
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Toelichting:
A. 1 t/m 6.
Deze dekkingsmiddelen zijn niet gerelateerd aan de programma’s.
A. 7. Dit betreft de rente die is bijgeschreven aan bouwgrondcomplexen.
B. Onttrekkingen aan reserves.
Zie recapitulatieoverzicht programma’s (1.9) en overzicht reserves/voorzieningen.
C.1. Rijksbijdragen.
1.a. Zie programma 1. Betreft bijdrage van het Rijk voor de GBA-audit (kwaliteitscontrole).
1.b. Zie programma 4. Betreft bijdrage van het Rijk t.b.v. leerplicht. Aan de lastenkant wordt hetzelfde
bedrag geraamd.
1.c. Zie programma 6. Betreffen Rijksbijdragen t.b.v. het sociaal domein.
C.2. Huren en pachten.
Dit betreffen opbrengsten van privaatrechtelijke overeenkomsten tussen gemeente en derden.
C.3. Diverse heffingen.
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Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf “Lokale heffingen”.
C.4. Diversen.
4.a. Lesgelden muziekschool.
4.b./c. Eigen bijdragen in het sociaal domein.
4.d. Zie programma 8 (reiniging).
4.e. Betreft bijdrage regiogemeenten t.a.v. GBKZ.
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Overzicht lasten
Bij de baten hebben we kunnen zien uit welke middelen het voorzieningenniveau in de gemeente wordt
bekostigd. In onderstaand overzicht wordt u inzicht geboden welke soorten kosten er worden gemaakt om
het voorzieningenniveau te realiseren. Bij de diverse kostensoorten wordt ook summier aangegeven op
welke
voorzieningen de kosten betrekking hebben.
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1. Stelposten.
Stelposten betreffen min of meer geparkeerde middelen waarvan nog niet kan worden aangegeven hoe
deze
middelen moeten worden ingevuld (bijv. Rijksmiddelen voor de uitvoering van een nieuwe taak).
De stelposten hebben betrekking op:
2016
2017
2018
2019
1.b.1. Stelpost taakstelling nog nader in te vullen
80
100
100
100
1.b.2. Taakstelling inkoop
-19
-19
-19
-19
1.b.3. Taakstelling gem. huisv. scenario
312
312
312
312
1.b.4. Taakstelling besparing uit te faseren software
17
17
17
1.b.5. Stelpost eigentijdse arbeidsvoorwaarden
25
50
50
50
1.b.6. Stelpost efficiënt informatiebeheer
13
13
13
13
1.b.7. Stelpost 2,5% subsidie meetlat
45
47
50
50
1.b.8. Stelpost kapitaallasten GBKZ
-73
-73
1.b.9. Restant taakstelling doorontwikkeling GBKZ
40
80
80
80
1.b.10. Taakstelling WSW (in te vullen IASZ)
81
113
158
190
1.b.11. Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma
-56
-130
-134
1.b.12. Stelpost kapitaallasten rioolinvesteringen
-32
-152
-230
1.b.13. Stelpost kapitaallasten investeringen reiniging
-5
-4
-4
----------------577
===

620
===

402
===

352
===

2. Loonkosten.
In de meerjarenbegroting 2016-2019 is uitgegaan van een structurele looncompensatie van 2,3% (0,4%
incidenteel en 2,0 autonoom).
3. Rente.
De rente heeft betrekking op:
Rente rekening-courant / kasgeld BNG
Rente vaste geldlening alg. dienst
Rentebijschrijving reserves
Totaal

38.482
579.660
180.145
798.287
=====

4. Afschrijvingen.
Betreft afschrijving over de bestaande en nieuwe investeringen.
5. Leveranties/diensten van derden.
Het betreft hier het bedrag dat wij aan derden betalen voor verleende diensten en leveranties.
6. Energie.
Deze kosten worden veroorzaakt door de huisvesting, pompen, gemalen en de openbare verlichting.
7. Inkomensoverdrachten / uitkeringen.
a. Subsidies: bijlage 6 geeft een overzicht van subsidies, donaties en overige inkomensoverdrachten.
b. Bijstand: IASZ, bijdrage aan gemeente Heemstede
c. WMO: IASZ, bijdrage aan gemeente Heemstede
d. Overige inkomensoverdrachten: betreffen o.m., bijdrage VRK, Onderwijs (leerlingenvervoer en
vakonderwijs), JGZ, WSW (Paswerk).
8+9. Reserveringen/voorzieningen.
Zie overzicht reserves/voorzieningen in hoofdstuk 3.7.
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3.5 EMU-SALDO (ECONOMISCHE EN MONTETAIRE UNIE)
Bij de invoering van de euro in de Europese Gemeenschap is afgesproken dat het begrotingstekort per
deelnemend land beperkt moet blijven tot maximaal 3%. Het EMU-saldo van de overheid is een in Europees
verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het EMU-saldo heeft betrekking op het
vorderingensaldo van de overheid. Dit begrotingstekort kan bestaan uit een drietal aspecten: het
begrotingstekort op Rijksniveau, het begrotingstekort op provinciaal niveau en het begrotingstekort op
gemeentelijk niveau (het EMU-saldo van de gemeenten).
In het bestuurlijk overleg tussen het kabinet, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen is onderkend dat het
beheersen van het EMU-saldo van de lokale overheden een gezamenlijk probleem is. Daarbij is afgesproken
dat het kabinet en de lokale overheden zullen overleggen over nadere maatregelen indien het totale
overheidstekort boven de 2,5% BBP (Bruto Binnenlands Product) en het tekort van de decentrale
overheden boven de 0,5% BBP lijken uit te gaan komen.
De gemeente Bloemendaal heeft voor de jaren 2014 t/m 2016 een negatief EMU-saldo. Uitgaven aan
investeringen komen in mindering op het exploitatiesaldo. Dit is de voornaamste reden van het negatieve
EMU-saldo voor de jaren 2014 t/m 2016 van de gemeente Bloemendaal.
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3.6 JAARLIJKS TERUGKERENDE ARBEIDSKOSTEN
In dit hoofdstuk worden conform het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) de jaarlijkse terugkerende
arbeidskosten, van gelijk volume, gerelateerde verplichtingen toegelicht.
Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen door
het huidige dan wel voormalige personeel. Feitelijk heeft de organisatie een schuld aan hen. Gelet op de
gegroeide situatie en het feit dat gemeenten in tegenstelling tot bedrijven niet failliet kunnen gaan en de
eigenheid van gemeenten, is in afwijking van het Burgerlijk Wetboek (BW) in het BBV opgenomen dat de
verplichtingen jaarlijks in de begroting/ rekening van baten en lasten mogen worden opgenomen in plaats
van het instellen van een voorziening. Het primaire doel van de voorschriften is dat de toekomstige
verplichtingen gedekt moeten zijn en dat er een uniforme gedragslijn door de gemeenten wordt toegepast.
In Bloemendaal worden deze kosten tot nu toe jaarlijks opgenomen in de personeelsstaat voormalig
personeel.
Bij de jaarlijks terugkerende arbeidskosten van vergelijkbaar volume onderscheiden we de volgende
posten:
3.6.1 Werkloosheiduitkeringen ambtenaren;
3.6.2 Wachtgelden / pensioenen wethouders;
3.6.3 Opgebouwde vakantierechten.

3.6.1 Werkloosheiduitkeringen ambtenaren
Hieronder vallen een twee soorten uitkeringen:
a. Werkloosheidswet;
b. Gemeentelijke fpu-plus.
Ad. A. Werkloosheidswet
Dit is een regeling die in 2003 is ingegaan. Naast de uitkering ingevolge de WW kent de CAO voor
gemeenten, de CAR/ UWO, een bovenwettelijke en een aansluitende uitkering.
Deze laatste hangt af van de ontslaggrond.
Ad. B. Gemeentelijke FPU-plus (flexibel pensioen)
Met gebruikmaking van de FPU kunnen medewerkers tussen hun 55ste en 65ste levensjaar geheel of
gedeeltelijk stoppen met werken. Gemeenten hebben – als uitvloeisel van de CAO – met het ABP een
regeling getroffen: FPU Gemeenten. Hoewel deze regeling is afgeschaft, bestaat er nog overgangsrecht,
zodat de komende jaren nog rekening gehouden moet worden met een aantal gebruikers.

3.6.2 Wachtgelden / pensioenen wethouders
In het kader van de APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) heeft de gemeente zich voor wat
betreft de pensioenopbouw van huidige wethouders en wachtgeld van de oud-wethouders ingekocht bij
Loyalis Verzekeringen.
Inmiddels hebben twee oud-wethouders de pensioen gerechtelijke leeftijd van 65 jaar bereikt. Op grond
van oude wetgeving van het ABP ontvangen deze wethouders pensioen. Dit zijn de laatste zaken onder de
oude
wetgeving. Bij de huidige “Appa-regeling” wordt de gemeente niet meer geconfronteerd met
pensioenkosten.
Zodra één van de (oud)-wethouders de pensioen gerechtelijke leeftijd bereikt komt het pensioen voor
rekening van Loyalis omdat de gemeente nu voor de pensioenopbouw betaalt. Loyalis brengt wel
administratiekosten in rekening.
De jaarlijkse kosten zijn opgenomen in de begroting.
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3.6.3 Opgebouwde vakantierechten
Over maanden juni tot en met december bouwen de ambtenaren recht op vakantiegeld op, die in mei het
jaar daarop worden uitbetaald. Feitelijk zou het hiermee gemoeide bedrag dus als een last in de exploitatie
van het lopende jaar moeten worden opgenomen en vervolgens als nog te betalen schuld op de balans bij
de jaarrekening moeten worden opgevoerd. Wanneer er geen grote mutaties in de omvang van het
personeel zijn, is er geen of weinig effect op de uitkomst van de exploitatie. Om die reden is in het BBV
opgenomen dat wanneer er sprake is van een gelijk volume er geen balanspost (verplichting) zal worden
gecreëerd.
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3.7 RESERVES EN VOORZIENINGEN
Beleid
De reserves / voorzieningen worden gebruikt voor de financiering van investeringen (interne financiering).
De rente die hierdoor wordt bespaard, wordt met ingang van 2005 niet meer berekend omdat er sprake is
van een vestzak/broekzak constructie.

Overzicht reserves/voorzieningen
Hieronder treft u een tabel aan waarin de stand van de reserves / voorzieningen vanaf 1 januari 2015
(stand rekening 2014) tot en met 1 januari 2020 is opgenomen.
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Met betrekking tot de doelstelling van de reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar de door uw raad in
december 2010 vastgestelde nota. Hierin worden nut en noodzaak aan de orde gesteld.
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INVESTERINGEN 2016 - 2019
Inleiding
In navolging van vorig jaar is het investeringsprogramma niet gedetailleerd opgenomen in de
begrotingsboeken. Dit om te voorkomen dat financiële gegevens uit het programma worden gebruikt om
offertes hierop af te stemmen. Het investeringsprogramma maakt daarentegen wel specifiek onderdeel uit
van de besluitvorming begroting 2016-2019.
Het investeringsprogramma geeft een planning aan van 2016 tot en met 2019. Overeenkomstig bestaand
beleid worden de kapitaallasten pas met ingang van het jaar volgend op de investering geraamd.
In afwijking van voorgaande jaren zullen de geplande investeringen voor 2016 ter waarborging van uw
budgetrecht u als apart begrotingsvoorstel worden aangereikt. De uit de investeringen voortvloeiende
kapitaallasten zijn vooruitlopend op de besluitvorming van uw raad als stelpost in de meerjarenbegroting
verwerkt en maken onderdeel uit van het u getoonde financieel meerjarenbeeld.
Na vaststelling van de investeringsvoorstellen zullen de kapitaallasten via wijziging van de begroting worden
verwerkt en zal uitvoering in 2016 plaatsvinden.
We spreken over een investering als het nut hiervan zich over meerdere jaren uitstrekt. Omdat het bij
investeringen veelal om grote bedragen gaat, moet er een financieringsbron zijn om de investering te
kunnen betalen. Deze bron kan een bank zijn waar de gemeente een geldlening aantrekt om de uitgaaf te
kunnen betalen of de gemeente financiert de uitgaaf uit eigen middelen.
De kosten van een activum worden over de jaren dat het activum (economisch) nut genereert verdeeld,
met dien verstande dat geen lasten worden berekend in het jaar dat de investering wordt uitgevoerd. Deze
jaarlijkse kosten noemen we kapitaallasten. De lasten bestaan in het algemeen uit een jaarlijks (gelijk)
bedrag aan afschrijving (= afhankelijk van afschrijvingsmethode: lineair of annuïtair) plus een
rentevergoeding over het “geleende“ geld. De lasten worden na vaststelling van de investeringsvoorstellen
rechtstreeks op de programma’s verantwoord.
Omdat de gemeente tot op heden de investeringen grotendeels met eigen geld (reserves) financiert, is er
geen sprake van een rentevergoeding over “geleend” kapitaal maar van een interne rentevergoeding. Dat is
eigenlijk een “vestzak/broekzak” constructie. Daarom heeft uw raad een paar jaar geleden besloten de
zogenaamde interne(bespaarde) rente niet meer te verantwoorden. Uitzondering is de rente die in principe
bij derden in rekening kan worden gebracht. Bij derden gaat het om rioolexploitatie, afvalexploitatie,
begraafplaatsexploitatie, verhuurde eigendommen en grondexploitaties. Investeringen met betrekking tot
onderwijshuisvesting worden vanaf 2005 met rente belast omdat vanaf dat jaar de vergoedingen in de
algemene uitkering inclusief rente zijn. Daarnaast wordt aan de dekkingsreserves riolering en de
dekkingsreserve duurzaam dorpshuis Vogelenzang jaarlijks rente toegevoegd.
Geactiveerde investeringen
Het BBV maakt een onderscheid in investeringen met economisch en maatschappelijk nut. In de toelichting
op de begroting moet inzicht worden verschaft in de omvang van deze investeringen.

-

Investeringen met economisch nut:
Dit zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die
verhandelbaar zijn. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te verwerven. Dat een
gemeente ervoor kan kiezen ergens geen tarief of geen kostendekkend tarief voor te heffen, is niet
relevant voor de vraag of een actief economisch nut heeft. Een vergelijkbare redenering geldt voor de
verhandelbaarheid.
Het gaat om de mogelijkheid de activa te verkopen, niet om de vraag of de gemeente het actief ook
daadwerkelijk wil verkopen. Dit betekent onder andere dat alle gebouwen een economisch nut
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hebben; er is immers een markt voor gebouwen. Met andere woorden: activa met een meerjarig
economisch nut moeten eenduidig worden geactiveerd en vervolgens dient er op eenduidige wijze op
te worden afgeschreven.

-

Investeringen met maatschappelijk nut:
Deze investeringen verschaffen geen middelen en er is geen markt voor. Dit gaat op voor wegen,
pleinen, bruggen en openbaar groen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er wel vraag kan zijn
naar de grond waarop de weg of een park is aangelegd, maar dat er geen vraag is naar de weg of het
park als zodanig.

Het totaal geïnvesteerd vermogen (boekwaarden) waarvoor uw raad in het (recente) verleden kredieten
heeft gevoteerd exclusief de nieuw geraamde investeringen volgens het investeringsprogramma 2016 2019, bedraagt op dit moment:
1-1-2016
Economisch nut
Maatschappelijk nut
Grondexploitatie *
Leningen
Totaal

*

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

57,9
58,1
55,8
53,6
5,0
5,5
5,2
4,9
13,2
10,0
2,1
2,1
0,4
0,4
0,4
0,4
76,5
74,0
63,5
61,0
===================================

Inclusief rentebijschrijving.

De boekwaarde wijzigt door jaarlijkse afschrijvingen en nieuwe investeringen.
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Investeringsprogramma 2016 - 2019
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3.9 KOSTEN BESTUURSDIENST
De kosten van de bestuursdienst bestaan uit personeelslasten van eigen personeel (salarissen + sociale
lasten) en overhead zoals huisvesting en automatiseringskosten (kantoorkosten).
Personeelslasten
De personeelslasten worden onderscheiden in directe en indirecte personeelslasten.
De directe lasten worden ineens aan de programma’s toegerekend op basis van het aantal geraamde
productieve uren. Deze kosten hebben een directe relatie met de primaire bedrijfsprocessen
(kernactiviteiten). Dit zijn bijvoorbeeld de activiteiten van afdeling Beheer.
De indirecte lasten worden via een omweg aan de programma’s toegerekend. Dit zijn voornamelijk de
ondersteunende activiteiten van bijvoorbeeld afdeling Bedrijfsvoering. Deze kosten behoren ook tot de
overheadkosten. De verantwoording van deze kosten wordt hierna uitgewerkt.
CAO
De salariskosten zijn afgestemd op de meest recente CAO (2013-2015).
Overheadkosten
De overheadkosten bestaan uit (externe) kantoorkosten en de indirecte personeelslasten voor
ondersteunende activiteiten.
De indirecte personeelslasten betreffen de kosten van ondersteuning zoals die van het management,
administratie, p&o, facilitaire zaken enz., alsmede de geraamde apparaatskosten voor huisvesting,
automatisering, verzekeringen etc. Deze kosten van de niet-kernactiviteiten worden allereerst toegerekend
en verzameld op kostenplaatsen. Daarna worden deze kosten omgeslagen over de programma’s
(kernactiviteiten) als opslag op de directe personeelslasten op basis van het aantal productieve uren.
Productieve uren
Op fulltime basis is het aantal productieve uren van één fte bepaald op 1.534 uur. Improductiviteit zoals
vakantie, ziekte, social talk, persoonlijke verzorging etc. is hierbij reeds in mindering gebracht.
Productief uurtarief
De verdeling van de personeelslasten en de overhead over de programma’s gebeurt door middel van een
gemiddeld productief uurtarief voor de gehele bestuursdienst. Dit tarief wordt berekend door de totale
kosten van de bestuursdienst te delen door het aantal effectieve fte’s/uren. Gelet op de Bloemendaalse
schaal is er niet gekozen voor sector/afdelingsuurtarieven omdat extra administratie en tijd vergt om dit te
berekenen en verschillen marginaal zijn.
De huidige formatie van de bestuursdienst excl. GBKZ kan als volgt worden onderverdeeld:
Urenverdeling:

Binnend.

Buitend.

Direct productief
Ondersteuning

102.585
57.238

35.119
6.989

137.704
64.227

89,77
41,87

89,45
42,01

Totaal

159.823

42.108

201.931

131,64

131,46
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De gemiddelde (kostendekkende) uurtarieven bedragen:
2016

2016

2015

2015

Gemiddelde
Uurtarieven:
bruto uurtarief salarissen
uurtarief opslag overhead

Binnend.
45,14
26,25

Buitend.
32,28
9,23

Binnend.
44,72
39,49

Buitend.
31,92
9,61

Gemiddeld prod.uurtarief

71,39

41,51

84,21

41,53

Het gemiddelde uurtarief voor de binnendienst is hoger dan dat van de buitendienst omdat er bij de
binnendienst hoger ingeschaalde ambtenaren zijn ingedeeld. Daarnaast heeft de buitendienst veel minder
behoefte aan ondersteuning vanuit de (staf/ondersteunende)/functies en er worden voor deze groep ook
minder kosten gemaakt voor huisvesting en automatisering.
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BIJLAGEN:
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BIJLAGE 1: NIEUWE VOORSTELLEN

Corsanummer: 2015059946

239

Corsanummer: 2015059946

240

Corsanummer: 2015059946

241

Corsanummer: 2015059946

242

NIEUW VOORSTEL : ABONNEMENT ONDERHOUD EN GEBRUIK BRANDKRANEN
Programmanr:

Productnr.:

1

Portefeuillehouder:

Mevr. A. Emmens-Knol

Voorstel
nr: 01

09

Product:

Openbare orde en veiligheid

Subproduct:

09.1 veiligheidsbeleid

Aanleiding / toelichting:
In de gemeente Bloemendaal zijn 926 brandkranen geplaatst op het drinkwaternet van PWN.
PWN onderhoudt 166 brandkranen in Bennebroek op basis van een service-abonnement en ontvangt
daarvoor een vaste jaarlijkse vergoeding. Aan de overige brandkranen in Bloemendaal vindt momenteel geen
regulier controle, onderhoud en inspectie plaats, enkel de reparatie van brandkranen en doorberekening van
kosten door PWN aan de gemeente bij geconstateerde mankementen.
Probleem-en doelstelling:
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor bluswatervoorzieningen, waartoe de brandkranen behoren.
De brandkranen worden niet allemaal gecontroleerd op daadwerkelijke werking, behoudens die brandkranen
die PWN periodiek gebruikt om te spuien. Dit voorstel heeft tot doel de daarvoor benodigde structurele
middelen beschikbaar te stellen voor controle, onderhoud en inspectie op de werking van alle brandkranen.
Oplossingen en voorstel:
Voorgesteld wordt het bestaande budget te verhogen met € 18.000 voor onderhoud, controle en inspectie.
Effecten:
Door het periodiek (laten) controleren, onderhouden en inspecteren is de werking van alle brandkranen
geborgd.

Consequenties (financiële en personele):
Budget:
4091510 vastrecht brandkranen

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

Dekking:
Totaal budgetbeslag:

Uitvoering: Afdeling Beheer. Na beschikbaarstelling van het extra budget kan controle, onderhoud en
inspectie uitgevoerd gaan worden.
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NIEUW VOORSTEL: SIGMAX
Programmanr:

01

Productnr.:

09

Portefeuillehouder:

Mevr. A. Emmens-Knol

Product:

Openbare Orde en Veiligheid

Subproduct:

09.6 handhaving en toezicht

Voorstel
nr: 02

Aanleiding / toelichting:
De gemeente Bloemendaal en Sigmax zijn in 2010 een vijfjarige overeenkomst aangegaan voor het
programma ‘City Control’ en bijbehorende mobiele apparatuur (handhelds boa’s). Deze overeenkomst loopt
op 14 november 2015 af. De gemeente Heemstede heeft in 2011 eenzelfde overeenkomst met Sigmax
afgesloten, zodat zij volgend jaar hun contract moeten verlengen.
Probleem-en doelstelling:
De boa’s moeten zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Snel, simpel en zorgvuldig. Hiervoor is de
apparatuur die ze gebruiken hun belangrijkste partner.
De hard ware, de handhelds, zijn inmiddels achterhaald. In 5 jaar is er digitaal veel veranderd en vooral
verbeterd. Daarnaast is er een nieuwe handhaafapplicatie City Control 6 beschikbaar. Deze applicatie is veel
sneller en flexibeler en is voor de gebruiker beschikbaar via een app op een smartphone. Ook de gemeente
Heemstede ziet hier de voordelen van in en zou daarom mee willen liften met Bloemendaal en daarom nu
reeds toezeggen hun contract bij Sigmax te zullen verlengen. Bij de samenwerking van de boa-teams per
1.1.2017 vormen de applicatie en apparatuur dan geen probleem. Het zou financieel voordelig kunnen zijn
dit samen op te pakken. Het prijsverschil met andere aanbieders is gering en zowel Heemstede als
Bloemendaal hebben goede ervaringen met de producten en dienstverlening van Sigmax, zodat er geen
reden is deze samenwerking te beëindigen.
Oplossingen en voorstel:
Door Sigmax een upgrade laten uitvoeren naar City Control 6, inclusief aanschaf mobiele apparatuur, waarop
deze applicatie in de vorm van een app beschikbaar is. T.b.v. de samenwerking en kostenbesparing dit
gezamenlijk met Heemstede op te pakken. De investering in hard- en software wordt, vooruitlopend op de
herziening van de “verordening financieel beheer Bloemendaal, afgeschreven in 3 jaar en is gekoppeld aan
de te sluiten overeenkomst met Sigmax. Na deze periode wordt de hard- en software weer vervangen. De
jaarlijkse kosten blijven gelijk (module herkenning, support, etc.).
Effecten:
Met een smartphone en apps kan sneller en daardoor effectiever gewerkt worden door de boa’s. Bovendien
kunnen zij flexibel een interventie vastleggen (wisselen tussen de apps/programma’s). Dit komt de
dienstverlening ten goede. Uiteraard neemt ook het gebruikersgemak toe. Er hoeft geen zware handheld
meer aan hun riem te hangen.
De op basis van bestaande overeenkomst aangeschafte handcomputers hebben per 1 januari 2016 nog een
boekwaarde van € 13.336 met een jaarlijkse afschrijving van € 6.668. De aanschaf van de nieuwe mobiele
apparatuur, waarvan de afschrijvingslasten vanaf het begrotingsjaar 2017 op de begroting drukken, zal in
het begrotingsjaar 2016 leiden tot een extra afschrijvingslast (desinvestering) van € 6.668.

Consequenties (financiële en personele):

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

Investering:
aanschaf mobiele apparatuur 2016: € 28.665
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Programmanr:

01

Productnr.:

09

Portefeuillehouder:

Mevr. A. Emmens-Knol

Product:

Openbare Orde en Veiligheid

Subproduct:

09.6 handhaving en toezicht

Budget:
4091800 kapitaallasten desinvestering oude apparatuur
4096800 kapitaallasten
Dekking:
4223065 Stelpost kap.lasten investeringsprogramma 2016-2019
4096501 afroming budget inhuur externe parkeerwachten
Totaal budgetbeslag:

Voorstel
nr: 02

-6.668
-9.555

-9.555

-9.555

6.668

9.555
9.555

9.555
9.555

9.555
9.555

0

9.555

9.555

9.555

Uitvoering: Afdeling dienstverlening. Na vaststelling van de begroting en na afloop van het huidige contract
wordt de hard- en software besteld.
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NIEUW VOORSTEL: FASEREN UITGAVEN GROENBELEID
Programmanr:

01 /
06

Portefeuillehouder:

Dhr. N.A.L. Heijink
Dhr. R.W. Kruijswijk

Productnr.:

18 /
04

Product:

Algemeen bestuur en Natuur

Subproduct:

18.4 en 04.1 Beleid Groenvoorziening

Voorstel
nr: 03

Aanleiding / toelichting:
Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2015 is een budget van € 70.000 ter beschikking gesteld voor het
opzetten van Beleid Groenvoorziening. Bij dit voorstel, onderdeel van de frictiekosten
organisatieontwikkeling, was niet de bedoeling dat het hele bedrag in 2015 ter beschikking zou komen. De
bedoeling was om het uit te spreiden over 3 jaar. Dit is per abuis niet in het voorstel verwerkt.
Probleem-en doelstelling:
Het is niet mogelijk om het gehele bedrag in 2015 om te zetten. Er moet een aantal verschillende projecten
worden omgezet naar een inkoopbehoefte, daarna moet de wijze van in de markt zetten worden bepaald,
een goede omschrijving van het resultaat worden geformuleerd en worden uitgevoerd, in sommige gevallen
met een interactief traject. Het is niet mogelijk, gezien het bestaande capaciteitsgebrek, om dit helemaal tot
en met de facturering voor alle projecten in 2015 af te ronden.
Oplossingen en voorstel:
Voorgesteld wordt om het bedrag alsnog te faseren zoals eigenlijk de bedoeling was. Naar verwachting kan
ongeveer € 10.000 in 2015 worden afgerond en moet in totaal € 60.000 worden omgezet in de jaren daarna.
In 2015 vindt er een onderschrijding plaats van € 60.000. Dit wordt in de Najaarsnota 2015 verwerkt ten
gunste van het begrotingssaldo.
Effecten:
De projecten waarvoor het budget ter beschikking is gesteld, worden gefaseerd opgepakt.
Budget

Budget

Budget

Budget

Consequenties (financiële en personele):

2016

2017

2018

2019

Budget:
4184523 frictiekosten reorganisatie

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Dekking:
Totaal budgetbeslag:
Uitvoering: Afdeling Beheer

Corsanummer: 2015059946
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NIEUW VOORSTEL: PUBLICATIE IN GVOP
Programmanr:

1

Portefeuillehouder:

Productnr.:

20

Product:

Communicatie

Subproduct:

20.1 Communicatie

Mevr. A. Emmens-Knol

Voorstel
nr: 04

Aanleiding / toelichting:
Publicatie van berichten, kennisgevingen en bekendmakingen m.b.t. besluiten en beschikkingen in de
webbased overheids applicatie Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).
In het Weekblad (Kennemerland-Zuid) worden 2-wekelijks mededelingen/kennisgevingen gedaan over
diverse zaken (agenda’s, vergunningen, plannen, regelgeving, nieuwsberichten etc.). Een deel is
communicatieservice naar inwoners, een deel is verplicht voor het juridisch in werking te laten treden
(‘bekendmaken’) of voor het in kennis stellen van derde-belanghebbenden. Per 1-1-2014 was er budgettair
ruimte voor 1 pagina per 2 weken; een budget van € 25.000.
Bij B&W besluit van 5-11-2013 (2013033530) is besloten om in de meerjarenbegroting 2015-2018 het
budget voor advertentieruimte in Het Weekblad te verlagen tot een halve pagina per 2 weken (50% minder
ruimte dan in 2014), ingaande per 1-1-2015, en om alle ‘bekendmakingen’ (in algemene zin) te publiceren
via het digitale gemeenteblad (GVOP). De overblijvende halve pagina wordt gebruikt voor gemeentelijke
informatie die niet via vrije nieuwsgaring in de krant kan worden geplaatst.
Het budget per 2015 is vastgesteld op € 12.500 per jaar.
Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal de Verordening elektronische bekendmakingen
Bloemendaal 2015 (2015001024) vastgesteld die het mogelijk maakt om dergelijke bekendmakingen te
publiceren in de GVOP.
Publicatie van dergelijke bekendmakingen op digitale wijze via de GVOP is nog niet verplicht. Er zijn echter
geluiden dat dit verplicht gaat worden. Gezien de ontwikkelingen zal dit op vroegst in 2017 zijn maar ook
later (2018/2019?) zijn. Van invloed hierop is de samenvoeging van de GVOP en CVDR in een nieuwe
applicatie DROP medio 2016.
De realisatie van DROP kan (ook) betekenen dat leveranciers van zaaksystemen een koppeling gaan
realiseren met DROP wat digitale publicatie aanzienlijk makkelijker maakt.
Probleem-en doelstelling:
Het ingezette beleid richt zich op vermindering van gedrukte media ten gunste van digitale media en het
verbeteren van de kwaliteit van beleidsregels door het invoeren van drie rollen: opsteller, toetser en
bekendmaker. Publicatie van dergelijke bekendmakingen via GVOP resulteert in verbetering van de digitale
dienstverlening en daardoor betere ontsluiting.
Publicatie van bekendmakingen via de GVOP houdt in dat alle aanvragen, uitgebreide procedures en
beschikkingen van vergunningen worden gepubliceerd in de GVOP. De schatting is dat dit er op jaarbasis
2.300 grote en kleine bekendmakingen zijn. De kosten van adverteren waren vorig jaar zo’n € 30.000 euro.
Intern besteedt nu een communicatieadviseur 12 uur per maand aan redactie en een webmaster nog eens 12
uur per maand aan het digitaal invoeren van verordeningen en het digitaal beschikbaar stellen via de website
van de overige beleidsregels.
Dit jaar zijn de kosten van drukwerk afgenomen zoals afgesproken, maar daar staan de kosten voor het
aanschaffen van een GVOP-licentie en opleidingskosten tegenover. De uren voor invoering digitaal lijken te
zijn toegenomen.
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Programmanr:

1

Portefeuillehouder:

Productnr.:

20

Product:

Communicatie

Subproduct:

20.1 Communicatie

Mevr. A. Emmens-Knol

Voorstel
nr: 04

Er zijn een aantal scenario’s om dit te realiseren:

- De organisatie gaat zit zelf doen. Hiervoor moeten er behandelaars van vergunning worden opgeleid om te
werken met de GVOP applicatie en zijn er extra handelingen nodig in het proces van de behandeling van
een vergunning. Naast de gevraagde investering in tijd zijn er opleidingskosten van ongeveer € 1.500.

- Uitbesteden aan een externe partij op basis van kostprijs per publicatie. Een voorbeeld is de SDU die € 22
per publicatie vraagt. Geschatte kosten op jaarbasis zijn dan € 50.600. Dit is verhoudingsgewijs te
kostbaar.

- Uitbesteden aan een externe partij op basis van uurprijs. Afhankelijk van de tijd die benodigd is voor een
publicatie kan een schatting gemaakt worden om iemand in te huren voor het benodigd aantal uren per
week. Een schatting is 2300 x 15 minuten = 575 uur. 575 x € 50 = € 28.750 op jaarbasis. Dit komt
overeen met de kosten van het plaatsen van advertenties in de krant.
Gezien de nodige investeringen (in tijd/geld) die het zaakgericht werken van eigen medewerkers vraagt, is er
geen capaciteit en kennis om de gewenste publicatie via de GVOP door de eigen organisatie te realiseren.
De kosten voor het uitbesteden zijn in alle gevallen hoger dan de gewenste bezuinigingen, te weten € 12.500
per jaar.
Oplossingen en voorstel:
Gezien de problematiek rondom het door de eigen organisatie laten uitvoeren van de publicatie via de GVOP
en de hoge kosten door het laten uitvoeren door een externe partij is het voorstel om voorlopig voor 2 jaar
door te gaan met publicatie op huidige wijze via het weekblad en te wachten tot er goede software
beschikbaar is om dit eenvoudiger te realiseren.
Effecten:
Het handhaven van de huidige wijze van publicatie houdt in dat het budget voor publicatie in het weekblad
wordt overschreden. Het benodigde budget voor publicatie in het weekblad voor 2016 en 2017, totdat
publicatie in de GVOP verplicht wordt, zal dan weer naar het niveau van 2014 moeten.
De realisatie van DROP kan betekenen dat de leverancier van ons zaaksysteem een koppeling realiseert
waardoor het makkelijker voor medewerkers wordt om zelf te gaan publiceren waarbij de gewenste
kostenreductie voor publicatie in het weekblad realistischer wordt.
Medewerkers hebben tijd om te wennen en werken met het zaaksysteem waardoor de extra belasting om
digitaal te publiceren sterk verminderd zal zijn op het moment dat publicatie verplicht wordt en/of (koppeling
met) DROP gerealiseerd is.
Budget

Budget

Budget

Budget

Consequenties (financiële en personele):

2016

2017

2018

2019

Budget:
4201506 Beleidscommunicatie
Blijvend publiceren in het weekblad van 1 pagina /2 weken

-12.500
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-12.500
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Programmanr:

1

Portefeuillehouder:

Productnr.:

20

Product:

Communicatie

Subproduct:

20.1 Communicatie

Mevr. A. Emmens-Knol

Voorstel
nr: 04

Dekking:
Totaal budgetbeslag:

-12.500

-12.500

Uitvoering: Afdeling bedrijfsvoering
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NIEUW VOORSTEL UITBREIDING KON.WILHELMINASCHOOL
Programmanr:

Productnr.:

2

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Botter

Voorstel
nr: 05

11

Product:

Onderwijs

Subproduct:

11.2 huisvesting onderwijs

Aanleiding / toelichting:
Bij de Kon. Wilhelminaschool is sprake van een structureel capaciteitstekort. De capaciteit van het
schoolgebouw bedraagt iets meer dan 900 m2. Op basis van het aantal leerlingen op de laatste teldatum
(190 d.d. 1 oktober 2014) bedraagt de ruimtebehoefte ca. 1.150 m2.
Probleem-en doelstelling:
Het ruimtetekort bedraagt afgerond 250 m2. Een door een extern bureau opgestelde leerlingenprognose
toont aan dat gedurende de komende 15 jaar sprake is van een dergelijk tekort aan m2.
Berekening:
Capaciteit schoolgebouw:
909 m2
Ruimtebehoefte: vaste voet:
200 m2
190 leerlingen x 5,03 m2
956 m2
Totale ruimtebehoefte:
1.156 m2
De school heeft een aanvraag op permanente uitbreiding ingediend. Dit verzoek dient op grond van de
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs te worden gehonoreerd. Het college heeft eind 2014 voor
een overbruggingsperiode van twee jaar een budget van € 70.000 ten behoeve van de plaatsing van
noodlokalen toegekend.
Zowel de kosten van de noodlokalen als de kosten van de permanente uitbreiding komen voor rekening van
de gemeente. Het schoolbestuur wil uiterlijk begin 2017, en mogelijk al eind 2016, starten met de
bouwwerkzaamheden.
Oplossingen en voorstel:
Voorgesteld wordt in te stemmen met de permanente uitbreiding van de Kon. Wilhelminaschool.
Met een uitbreiding van 250 m2 is een normbedrag van afgerond € 400.000 gemoeid. De hiermee gemoeide
kapitaallasten bedragen voor het 1e jaar:
afschrijving (40 jaar) € 10.000
rente (2,50%)
€ 10.000
totaal
€ 20.000
Effecten:
Capaciteit Kon. Wilhelminaschool in overeenstemming met de ruimtebehoefte.

Consequenties (financiële en personele):

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

Investering: Uitbreiding Kon. Wilhelminaschool 2016: € 400.000
Budget:
4112801 kapitaallasten bijzonder basisonderwijs
Dekking:
4223065 Stelpost kap.lasten investeringsprogramma 2016-2019

Corsanummer: 2015059946

-20.000

-19.750

-19.500

20.000

19.750

19.500
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Programmanr:

Productnr.:

2

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Botter

Voorstel
nr: 05

11

Product:

Onderwijs

Subproduct:

11.2 huisvesting onderwijs

Totaal budgetbeslag:

0

0

Uitvoering: Afdeling beleid
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0

NIEUW VOORSTEL TIJDELIJKE HUISVESTING ONDERWIJS
Programmanr:

Productnr.:

2

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Botter

Voorstel
nr: 06

11

Product:

Onderwijs

Subproduct:

11.2 huisvesting onderwijs

Aanleiding / toelichting:
Het budget tijdelijke huisvesting bedraagt in 2015 € 77.600. Dit budget is ontoereikend, gelet op de uitgaven
die ons over geheel 2015 wachten. Deze bedragen naar verwachting € 299.100. Specificatie verwachte
uitgaven:

1.
2.
3.
4.

Vondelschool:

€

77.600

Kennemer Lyceum:

€

24.000

Kon. Wilhelminaschool:

€

37.500

Bos en Duin:
€ 160.000
Totaal:
€ 299.100
Ad 1: bij de Vondelschool stonden tot voor kort twee noodlokalen, er is door het schoolbestuur medio dit jaar
een derde lokaal bijgeplaatst. Dit in verband met een stijging van het leerlingenaantal. De raad heeft een
krediet van € 360.000 beschikbaar gesteld voor een inpandige aanpassing van het schoolgebouw. Als de
aanpassing is gerealiseerd worden alle noodlokalen weggehaald. De verwachting is dat dit nog in de loop van
2015 kan gebeuren. In 2015 wordt de gemeente geconfronteerd met forse kosten i.v.m. de tijdelijke
huisvesting. Afgezien van de huur ook met de kosten van plaatsing van het extra noodlokaal en de kosten
van verwijdering van alle noodlokalen. Gelet op de tot op heden geboekte uitgaven is de kans groot dat het
totaal in 2015 beschikbare budget (€ 77.600) opgaat aan alleen al de kosten van de tijdelijke huisvesting van
de Vondelschool. Het is zelfs niet uitgesloten dat het budget ontoereikend is. Dit hangt grotendeels af van het
tijdstip van oplevering van de aan te passen c.q. moment en kosten verwijdering van de noodlokalen. Hier
bestaat op dit moment geen zicht op. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering.
Ad 2: Hoewel de permanente uitbreiding van het Kennemer Lyceum is gerealiseerd, heeft het Kennemer
Lyceum verzocht de noodlokalen tot het einde van het lopende schooljaar te laten staan. Dit om het lopende
onderwijsproces niet te verstoren. Dit verzoek is ingewilligd. Kosten 2015: € 24.000 en voor 2016: € 12.000.
Ad 3: Eind 2014 heeft het college een bedrag van € 70.000 beschikbaar gesteld voor de plaatsing van een
noodlokaal bij de KWS gedurende een periode van twee jaar. Dit vooruitlopend op een permanente
uitbreiding van het schoolgebouw. Het leek toen mogelijk de kosten ten laste van het reguliere budget
tijdelijke huisvesting te brengen. De situatie ziet er nu anders uit, door de onvoorziene ontwikkelingen bij
met name de Bos en Duin- en de Vondelschool. In 2015 bedragen de extra kosten € 37.500. In 2016 dient
met hetzelfde bedrag rekening te worden gehouden.
Ad 4: Gedurende geheel 2015 en een groot gedeelte van 2016 wordt de gemeente geconfronteerd met de
kosten van de tijdelijke huisvesting van de Bos en Duinschool. De kosten zijn aanzienlijk: de huur van alle
units bedraagt € 2.200 per week ex btw (= € 9.000 per maand). Daarnaast zijn destijds, op advies van de
door de gemeente ingeschakelde verzekeringsexpert, op de locatie van de afgebrande school tijdelijk
bouwhekken en bewakingscamera’s geplaatst. De kosten van deze voorzieningen bedroegen ca. € 3.000 per
maand en komen voor rekening van de gemeente. Al met al bedragen de kosten van de tijdelijke huisvesting
in 2015 rond € 160.000 en in 2016 € 100.000 (incl. kosten verwijdering). De kosten van de tijdelijke
huisvesting van de Bos en Duinschool worden door de verzekeringsmaatschappij slechts gedurende het
eerste jaar gedekt (keuze bij aangaan polis).
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Programmanr:

Productnr.:

2

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Botter

Voorstel
nr: 06

11

Product:

Onderwijs

Subproduct:

11.2 huisvesting onderwijs

Probleem-en doelstelling:
De gemeente ziet zich in met name 2015 en in mindere mate 2016 geconfronteerd met hoge kosten in
verband met tijdelijke huisvesting van een viertal scholen. In alle gevallen is combinatie met realisatie van
een permanente voorziening. Na 2016 dalen de kosten van tijdelijke huisvestingsvoorzieningen sterk, tot
mogelijk nihil. Hoewel dit nooit met zekerheid gesteld kan worden.
Met de raming van het budget ten behoeve van tijdelijke huisvesting in de begroting is met de piek in 2015
en 2016 en het dal in de jaren erna vanzelfsprekend geen rekening gehouden.
Een schematisch kostenoverzicht voor de jaren 2015 – 2019:
2016
Beschikbaar budget tijdelijke
huisvesting scholen

53.354

2017

2018

2019

55.196

56.988

56.988

p.m.

p.m.

p.m.

55.196

56.988

56.988

Kosten Vondelschool
Kosten Kennemer Lyceum

-12.000

Kosten Kon. Wilhelmina-school

-37.500

Kosten Bos en Duinschool

-100.000

Totaal nodig

149.500

Bij te ramen
Af te ramen

-96.146

Oplossingen en voorstel:

-

In 2016 € 96.146 bijramen;
Vanaf 2017 budget tijdelijke huisvesting structureel tot nihil aframen;
Vanaf 2017 kosten tijdelijke huisvesting als incidentele kosten aanmerken. ‘Per geval’ om
beschikbaarstelling van een budget vragen.

Effecten:

Consequenties (financiële en personele):
Budget:
4112508 tijdelijke huisvesting scholen

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

-96.146

55.196

56.988

56.988

-96.146

55.196

56.988

56.988

Dekking:
Totaal budgetbeslag:
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Programmanr:

Productnr.:

2

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Botter

Voorstel
nr: 06

11

Product:

Onderwijs

Subproduct:

11.2 huisvesting onderwijs

Uitvoering: Afdeling beleid
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NIEUW VOORSTEL: RENOVATIE NATUURGRASVELD SV VOGELENZANG
Programmanr:

Productnr.:

2

Portefeuillehouder:

Dhr. N.A.L. Heijink

Voorstel
nr: 07

15

Product:

Sport

Subproduct:

15.1 sport

Aanleiding / toelichting:
De kwaliteit van het tweede natuurgrasveld bij SV Vogelenzang laat al jaren te wensen over. Op eigen kracht
wordt door de vele vrijwilligers van Vogelenzang, soms gefaciliteerd door de gemeente, dit veld speelklaar
gemaakt. Het veld is echter relatief veel afgelast. In november 2012 is in opdracht van de gemeente een
cultuurtechnisch onderzoek verricht door Kybys (2013008387) en op basis van dit rapport zijn extra
maatregelen getroffen (o.a. extra bezanding en vaker doorspuiten van de drainage). Omdat klachten over de
bespeelbaarheid van het veld bleven bestaan is nieuw onderzoek verricht. Op basis van dit onderzoek (maart
2015) is komen vast te staan dat genoemde maatregelen niet hebben geleid tot een verbetering van het veld
en dat structurele maatregelen noodzakelijk zijn om het veld in een goede conditie te brengen.
De rapportage adviseert de gemeente het natuurgrasveld te renoveren. Op grond van de met de voetbalclub
gesloten huurovereenkomst dient de gemeente te zorgen voor een goede kwaliteit van de sportvelden.
Probleem-en doelstelling:
Het tweede veld is bij de minste neerslag te lang nat hetgeen een goede bespeelbaarheid in de weg staat. De
in de periode 2012 tot en met begin 2015 getroffen extra maatregelen hebben niet geleid tot een structurele
verbetering van het veld. Een cultuurtechnisch deskundige adviseert de gemeente het veld te (laten)
renoveren. Natuurgrasvelden worden normaal gesproken eens in de 15 jaar gerenoveerd. Dit veld is in 1978
aangelegd en in 1990 gerenoveerd.
Het doel van dit voorstel is geldmiddelen beschikbaar te krijgen zodat veld 2 bij de SV Vogelenzang in goede
staat kan worden gebracht. Deze verplichting vloeit voort uit de gesloten huurovereenkomst.
Oplossingen en voorstel:
De oplossing is renovatie van het veld. “Pappen en nathouden-maatregelen” volstaan niet meer. Dat
betekent dat het veld gefreesd en omgespit wordt en verschralingszand wordt aangebracht. Het veld wordt
weer onder profiel gebracht en bemest en vervolgens ingezaaid. Kosten € 64.130, afschrijven in 15 jaar. Er
behoeven geen werkzaamheden te worden verricht aan de drainage. De werkzaamheden kunnen alleen
plaatsvinden onder droge veld- en weersomstandigheden. De werkzaamheden zijn gepland na het
voetbalseizoen 2015 – 2016 vanaf mei 2016.
Effecten:
Het effect van de renovatie van veld 2 is dat het veld weer in optimale conditie wordt gebracht en dat
afgelastingen (buiten abnormale natte weeromstandigheden) van dit veld tot het verleden behoren. Na
renovatie heeft de gemeente voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

Consequenties (financiële en personele):
Investering:
Renovatie veld 2 SV Vogelenzang 2016: € 64.130
Dekking:
4223065 Stelpost kap.lasten investeringsprogramma 2016-2019
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Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

-4.275

-4.275

-4.275

4.275

4.275

4.275
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Programmanr:

Productnr.:

2

Portefeuillehouder:

Dhr. N.A.L. Heijink

Voorstel
nr: 07

15

Product:

Sport

Subproduct:

15.1 sport

Totaal budgetbeslag:

0

0

Uitvoering: Afdeling beleid. Het is de vraag of een volledige aanbestedingsprocedure moet worden gevolgd
of dat het werk/dienst onderhands wordt aanbesteed. Aan afdeling Groen is hierover advies gevraagd.
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NIEUW VOORSTEL: UITBREIDING FORMATIE JEUGD/ONDERWIJS
Programmanr:

2

Portefeuillehouder:

Dhr. J. Botter

Productnr.:

12

Product:

Jeugd

Subproduct:

12.6 Uitvoeringskosten Jeugdwet

Voorstel
nr: 08

Aanleiding / toelichting:
In het kader van het organisatieplan is voor de afdeling Beleid aangegeven dat sprake is van een maximale
uitbreiding van 2 fte (onderdelen Jeugd en WMO). Voor het jaar 2015 is hiertoe in het frictiebudget een
bedrag van maximaal € 70.000 opgenomen. Voor de jaren hierna dient een beroep te worden gedaan op
budgettaire ruimte die binnen de integratie uitkeringen wat betreft het sociaal domein aanwezig is.
Probleem- en doelstelling:
Per 1 juni 2015 is – door interne verschuivingen - binnen het team Jeugd/Onderwijs een vacature van 0,53
fte ontstaan. Naast de bovengenoemde 0,53 fte dient het takenpakket conform de inhoud van
organisatieplan te worden aangevuld met werkzaamheden die tot op heden door de afdelingsjurist (0,2 fte)
op het terrein van jeugd werden verricht alsmede door werkzaamheden die voorheen in het takenpakket van
een medewerker Wmo (plm. 0,13 fte) waren ondergebracht. Aldus ontstaat een vacature voor 0,86 fte.
Binnen de reguliere personeelsbegroting bestaat hiervoor dus dekking voor 0,53 fte. Het resterende deel
(0,33 fte =plm. 21.500) wordt in 2015 gedekt uit het eerdergenoemde frictiebudget (2015) en vervolgens uit
de personele ruimte die als gevolg van de meicirculaire 2015 binnen het onderdeel Jeugd per 2016 aanwezig
is.
Oplossingen en voorstel:
Voor 2016 en volgende jaren een budget van € 21.500 beschikbaar stellen ten laste van de in de begroting
opgenomen stelpost ‘nog te verdelen lasten decentralisatie jeugdzorg’.
Effecten:

Budget

Budget

Budget

Budget

Consequenties (financiële en personele):

2016

2017

2018

2019

Budget:
4126100 Uitbreiding formatie afdeling Beleid

-21.500

-21.500

-21.500

-21.500

21.500

21.500

21.500

21.500

0

0

0

0

Dekking:
4124612 Stelpost formatie uitvoering Jeugdwet

Totaal budgetbeslag:
Uitvoering: Afdeling beleid

Corsanummer: 2015059946

257

NIEUW VOORSTEL: HERINRICHTING VOGELENZANGSEWEG (DORP)
Programmanr:

06

Productnr.:

01

Portefeuillehouder:

Product:

Verkeer en wegbeheer

Subproduct:

01.2 Wegbeheer

Dhr. R.W. Kruijswijk

Voorstel
nr: 09

Aanleiding / toelichting:
De riolering in de Vogelenzangseweg verkeert in slechte staat en moet op korte termijn worden vervangen.
Gericht wordt op voorbereiding in 2016 en uitvoering in 2017.
De rioolvervanging biedt mogelijkheden om de weginrichting aan te passen aan de hedendaagse eisen en de
wensen van de omwonenden.
Probleem-en doelstelling:
De vervanging van de riolering wordt gedekt uit de rioolexploitatie, inclusief het herstel van de
wegverharding die daarvoor moet worden opgebroken. De rioolexploitatie biedt echter geen financiële
dekking voor de herinrichting van het hele wegprofiel. Op basis van eenheidsprijzen wordt geraamd dat
daarvoor bovenop de dekking van de rioolvervanging ad € 700.000 een bedrag van € 1 miljoen extra nodig
is.
Daarnaast heeft afdeling Beheer onvoldoende expertise en capaciteit beschikbaar om in 2016 een
herinrichtingsplan via een interactief traject te maken en uit te werken in een uitvoeringsontwerp (bestek en
tekeningen). Externe voorbereiding kost naar schatting € 100.000.
Doel van dit voorstel is het beschikbaar stellen van middelen om de herinrichting van de Vogelenzangseweg
te kunnen voorbereiden.
Oplossingen en voorstel:
Voorgesteld wordt in 2016 een voorbereidingskrediet ad € 100.000 beschikbaar te stellen. In 2017 zal een
uitvoeringskrediet ad € 1.000.000 ten behoeve van de herinrichting van de Vogelenzangseweg worden
gevraagd. De kapitaallasten (afschrijving 25 jaar) komen ten laste van de algemene middelen.
Effecten:
Na beschikbaarstelling van het gevraagde krediet kan de Vogelenzangseweg duurzaam veilig worden
ingericht na vervanging van de riolering.

Consequenties (financiële en personele):

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

-4.000

-4.000

-4.000

4.000

4.000

4.000

0

0

0

Investering:
Voorbereiding reconstructie Vogelenzangseweg 2016: € 100.000
Budget:
4021800 kapitaallasten
Dekking:
4223065 Stelpost kap.lasten investeringsprogramma 2016-2019
Totaal budgetbeslag:

Corsanummer: 2015059946
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Programmanr:

06

Productnr.:

01

Portefeuillehouder:

Product:

Verkeer en wegbeheer

Subproduct:

01.2 Wegbeheer

Dhr. R.W. Kruijswijk

Voorstel
nr: 09

Uitvoering: Afdeling beheer. De planvoorbereiding kan bij beschikbaarstelling van het krediet begin 2016
worden aanbesteed en zal naar verwachting het hele jaar in beslag nemen.
De uitvoering duurt ongeveer zes maanden en kan in het voorjaar van 2017 worden aanbesteed.
De reeds voor 2016 geplande rioolvervanging in de Graaf Florislaan wordt doorgeschoven naar 2017 en in
het bestek voor de Vogelenzangseweg meegenomen.

Corsanummer: 2015059946
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NIEUW VOORSTEL: INVESTERINGEN WEGEN 2016
Programmanr:

06

Productnr.:

01

Portefeuillehouder:

Product:

Verkeer en wegbeheer

Subproduct:

01.2 wegbeheer

Dhr. R.W. Kruijswijk

Voorstel
nr: 10

Aanleiding / toelichting:
In het meerjaren investeringsplan zijn investeringskredieten geraamd voor wegreconstructies in combinatie
met rioolvervangingsprojecten. De projecten tot en met 2016 volgen uit het verbreed gemeentelijk
rioleringsplan (vGRP) 2011-2016. Een nieuwe meerjarenplanning rioolvervanging 2017-2022 wordt in 2016
vastgesteld. Vooruitlopend daarop zijn voor 2017 wel al rioolvervangingsprojecten benoemd en in het
investeringsprogramma opgenomen.
Probleem-en doelstelling:
Dit voorstel heeft tot doel uw raad te informeren over de geraamde investeringen in 2016 voor
wegreconstructies in combinatie met rioolvervanging.
Oplossingen en voorstel:
Rioolvervangingen worden gefinancierd uit de rioolexploitatie. Ook de herstelkosten van daarvoor op te
breken verhardingen worden uit de rioolexploitatie gedekt. Dit betreft in het algemeen de rijbaan. Kosten
voor renovatie van fiets- en voetpaden en parkeerstroken kunnen niet op deze wijze worden gefinancierd.
Daarom wordt bij een volledige reconstructie voor de vervanging van deze wegonderdelen een separaat
krediet aangevraagd.
Voorgesteld wordt de onderstaande kredieten op te nemen in het investeringsprogramma en de lasten te
dekken uit de algemene middelen (afschrijving in 25 jaar).
Effecten:
De investeringen in wegreconstructie in combinatie met rioolvervanging zijn opgenomen in het meerjaren
investeringsprogramma 2016-2019.

Consequenties (financiële en personele):

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

-2.040
-3.240

-2.040
-3.240

-2.040
-3.240

5.280

5.280

5.280

0

0

0

Investering:
021040116 Renovatie voetpaden Spechtlaan 2016: € 51.000
021040118 Renovatie voetpaden Oosterduinweg 2016: € 81.000
Budget:
4012800 kapitaallasten
4012800 kapitaallasten
Dekking:
4223065 Stelpost kap.lasten investeringsprogramma 2016-2019
Totaal budgetbeslag:
Uitvoering: Afdeling beheer

Corsanummer: 2015059946
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NIEUW VOORSTEL: VERVANGEN VEROUDERDE VERKEERSREGELINSTALLATIES
Programmanr:

Productnr.:

6

Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk

Voorstel
nr: 11

01

Product:

Verkeer en wegbeheer

Subproduct:

01.2 wegbeheer

Aanleiding / toelichting:
De verkeersregelinstallaties in de gemeente dateren bijna allemaal van het einde van de vorige eeuw. Eind
2015 zijn de installaties geïnspecteerd en zijn onderhoudsadviezen opgesteld. Uit de adviezen blijkt dat de
techniek is verouderd en de verkrijgbaarheid van onderdelen in gevaar komt.
De armaturen hebben veelal nog gloeilampen met een korte levensduur, hoog energiegebruik en relatief veel
uitval.
De kosten voor vervanging van installaties en armaturen in 2016 worden geraamd op € 100.000.
Probleem-en doelstelling:
Doelstelling is een goede storingsvrije en energiezuinige werking van de VRI’s te waarborgen. Dat kan
worden bereikt door de bestaande installaties tijdig te vervangen.
Het onderhoudsbudget voor verkeersregelinstallaties is niet toereikend om vervanging van de installaties te
dekken.
Oplossingen en voorstel:
De volgende vervangingen worden geadviseerd:

-

VOP Zandvoorterweg : vervangen regelautomaat, armaturen en drukknoppen;
VOP’s Vogelenzangseweg : vervangen regelautomaten;
VRI Leidsevaart Traliebrug : vervangen regelautomaat en armaturen;
VRI Rijksstraatweg : vervangen regelautomaat, armaturen en drukknoppen;

VRI Binnenweg : vervangen deel armaturen (deels reeds vervangen door led)
Voorgesteld wordt t.bv. het begrotingsjaar 2016 een investeringskrediet van € 100.000 beschikbaar te
stellen om de noodzakelijke vervanging te financieren en af te schrijven in 15 jaar. De investeringen maken
onderdeel uit van het investeringsprogramma 2016-2019.
Effecten:
Na vervanging kunnen de installaties ten minste 15 jaar storingsvrij functioneren. De ontwerplevensduur van
led-lampen is meer dan 20 jaar, voor gloeilampen is dat 4 jaar. Daardoor is minder onderhoudswerk nodig.
Daarnaast daalt het energiegebruik met meer dan de helft.

Consequenties (financiële en personele):

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

Investering:
Vervangen verkeersregelinstallaties 2016: € 100.000
Budget:
4012800: kapitaallasten
Dekking:
4223065 Stelpost kap.lasten investeringsprogramma 2016-2019

Corsanummer: 2015059946

-6.667

-6.667

-6.667

6.667

6.667

6.667

261

Programmanr:

Productnr.:

6

Portefeuillehouder: Dhr. R.W. Kruijswijk

Voorstel
nr: 11

01

Product:

Verkeer en wegbeheer

Subproduct:

01.2 wegbeheer

Totaal budgetbeslag:

0

0

Uitvoering: Afdeling beheer. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt aansluiting gezocht bij andere
werkzaamheden (zoals reconstructie/rioolvervanging Vogelenzangseweg).

Corsanummer: 2015059946
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0

NIEUW VOORSTEL: STRAATREINIGINGSBELEID
Programmanr:

6 / 8 Portefeuillehouder:

Dhr. R.W. Kruijswijk

Voorstel
nr: 12

Productnr.:

02 /
03

Product:

Water en rioleringen / Reiniging

Subproduct:

02.1 rioleringen / 03.1 afvalverwijdering / 03.2 schoonhouden wegen

Aanleiding / toelichting:
In 2015 is het straatreinigingsbeleid vastgesteld. Daarbij wordt uitgegaan van een geïntegreerde uitvoering
van preventieve en curatieve onkruidbestrijding en straatreinigen. In de Voorjaarsnota 2015 is hiervoor een
incidenteel budget beschikbaar gesteld, zie voorstel nummer 13 pagina 44.
Probleem-en doelstelling:
Bloemendaal wil graag “een schone gemeente waar iedere gebruiker van de openbare ruimte zich prettig
voelt”. Het nieuwe straatreinigingsbeleid beschrijft hoe de gewenste beeldkwaliteit en gewenste
dienstverlening wordt behaald. De doelstelling is om te komen tot een integraal straatreinigingsbeleid dat
inspeelt op lokale omstandigheden. De onkruidbestrijding zonder gif heeft tot gevolg dat er op een andere
wijze wordt gewerkt.
Deze andere uitvoering brengt hogere kosten (€ 114.984) met zich mee. In de voorjaarsnota is besloten om
de vrachtauto DAF ad € 102.000 niet te vervangen. De vrijvallende kapitaallasten ad € 12.750 zijn reeds via
mutaties MJB 2016-2019 verwerkt. Tevens kunnen diverse budgetten van tractie voor een bedrag € 6.550
worden verlaagd. Door de kosten ook voor een deel aan de afval- en rioolexploitatie toe te rekenen, is er een
budgettair effect van € 45.650.
Effecten:
Door een ander wijze van uitvoeren kan de beeldkwaliteit in Bloemendaal op het beeldkwaliteitsniveau ‘basis’
blijven.
Budget

Budget

Budget

Budget

Consequenties (financiële en personele):

2016

2017

2018

2019

Budget:
4031518 schoonhouden wegen (afval)
4021518 schoonhouden wegen (riool)
4032500 leveranties schoonhouden wegen
Diverse budgetten tractie verlagen i.v.m. afstoten vrachtauto

-25.435
-36.530
-53.019
6.550

-25.435
-36.530
-53.019
6.550

-25.435
-36.530
-53.019
6.550

-25.435
-36.530
-53.019
6.550

-8.401
25.435
-1.450
36.530
-2.080

-8.401
25.435
-1.450
36.530
-2.080

-8.401
25.435
-1.450
36.530
-2.080

-8.401
25.435
-1.450
36.530
-2.080

-58.400

-58.400

-58.400

-58.400

12.750

12.750

12.750

12.750

-45.650

-45.650

-45.650

-45.650

Dekking:
4032900 doorbelasting kostenplaats tractie (wegen)
8031601 aanwending egal.voorz. afval schoonhouden
8031601 aanwending egal.voorz. afval aandeel tractie
8021606 aanwending egal.voorz. riool schoonhouden
8021606 aanwending egal.voorz. riool aandeel tractie
Totaal budgetbeslag:
Verlaging kapitaallasten zie mutaties MJB 2016-2019
programma 7, kostenplaats Tractie
Per saldo

Corsanummer: 2015059946
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Programmanr:

6 / 8 Portefeuillehouder:

Dhr. R.W. Kruijswijk

Voorstel
nr: 12

Productnr.:

02 /
03

Product:

Water en rioleringen / Reiniging

Subproduct:

02.1 rioleringen / 03.1 afvalverwijdering / 03.2 schoonhouden wegen

Uitvoering: Afdeling beheer. Het nieuwe straatreinigingsbeleid wordt vanaf 2015 uitgevoerd. Naar
aanleiding van de ervaringen met de nieuwe wijze van onkruid bestrijden (ijkpunt juli 2015) wordt verwacht
dat deze budgetten toereikend moeten zijn om de beeldkwaliteit te halen.

Corsanummer: 2015059946
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NIEUW VOORSTEL: VOORZIENINGEN STRAND
Programmanr:

06

Productnr.:

10

Portefeuillehouder:

Product:

Recreatieve voorzieningen

Subproduct:

10.1 strand

Dhr. J. Botter

Voorstel
nr: 13

Aanleiding / toelichting:
Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2015 is een eenmalig budget van € 45.000 beschikbaar gesteld voor
het opstarten van projecten ter verbetering van de kwaliteit van de beleving op de Kop Zeeweg en het
strand.
Probleem-en doelstelling:
Het Kop Zeeweg gebied heeft een sterk versteende indruk. Bloembakken geven een vriendelijkere indruk aan
de bezoekers, evenals het welkomstbord vanaf Overveen. Voorgesteld wordt om ook komende vanaf
Zandvoort een groot bord te laten plaatsen.
Daarnaast wordt voor het strand extra gecommuniceerd via bijv. B-magazine of Strand.nl. De deelname
daaraan vergt een structureel communicatiebudget.
Het organiseren van een strandopening is een traditie die in 2015 is begonnen, bedoeld om te laten zien dat
we als gemeente trots zijn op ons strand.
Huur van een toiletvoorziening zal ook in 2016 noodzakelijk zijn omdat het herinrichtingsplan qua planning is
verschoven. Daarna zal de toiletvoorziening gerealiseerd zijn als onderdeel van de kiosk/snackbar Henri.
Deze zal een tegemoetkoming/vergoeding krijgen voor o.a. onderhoud.
Oplossingen en voorstel:
Welkomstbord voor verkeer komende vanaf Zandvoort;
En structureel maken van:

-

Bloembakken in juni t/m sept;
Communicatie-uitingen zoals B-magazine of Strand.nl;
Opening strandseizoen en
Huur/vergoeding toiletunit.

Effecten:
Alle projecten werken samen aan de positieve profilering van het strand.

Consequenties (financiële en personele):

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

-5.000
-6.000
-3.000
-3.000
-4.000

-6.000
-3.000
-3.000
-4.000

-3.000
-3.000
-4.000

-3.000
-3.000
-4.000

-21.000

-16.000

-10.000

-10.000

Budget: 4101508 diverse projecten strand

-

Welkomstbord
Bloembakken
Communicatie-uitingen
Opening strandseizoen

Huur/vergoeding toiletunit
Dekking:
Totaal budgetbeslag:

Corsanummer: 2015059946
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Programmanr:

06

Productnr.:

10

Portefeuillehouder:

Product:

Recreatieve voorzieningen

Subproduct:

10.1 strand

Dhr. J. Botter

Voorstel
nr: 13

Uitvoering: Afdeling beheer

Corsanummer: 2015059946
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NIEUW VOORSTEL: GELUIDSKERING LEIDSEVAART VOGELENZANG
Programmanr:

07

Productnr.:

05

Portefeuillehouder:

Product:

Beheer eigendommen

Subproduct:

05.1 Beheer eigendommen

Dhr. N.A.L. Heijink

Voorstel
nr: 14

Aanleiding / toelichting:
De constructie en basisafwerking van de geluidskering t.b.v. de geluidsoverlast veroorzaakt door de
spoorbaan nabij de Leidsevaart te Vogelenzang is geheel of gedeeltelijk vergaan. Op diverse plaatsen kan dit
gevaar opleveren voor m.n. spelende kinderen die de binnenzijde van de constructie kunnen betreden.
De basisafwerking bestaat uit stalen golfplaten die op diverse plekken weggerot zijn waardoor kinderen in de
kering kunnen kruipen. Dit is een onveilige situatie m.n. een verhoogde kans op snijwonden.
Probleem-en doelstelling:
Probleem is dat op dat het beheer van de kering momenteel niet in de gemeentelijke
onderhoudsprogramma’s is opgenomen.
Doelstelling is om de gevaarlijke situaties (beplating) voor mens en dier daar waar nodig te herstellen en
plaatselijk de geluidkering te stabiliseren.
In 2014 is een geslaagde proef uitgevoerd om de geluidkering op de wal doelmatig te herstellen zonder de
wal aan te tasten. De nieuwe opzet van het scherm is tevens beter geschikt voor begroeiing. Voorstel is om
de gekozen oplossing ook toe te passen voor de totale situatie, ca 300 m1.
In de opgave is ook opgenomen het herstellen/vervangen van de houten keerwanden bij de taludeinden.
Oplossingen en voorstel:
Probleem is dat het beheer van de kering niet in de gemeentelijke onderhoudsprogramma’s is opgenomen.
Doelstelling is om de gevaarlijke situaties (beplating) voor mens en dier daar waar nodig te herstellen en
plaatselijk de geluidkering te stabiliseren.
Effecten:
Een veilige constructie en begroei baar (Hedera) scherm waardoor het geluidwerend effect behouden blijft.

Consequenties (financiële en personele):
Budget:
4051506 geluidswal Vogelenzang

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

-112.000

Dekking:
Totaal budgetbeslag:

-112.000

Uitvoering: Afdeling beheer, team Vastgoed in 2016.

Corsanummer: 2015059946
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NIEUW VOORSTEL: INHUUR WEGWERKEN ACHTERSTANDEN ARCHIEF
Programmanr:

07

Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink

Productnr.:

21

Product:

Facilitaire voorzieningen

Subproduct:

21.1 Documentaire informatie voorzieningen

Voorstel
nr: 15

Aanleiding / toelichting:
De gemeente Bloemendaal is gehouden te voldoen aan wetgeving met betrekking tot de Archiefwet. De
directeur van het Noord-Hollands Archief is aangewezen als gemeentearchivaris. Deze heeft in zijn
rapportage over het jaar 2013 naast diverse positieve ontwikkelingen, ook aandachtspunten meegegeven.
De gemeente Bloemendaal is gehouden daar actie op te ondernemen in een periode waarin tevens opnieuw
sprake is van een verhuizing alsmede de wens tot verdere digitalisering van de werkprocessen.
Probleem-en doelstelling:
Door eerdere verhuizingen en opruimacties zijn bij het opruimen van archieven achterstanden ontstaan. Met
het oog op de komende verhuizing en het investeren in digitaal werken (project zaakgericht werken in
Mozard), is een meerjarig project nodig om deze achterstanden gefaseerd weg te werken.
Bij de begrotingsbehandeling 2015 is voor de periode 2015-2017 een totaalbedrag van € 180.000
beschikbaar gesteld verdeeld over € 60.000 per jaar.
Oplossingen en voorstel:
Wegwerken achterstanden intensiveren door het incidentele budget voor 2017 een jaar naar voren te halen.
Dit loopt dan gelijk met de afronding per 1-1-2017 van het project zaakgericht werken in Mozard. Dit leidt
tot een negatief effect voor het begrotingsjaar 2016 welke wordt gecompenseerd door een voordelig effect
op het begrotingsjaar 2017 als gevolg van de afroming. Per saldo verloopt deze transitie budgettair neutraal.
Effecten:
Budgettair neutraal effect.

Consequenties (financiële en personele):
Budget:
5221158 wegwerken achterst. dyn. archief

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

-60.000

Dekking:
5221158 wegwerken achterst. dyn. archief
Totaal budgetbeslag:

60.000
-60.000

60.000

Uitvoering: Afdeling dienstverlening, team documentatie informatievoorzieningen.

Corsanummer: 2015059946
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NIEUW VOORSTEL: PRECARIOBELASTING OP LEIDINGEN
Programmanr:

07

Productnr.:

22

Portefeuillehouder:

Product:

Financiën

Subproduct:

22.2 belastingen

Dhr. N.A.L. Heijink

Voorstel
nr: 16

Aanleiding / toelichting:
Bij de ombuigingsoperatie 2012 – 2014 is besloten om de precario op netwerken te verhogen naar het
regionaal gemiddelde. Dat is inmiddels grotendeels uitgevoerd, maar er is ruimte om het tarief elektriciteit
verder te verhogen naar het huidige regionaal gemiddeld. Het tarief precario elektriciteit in 2015 is € 2,10
per strekkende meter. Gemeenten uit de regio hanteren de volgende tarieven in 2015:

-

Velsen € 2,25
Haarlemmermeer € 2,40
Haarlemmerliede € 2,50
Zandvoort € 2,70
Haarlem € 2,79

en Hillegom € 3,39
Het huidige regionale gemiddelde voor 2015 is dan € 2,67 (zonder het tarief Hillegom € 2,52).
Probleem-en doelstelling:
Niet alle ombuigingen 2016 kunnen (volledig) uitgevoerd worden. Daarom is het nodig om dit deels op een
andere wijze in te vullen om zo voldoende ruimte in de begroting te maken om structurele lasten door
structurele baten te dekken.
Oplossingen en voorstel:
Voorstel is om het tarief elektriciteit geleidelijk te verhogen:

-

in 2016: € 2,40 per m1 (meeropbrengst € 73.170);
in 2017: € 2,65 per m1 (meeropbrengst € 132.790);
in 2018: herijking aan regionaal gemiddelde.

Overigens wordt mogelijk de precariobelasting op netwerken afgeschaft. Verwacht wordt dat er sprake is van
compensatie of een afbouwregeling. Voordeel van de tariefsverhoging is dat dan vanaf een hoger niveau
afgebouwd zal worden.
Effecten:
Het beoogde effect is om voldoende middelen voor de algemene dienst beschikbaar te hebben.

Consequenties (financiële en personele):
Budget:
8222100 Precariobelasting op leidingen

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

130.115

132.262

134.444

71.910 130.115 132.262

134.444

71.910

Dekking:
Totaal budgetbeslag:
Uitvoering: Afdeling bedrijfsvoering, FIN/GBKZ

Corsanummer: 2015059946
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NIEUW VOORSTEL: TOERISTENBELASTING
Programmanr:

7

Portefeuillehouder: Dhr. N.A.L. Heijink

Voorstel
nr: 17

Productnr.:

22

Tarief toeristenbelasting naar tarief Zandvoort

Product:

Financiën

Subproduct:

22.2 Belastingen

Aanleiding / toelichting:
Het beleid van de Gemeente Bloemendaal is om de tarieven toeristenbelasting aan te laten sluiten bij de
tarieven die de gemeente Zandvoort hanteert. Omdat het tarief van Zandvoort in 2015 € 0,25 per nacht
hoger ligt dan in Bloemendaal, is er aanleiding voor een tariefsverhoging.
Probleem-en doelstelling:
Doelstelling is om de tarieven toeristenbelasting Zandvoort en Bloemendaal niet te ver uit de pas te laten
lopen.
Oplossingen en voorstel:
Het voorstel is om de tarieven in 2016 en 2017 te laten stijgen naar € 2,25 en het tarief in 2018 opnieuw te
herijken.
2016
2017
320.000
320.000
aantal overnachtingen
0,10
0,10
verhoging tarief t.o.v. tarief van € 2,05 in 2016
nieuw tarief
p.p.p.n.
2,15
2,25
€ 32.000
€ 32.000
extra opbrengst t.o.v. 2015 door tariefsverhoging
Vanaf 2016 worden de belastingen trendmatig verhoogd met 1,65% zie kadernota 2016.
Effecten:
Het effect is dat de tarieven toeristenbelasting Bloemendaal en Zandvoort beter met elkaar in de pas lopen
en dat de Gemeente Bloemendaal meer algemene middelen beschikbaar heeft.

Consequenties (financiële en personele):
Budget:
8222203 Toeristenbelasting

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

32.000

64.528

65.593

66.292

32.000

64.528

65.593

66.292

Dekking:
Totaal budgetbeslag:
Uitvoering: Afdeling dienstverlening, team financiën
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NIEUW VOORSTEL: INVESTERINGEN RIOOLVERVANGING 2016
Programmanr:

08

Productnr.:

02

Portefeuillehouder:

Product:

Water en rioleringen

Subproduct:

02.1 rioleringen

Dhr. R.W. Kruijswijk

Voorstel
nr: 18

Aanleiding / toelichting:
Voor de vervanging van rioleringen en drainage worden investeringskredieten opgenomen in het verbreed
gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). Het huidige vGRP loopt tot en met 2016; voor deze jaren zijn concrete
projecten benoemd.
In 2016 wordt een nieuw vGRP opgesteld voor de periode 2017-2022. Concrete vervangingsprojecten worden
daar in opgenomen en na vaststelling van het vGRP door de gemeenteraad verwerkt in de
meerjarenbegroting.
Probleem-en doelstelling:
De gemeenteraad wil bij het behandelen van de begroting 2016 inzicht in (de orde van grootte) van
investeringen in de periode 2016-2019. Dit voorstel heeft tot doel dit inzicht te verschaffen.
Oplossingen en voorstel:
Concrete rioolvervangingsprojecten worden in het vGRP 2017-2022 benoemd op basis van de technische
noodzaak van vervanging, die wordt bepaald door middel van inspecties.
Voor het jaar 2017 kan nu al enig inzicht worden verschaft in de geplande vervangingsprojecten. De riolering
in de Vogelenzangseweg komt in dat jaar voor vervanging in aanmerking, mede in verband met de dringende
behoefte aan verbetering van de verkeersveiligheid. De Tollenslaan en Merellaan komen op grond van uit
inspecties bekende gebreken in aanmerking. De vervanging/aanleg van drainage in Meerwijk (Bennebroek)
was al opgenomen in het vGRP 2011-016, maar zal pas in 2017 worden uitgevoerd.
Voor de overige jaren is nog geen concreet inzicht te geven; het niveau van de investeringen zal echter
gezien de leeftijd van een deel van het rioolstelsel naar verwachting min of meer gelijk blijven.
Voorgesteld wordt daarom de onderstaande investeringsbedragen voor 2016 beschikbaar te stellen en de
daaruit voortvloeiende kapitaallasten op te nemen in de meerjarenbegroting 2016-2019.
Effecten:
De te verwachten investeringen in de vervanging van rioleringen en drainage maken onderdeel uit van het
investeringsprogramma 2016-2019.

Consequenties (financiële en personele):

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

Investering:
Riool-, regenwaterriool en drainage vervangingen 2016:
072200162 Kinheimweg € 141.213
072200163 Oosterduinweg € 212.055
072200165 Spechtlaan € 91.828
073000009 Kinheimweg € 113.808
073100009 Drainage Kinheimweg € 26.555
Budget:
4021800 kapitaallasten
4021801 kapitaallasten
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-23.844
-2.434

-23.527
-2.390
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-23.208
-2.345

Programmanr:

08

Productnr.:

02

Portefeuillehouder:

Product:

Water en rioleringen

Subproduct:

02.1 rioleringen

Dhr. R.W. Kruijswijk

Voorstel
nr: 18

4021802 kapitaallasten

-6.097

-6.016

-5.935

Dekking:
4021803 stelpost kapitaallasten rioolinvesteringen

32.375

31.933

31.488

0

0

0

Totaal budgetbeslag:
Uitvoering: Afdeling beheer
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NIEUW VOORSTEL: VERVANGING GLAS- EN PAPIERBAKKEN
Programmanr:

Productnr.:

8

Portefeuillehouder:

Dhr. R.W. Kruijswijk

Voorstel
nr: 19

03

Product:

Reiniging

Subproduct:

03.1 afvalverwijdering

Aanleiding / toelichting:
Een deel van de ondergrondse glas en papierbakken is ongeveer 23 jaar oud. De binnen en buitenbakken zijn
aan vervanging toe.
Probleem-en doelstelling:
Door de leeftijd van de bakken treden er veel storingen op en is regulier onderhoud niet meer mogelijk.
Oplossingen en voorstel:
Binnen en buitenbakken vervangen. Kosten worden begroot op € 50.000, af te schrijven in 15 jaar.
Effecten:
Door vervanging van de bakken en vergroting van de capaciteit zal de dienstverlening op het gewenste
niveau blijven en efficiënter uitgevoerd kunnen worden (minder onderhoud, minder ledigingen). De rente en
afschrijving komen ten laste van de afvalexploitatie.

Consequenties (financiële en personele):

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

-4.583

-4.500

-4.417

4.583

4.500

4.417

0

0

0

Investering:
Vervangen ondergrondse glas- en papierbakken in 2016: € 50.000
Budget:
4031800 kapitaallasten
Dekking:
4031801 stelpost kapitaallasten afvalexploitatie
Totaal budgetbeslag:
Uitvoering: Afdeling beheer. De vervanging wordt in één keer uitgevoerd.
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NIEUW VOORSTEL: VERVANGING SCOOTER-WATERWAGEN-HOGEDRUKREINIGER
Programmanr:

01 /
KP

Portefeuillehouder:

Mevr. A. Emmens-Knol
Dhr. R.W. Kruijswijk

Productnr.:

09 /
5.3

Product:

Openbare orde en veiligheid / Tractie

Subproduct:

09.6 handhaving en 5.3 werkplaats en tractie

Voorstel
nr: 20

Aanleiding / toelichting:
Machines en voertuigen zijn faciliteiten die nodig zijn om de taken uit te kunnen voeren. De machine en
voertuigen worden afgestemd op het takenpakket dat uitgevoerd moet worden.
Probleem-en doelstelling:
Elk jaar wordt aan de hand van de afschrijvingstermijn de technische staat van de machine of het voertuig
en andere inzichten in taakuitvoering en organisatie het machine en wagenpark beoordeeld. Aan de hand van
deze beoordeling wordt het bestaande investerings- en vervangingsprogramma aangepast. Het doel is door
deze aanpassingen een optimaal afgestemd bestand machines en voertuigen te hebben.
Oplossingen en voorstel:
4096503 vervanging elektrische scooter in 2018 i.p.v. 2016 a.g.v. technische staat en budget verhogen van
€ 3.250 naar € 3.400, inruilwaarde € 300.
5303353 vervanging waterwagen ad € 10.000 wordt verschoven van 2016 naar 2017 a.g.v. technische staat,
inruilwaarde € 250.
Nieuw: vervanging RIONED hogedrukreiniger in 2017 a.g.v. technische staat, kosten € 14.000, inruilwaarde
€ 500.
Effecten:
Door deze aanpassingen is het bestand machines en voertuigen optimaal afgestemd op de uit te voeren
taken.

Consequenties (financiële en personele):
Budget:
4096503 vervanging elektrische scooter doorschuiven
5303353 vervanging waterwagen
5303355 vervanging RIONED hogedrukreiniger

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

3.250
10.000

Dekking:
6303310 opbrengst verkopen
Totaal budgetbeslag:

13.250

-3.400
-10.000
-14.000

750

300

-23.250

-3.100

Uitvoering: Afdeling Beheer
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NIEUW VOORSTEL: VERVANGING TRAKTIE
Programmanr:

KP

Productnr.:

5.3

Portefeuillehouder:

Product:

Tractie

Subproduct:

5.3 werkplaats en tractie

Dhr. R.W. Kruijswijk

Voorstel
nr: 21

Aanleiding / toelichting:
Machines en voertuigen zijn faciliteiten die nodig zijn om de taken uit te kunnen voeren. De machines en
voertuigen worden afgestemd op het takenpakket dat uitgevoerd moet worden.
Probleem-en doelstelling:
Elk jaar wordt aan de hand van de afschrijvingstermijn de technische staat van de machine of het voertuig en
andere inzichten in taakuitvoering en organisatie het machine en wagenpark beoordeeld. Aan de hand van
deze beoordeling wordt het bestaande investerings- en vervangingsprogramma aangepast. Het doel is door
deze aanpassingen een optimaal afgestemd bestand machines en voertuigen te hebben.
Oplossingen en voorstel:
2016:
000270221 vervangen opzichtersauto in 2016 € 31.500.
000270214 vervangen pick-up auto werkplaats ad € 60.000 wordt doorgeschoven van 2015 naar 2016.
000270226/5303351 vervanging hakselaar in 2016 a.g.v. technische staat (oude machine is ruim 20 jaar in
gebruik) en de mogelijkheid om stammen tot 20 cm diameter te kunnen versnipperen, kosten € 55.000. In
de begroting was rekening gehouden met een budget van € 17.000. Dit komt met deze investering te
vervallen.
000270227 vervanging auto werkplaatsen in 2016 a.g.v. technische staat, kosten € 31.500, inruilwaarde
€ 1.000.
000270228 aanschaf gebruikte heftruck in 2016, a.g.v. andere organisatie en andere inzet machine (i.p.v. lift
op hefinrichting tractor) t.b.v. laden, lossen, gebruik opslag (zolders), milieustraat en magazijn,
aanschafkosten € 25.000.
Effecten:
Door deze aanpassingen is het bestand machines en voertuigen optimaal afgestemd op de uit te voeren
taken.

Consequenties (financiële en personele):

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

Investering:
000270221 opzichtersauto buitendienst 2016: € 31.500
000270214 vervangen pick-up auto verschuiven naar 2016
000270226 vervangen hakselaar in 2016: € 55.000
000270227 vervangen auto werkplaatsen in 2016: € 31.500
000270228 aanschaf heftruck (gebruikt) in 2016: € 25.000
Budget:
5303380 kapitaallasten

-16.501
7.500

-16.501

Dekking:
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-16.501

Programmanr:

KP

Productnr.:

5.3

Portefeuillehouder:

Product:

Tractie

Subproduct:

5.3 werkplaats en tractie

Dhr. R.W. Kruijswijk

5303351 budget vervangen hakselaar vervallen in 2016
6303310 opbrengst verkopen
Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma 2016-2019
Totaal budgetbeslag:

Voorstel
nr: 21

17.000
2.950

27.450

20.000
16.501

20.000

16.501

16.501

0

0

Uitvoering: Afdeling Beheer
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NIEUW VOORSTEL: VERPLAATSING KCA-DEPOT
Programmanr:

KP

Productnr.:

5.9

Portefeuillehouder:

Product:

Milieustraat

Subproduct:

5.9 afvalverwijdering

Dhr. R.W. Kruijswijk

Voorstel
nr: 22

Aanleiding / toelichting:
Het is de ambitie van de raad om de afvalscheiding te verbeteren en op 75% te brengen zoveel eerder dan
mogelijk. In het afvalbeleidplan 2015-2019 wordt als een van de middelen het stimuleren van hergebruik op
de milieustraat, genoemd.
Probleem-en doelstelling:
De medewerker op de milieustraat die het storten begeleid moet zijn tijd verdelen tussen toezicht op de
milieustraat en het sorteren en indelen van Klein Chemisch Afval (KCA). Het is een verplichting om
persoonlijk KCA van bewoners in ontvangst te nemen. De milieustraat en het KCA depot liggen fysiek op
afstand van elkaar. Dit gaat ten kosten van het begeleiden van het storten van afval. In praktijk blijkt dat
door een goede begeleiding bij het storten van afval meer afval in de juiste container wordt gestort. Dit
verhoogt het afvalscheidingspercentage en verlaagt de kosten voor verwerking. Het doel is de
stortbegeleiding te vergroten. Meer stortbegeleiding kan worden verkregen door het KCA-depot naar de
milieustraat te verplaatsen.
Oplossingen en voorstel:
Het bestaande KCA depot kan grotendeels naar de milieustraat worden verplaatst. Op de milieustraat is
plaats om het KCA depot te situeren. De verplaatsing kost € 35.000 en wordt verrekend in de
afvalstoffenheffing.
Effecten:
Door de verplaatsing van het KCA depot kan de medewerker milieustraat gedurende de openingstijden KCA
sorteren en indelen en tegelijkertijd fungeren als stortbegeleider en vraagbaak. Er is besparing op de
stortkosten mogelijk. E.e.a. is afhankelijk van het soort afval en de hoeveelheid afval die jaarlijks wordt
gestort. De voor 2015 incidenteel geraamde € 10.000 voor deze werkzaamheden komt hiermee te vervallen.

Consequenties (financiële en personele):

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

Budget:
5903177 verplaatsen KCA depot

-35.000

Dekking:
8031201 afvalstoffenexploitatie

35.000

Totaal budgetbeslag:

0

Uitvoering: Afdeling Beheer voert de verplaatsing uit.
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NIEUW VOORSTEL: MAXIMERING GRATIS STORTEN
Programmanr:

KP

Productnr.:

5.9

Portefeuillehouder:

Product:

Milieustraat

Subproduct:

5.9 afvalverwijdering

Dhr. R.W. Kruijswijk

Voorstel
nr: 23

Aanleiding / toelichting:
Omdat het principe de vervuiler betaalt steeds verder wordt doorgevoerd, zijn de mogelijkheden onderzocht
om dit door te voeren op de milieustraten.
Probleem-en doelstelling:
De kosten van de milieustraten lopen op door toenemende populariteit. In de meeste gevallen wordt er per
huishouden beperkt gestort. Maar het komt ook steeds meer voor dat er grote hoeveelheden huishoudelijk
afval worden gebracht (grofvuil, tuinafval en restafval). Deze afvalfractie kunnen allen gratis worden gestort
en de kosten worden verrekend in de afvalexploitatie. Om de stijging van de kosten te beperken zijn er
mogelijkheden om bij grotere hoeveelheden kosten in rekening te brengen bij de storter.
Oplossingen en voorstel:
Door het aantal gratis te brengen kilo’s huishoudelijk afval jaarlijks te maximeren op 500 kg per huishouden
wordt het principe de vervuiler betaalt verder doorgevoerd. Een gemiddeld huishouden genereert jaarlijks zo
een 1.200 kilo afval. Het meeste afval wordt aan huis opgehaald of bij de brengparkjes. Er wordt per storting
gemiddeld 100 kilo gestort op de milieustraat.
Effecten:
Door de maximering van gratis storten wordt het principe de vervuiler betaalt verder doorgevoerd. Naar
verwachting heeft dit geen effect op de afvalscheidingsresultaten. De dienstverlening blijft intact.

Consequenties (financiële en personele):
Budget:
6903120 opbrengst stortkosten
Dekking:
8031201 afvalstoffenheffing
Totaal budgetbeslag:

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

3.000

4.000

-3.000

-4.000

0

0

4.000
-4.000

-4.000
0

Uitvoering: Afdeling Beheer
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0

NIEUW VOORSTEL: MOBIELE TELEFONIE
Programmanr:

7

Portefeuillehouder:

Productnr.:

05

Product:

Beheer eigendommen

Subproduct:

05.2 Gemeentehuis

Dhr. N.A.L. Heijink

Voorstel
nr: 24

Aanleiding / toelichting:
De gemeente Bloemendaal heeft de ambitie een moderne organisatie te willen zijn. Daar maakt telefonie een
onlosmakelijk onderdeel van uit, omdat deze manier van communicatie nog veel wordt gebruikt door de
Bloemendaalse burgers (onze cliënten) in de contacten met de gemeente.
In het kader van de Bloemendaalse Manier van Werken (BMW) is het noodzakelijk dat een deel van de
medewerkers van de gemeente Bloemendaal de mogelijkheid hebben om tijd en plaatsonafhankelijk te kunnen
werken. Het gebruik van mobiele devices zoals een smartphone is hiervoor één van de belangrijkste
voorwaarde. Daarom wordt voorgesteld een deel van de medewerkers te voorzien van een smartphone inclusief
abonnement welke verstrekt wordt door de gemeente. Welke medewerkers hiervoor in aanmerkingen komen,
wordt nader onderzocht. Daarom zal invoering gefaseerd verlopen.
Probleem-en doelstelling:
Het gebruik van mobiele devices heeft vooral te maken met de ontwikkeling van het nieuwe gemeentehuis, wat
is ingericht als flexkantoor, waar iedereen bereikbaar moet zijn. Niet op alle werkplekken is een vaste telefoon
aanwezig, dus is het ter beschikking hebben van een mobiele telefoon een noodzakelijke voorwaarde om te
kunnen flexwerken. De doelstelling is om alle medewerkers goed bereikbaar te laten zijn. Dit geldt ook voor
medewerkers in de buitendienst. Door goed gebruik te maken van de mogelijkheden van smartphones (internet,
email en mobiele telefonie), kunnen opdrachten naar hen verzonden worden en kunnen ze zelf meldingen
doorgeven die ze zien in de buitenruimte tijdens hun werkzaamheden in de gemeente. Dit kan eventueel door
gebruik van een daarvoor bestemde app. Ook kan worden gedacht aan beleidsmedewerkers, secretariaat en
facilitaire medewerkers. Steeds mee communicatie verloopt ook via apps etc. wat een grotere beschikbaarheid
van smartphones noodzakelijk maakt. Van de organisatie wordt immers een tijdige, moderne en snelle reactie
verlangd. Het doel van invoering is de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen, maar de kosten
beheersbaar te houden.
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Programmanr:

7

Portefeuillehouder:

Productnr.:

05

Product:

Beheer eigendommen

Subproduct:

05.2 Gemeentehuis

Dhr. N.A.L. Heijink

Voorstel
nr: 24

Oplossingen en voorstel:
De oplossing die wordt voorgesteld is om het gebruik van vaste- en mobiele telefonie aan elkaar te koppelen,
voor een deel van de medewerkers mobiele telefoons beschikbaar te stellen, en de implementatie gefaseerd te
laten verlopen.
Door de upgrade van onze telefooncentrale zijn er genoeg licenties in huis om, waar dat nodig is, iedereen te
voorzien van een zgn. vast-mobiel koppeling, EC500 genaamd. Door een combinatie-abonnement vast-mobiel af
te sluiten kunnen alle gesprekken via de telefooncentrale worden gevoerd en de kosten onder controle worden
gehouden. Onze vaste telefonie nemen we bij voorkeur af bij de KPN. In overleg met st. Rijk wordt onderzocht
hoe aan de aanbestedingsregels voldaan kan worden. Na afloop van de lopende mobiele contracten over twee
jaar kan een volgende aanbesteding opnieuw bekeken worden, eventueel in combinatie met de gemeente
Heemstede. Bij de voorbereiding van de centrale huisvesting met tijd en plaats onafhankelijk werken is het
steeds het uitgangspunt geweest ook de telefonie te moderniseren. De telefooncentrale beschikt over de
mogelijkheid door te schakelen naar mobiel. Ook het werken met digitale agenda's vergt een mobiele
toegankelijkheid en bereikbaarheid. Het is daarom in het kader van het flexwerken voor de efficiency van belang
dat medewerkers kunnen beschikken over deze faciliteiten.
Om meer inzicht te krijgen op optimale invoering, is met het uitwerken van dit voorstel gewacht tot na de
verhuizing. In deze lijn past de gefaseerde invoering.

Effecten:
Het effect van de inzet van mobiele telefonie moet uiteindelijk leiden tot een betere bereikbaarheid van
medewerkers in de organisatie en het toenemen van de kwaliteit van de dienstverlening. Onderstaande
financiële consequenties zijn indicatief omdat deze samenhangen met hoe e.e.a. uitgerold wordt.

Consequenties (financiële en personele):

Budget

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

-17.500

-17.500

-17.500

-17.500

-25.000
-25.000
-10.000
-14.700
-2.500
-4.400
-18.600
-117.700

-25.000
-25.000
-10.000
-14.700
-2.500

-25.000
-25.000
-10.000
-14.700
-2.500

-25.000
-25.000
-10.000
-14.700
-2.500

-94.700

-94.700

-94.700

Budget/Investering:
Vaste telefonie
Bijstelling budget telefonie aan werkelijk gebruik
huidige faciliteiten
Mobiele telefonie
Ondersteuning helpdesk BTC
Onderhoud/licenties centrale
Aanschaf toestellen/accessoires
Eenmalige ondersteuning invoering BTC
Eenmalige aanschaf 60 mobiele toestellen
Totaal
Dekking:
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Huidig budget telefonie
Verrekening werkkostenregeling
Dekking eenmalige vergoeding KPN

Totaal budgetbeslag

40.117
14.400
31.000

40.710
14.400

41.303
14.400

41.303
14.400

-32.183

-39.590

-38.997

-38.997

Uitvoering: Afdeling bedrifjsvoering. Voor ondersteuning in dit project wordt onze huidige tussenpersoon op het
gebied van mobiele telefonie, BTC Teleconsult te Beverwijk ingeschakeld. Voor het team Automatisering zal
eenmalig tijd/kosten moeten worden ingeruimd voor uitrol van de toestellen het borgen van de administratieve
uitgifte ervan.
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BIJLAGE 2: AMENDEMENTEN / MOTIES

Corsanummer: 2015059946
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Amendement A: Terugdraaien afschaffing hondenbelasting
Van:
PvdA/CDA
Raadsvergadering:
5 november 2015
Onderwerp:
Handhaving hondenbelasting in Bloemendaal
Raadsvoorstel:
Begroting 2016
Corsanummer:
2015059946
De Gemeenteraad van Bloemendaal, in vergadering bijeen op 5 november 2015
Kennis genomen hebbende van:
•
De Begroting 2016, met bijbehorende meerjaren doorkijk, die met medeneming van
de septembercirculaire 2015, de nieuwe voorstellen en de ombuigingen volgens
voorstel van het College vanaf het jaar 2017 niet meer sluitend lijkt te zijn dan wel
rode cijfers lijkt te gaan vertonen;
Constaterende dat:
•
Het College vooralsnog moeite lijkt te hebben de oorspronkelijk bedachte
ombuigingen volledig te realiseren;
•
Er daarom gekeken zal moeten worden naar verlaging van de uitgaven of verhoging
van de inkomsten;
•
Het College in het Collegeakkoord besloten heeft om met ingang van 2016 de
hondenbelasting af te schaffen;
•
Er daardoor een inkomstenderving optreedt van ca. €135.000 per jaar;
•
Dit mede oorzaak lijkt van het gat dat vanaf 2017 in de begroting ontstaat;
•
Er in de meeste gemeenten (68% in 2014), waaronder Heemstede, hondenbelasting
wordt geheven;
Overwegende dat:
•
Het voor de gemeente Bloemendaal essentieel is dat er ook de komende jaren een
sluitende begroting kan worden gepresenteerd;
•
Er in het andere geval sprake zal zijn van verhoogd toezicht op de gemeente;
•
Het handhaven van de hondenbelasting een goede mogelijkheid biedt om de
begroting ook in de toekomst sluitend te maken;
•
Het afschaffen van de hondenbelasting weliswaar sympathiek is voor de
hondenbezitters, maar dat men feitelijk gewend is aan de jaarlijkse kosten;
•
Er kosten zijn gemoeid met het voorkomen van overlast als gevolg van hondenpoep;
•
De financiële situatie van de gemeente Bloemendaal momenteel niet toestaat om
dergelijke inkomsten mis te lopen;
Amendeert het voorliggende besluit als volgt:
De tekst op blz. 135 van de begroting 2016 (“De hondenbelasting wordt in 2016 afgeschaft”) te
wijzigen in: “De hondenbelasting blijft gehandhaafd”.
Besluit: Verworpen
Stemmen voor: 3 PvdA en CDA
Stemmen tegen: 13 (D66, VVD, LB, HvB, GrL)
Afwezig: 3 (VVD, GrL, LB)
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Amendement B PvdA en CDA: Parkeergeld
Van:
PvdA/CDA
Raadsvergadering:
5 november 2015
Onderwerp:
Verhoging parkeertarief Bloemendaal Dorp
Raadsvoorstel:
Begroting 2016
Corsanummer:
2015059946
De Raad van Bloemendaal, in vergadering bijeen op 5 november 2015,
Kennis genomen hebbende van
•
De Begroting 2016, met bijbehorende meerjarendoorkijk, die met medeneming van de
septembercirculaire, de nieuwe voorstellen en de ombuigingen volgens voorstel van het College
vanaf het jaar 2017 niet meer sluitend lijkt te zijn dan wel rode cijfers lijkt te vertonen;
Constaterende dat:
•
Het College vooralsnog moeite lijkt te hebben om de oorspronkelijk bedachte
ombuigingen volledig te realiseren;
•
Er daarom gekeken zal moeten worden naar verlaging van de uitgaven of verhoging van de
inkomsten;
•
De parkeertarieven in Bloemendaal Dorp al jaren niet verhoogd zijn en relatief laag
zijn (in 2015 €1,30 per uur), zelfs lager dan de tarieven aan de Binnenweg in
Heemstede (€1,50 per uur);
•
Het parkeertarief in 2016 licht verhoogd wordt naar €1,35 per uur;
•
Er derhalve tegen dezelfde (aanpassings)kosten in 2016 een hoger tarief kan worden
ingevoerd;
•
Er bij een verhoging van het tarief naar in elk geval €1,50 per uur (gelijk als in
Heemstede) er extra opbrengsten ontstaan;
•
Er dan nog steeds sprake is van lage tarieven (bijvoorbeeld in de perifere
winkelstraten van Haarlem (€2,60 per uur);
Overwegende dat:
•
Het voor de gemeente Bloemendaal essentieel is dat er ook de komende jaren een
sluitende begroting kan worden gepresenteerd;
•
Er in het andere geval sprake zal zijn van verhoogd toezicht op de gemeente;
•
De verhoging van de parkeertarieven in Bloemendaal Dorp een reële mogelijkheid is
om meer inkomsten te verwerven;
•
Verhoging van het tarief als neveneffect kan hebben dat er korter geparkeerd wordt,
waardoor vaker parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers;
Amendeert het voorliggende besluit als volgt:
De tekst op blz. 135 van de begroting 2016 (“De parkeertarieven liften mee met de inflatieaanpassingen”) te wijzigen in: “De parkeertarieven in Bloemendaal Dorp worden in 2016 verhoogd
naar €1,50 per uur”.
Besluit: Verworpen
Stemmen voor 3 – PvdA, CDA
Stemmen tegen 13 – GrL, D66, VVD, HvB, LB
Afwezig – 3 VVD, GrL, LB
Stemverklaring – Brussaard, Roos
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Amendement C HvB: Mobiliteitsfonds
Van:
Hart voor Bloemendaal
Raadsvergadering:
5 november 2015
Raadsvoorstel:
vaststelling Begroting Bloemendaal 2016
Corsanummer Raadsvoorstel: 201505735
De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 5 november 2015:
Kennis genomen hebbende van:
Het voorstel aan de raad tot het vaststellen van de Begroting 2016
Constaterende dat:
•
In de Begroting 2016 op pagina 89 onderdeel 4 het volgende staat: ‘In 2013 heeft de
Raad besloten tot deelname in een Mobiliteitsfonds samen met de gemeenten Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Vanaf 2014 t/m 2017 bedroeg de bijdrage
€ 100.000, in 2018 en 2019 wordt de bijdrage jaarlijks verhoogd met € 20.000. Voor
2018 bedraagt de bijdrage dan € 120.000 en in 2019 € 140.000. Vanaf 2020 t/m 2027
bedraagt de bijdrage € 161.000.’;
•
De gemeente Haarlem en Zandvoort geen bijdrage storten in het Mobiliteitsfonds;
•
Twee van de vier gemeenten daarmee de gemeenschappelijke regeling niet conform
uitvoeren;
Overwegende dat:
•
De gemeente Bloemendaal de jaarlijkse bijdrage opschort totdat de gemeenten
Zandvoort en Haarlem de gemeenschappelijke regeling uitvoeren en hun jaarlijkse
bijdrage storten;
•
De gemeente Bloemendaal de bijdrage van EUR 100.000 voor 2016 zal storten in de
bestemmingsreserve rationeel wegbeheer;
Wijzigt de Begroting 2016 op blz 89 onderdeel 4 in:
•
In 2013 heeft de Raad besloten tot deelname in een Mobiliteitsfonds samen met de
gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Voor 2014 t/m 2017
bedroeg de bijdrage € 100.000. Deze bijdrage tbv het Mobiliteitsfonds wordt niet
gestort in 2016 totdat de gemeenten Haarlem en Zandvoort hun bijdrage aan het
fonds hervatten en de niet afgedragen bijdragen ook gestort hebben in het fonds plus
de rente die hierover verschuldigd is wegens achterstallige betaling.
Besluit: Verworpen
Stemmen voor: 3 LB, HvB
Stemmen tegen: 13 VVD, CDA, GrL, PvdA, D66
Afwezig: 3 VVD, GrL, LB
Stemverklaring: Heukels, Schell, Roos
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Amendement D Begroting Bloemendaal 2016 Juridische ondersteuning
Van:
Hart voor Bloemendaal
Raadsvergadering:
5 november 2015
Raadsvoorstel:
vaststelling Begroting Bloemendaal 2016
Corsanummer Raadsvoorstel: 201505735
De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 5 november 2015:
Kennis genomen hebbende van:
Het voorstel aan de raad tot het vaststellen van de Begroting 2016
Constaterende dat:
•
In de Begroting 2016 op pagina 95 en 96 staat dat extra budget beschikbaar is
gesteld voor inhuur van juridisch administratieve ondersteuning in privaatrechtelijke
dossiers. Dit bedrag is voor 2016 vastgesteld op EUR 37.351.
Overwegende dat:
1.
De gemeente beschikt over een eigen juridische afdeling
2.
Het de voorkeur verdient eigen personeel in te zetten ipv externe krachten
Wijzigt de begroting als volgt:
het voorstel om een extra bedrag ad EUR 37.351 te reserveren voor inhuur
administratief juridisch medewerker wordt geschrapt en het bedrag komt ten gunste
van de algemene flexibele reserve.
Besluit: Verworpen
Stemmen voor: 3 HvB, LB
Stemmen tegen: 13 VVD, CDA, D66, GrL, PvdA
Afwezig: 3 VVD, GrL, LB
Stemverklaring: Schell, Roos, Heukels

Corsanummer: 2015059946
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Besluit: aanvaard
Stemmen voor: 16
Stemmen tegen: 0
Afwezig: 3 (VVD, GrL, LB)

Corsanummer: 2015059946
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Motie 2 Strandambulance
Van:
Raadsvergadering:
Raadsvoorstel:
Corsanummer Raadsvoorstel:

VVD
5 November 2015
Begroting 2016
2015059556

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 5 november 2015:
Kennis genomen hebbende van:
Het raadsvoorstel met betrekking op “de begroting 2016”
Constaterende:
Dat de vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade op 10 juni 2015 in de commissie samenleving
heeft aangegeven niet over voldoende eigen middelen te beschikken ter vervanging van de
strandambulance;
Dat veiligheid, ook veiligheid aan het strand, een kerntaak van de (lokale) overheid is;
Dat de gemeente Bloemendaal op grond van het convenant tussen de gemeente en de Vrijwillige
Reddingsbrigade Bloemendaal een verantwoordelijkheid heeft hiervoor financiële middelen ter
beschikking te stellen;
Verzoekt het college:
In overleg met de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade voor aanvang van het strandseizoen in
2016 een voorstel te doen aan de gemeenteraad waarmee de vervanging van de strandambulance
mogelijk gemaakt wordt;
Besluit: Aanvaard
Stemmen voor: 16 VVD, CDA, GrL, D66, PvdA, LB, HvB
Stemmen tegen: 0
Afwezig: 3 VVD, LB, GrL
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Motie 3 Afvalscheiding
Van
: D66, GroenLinks
Raadsvergadering
: 5 november 2015
Raadsvoorstel
: Begroting 2016 / Afvalscheiding
De raad van de gemeente Bloemendaal,
gehoord de beraadslaging over de begroting 2016 op donderdag 5 november 2015
constateert dat
•
Hergebruik van afval een besparing levert op steeds schaarser wordende grondstoffen
en energie, en ervoor kan zorgen dat er minder schadelijke stoffen in het milieu
worden gebracht;
•
Nederland op weg is naar een circulaire economie en de Rijksoverheid daarvoor een
landelijk programma uitvoert: “Van afval naar grondstof” ;
•
Als onderdeel daarvan maakt de Rijksoverheid het storten van restafval steeds
duurder via afvalstoffenbelasting;
overweegt dat:
•
de invoering van geschieden inzameling van huishoudelijk afval (plastic, papier, glas,
gft en restafval) laat zien dat de inwoners van de gemeente Bloemendaal uitstekend
afval kunnen scheiden;
•
Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid van de gemeente Bloemendaal nog geen
plannen heeft voor plaatsing en legen van gescheiden afvalbakken in de openbare
ruimte;
•
de kosten voor het invoeren van gescheiden ophalen van afval- en grondstoffen uit
openbare afvalbakken onbekend zijn;
is van mening dat:
•
afval scheiden in de openbare ruimte op plekken waar veel mensen en veel afval is,
net zo vanzelfsprekend en mogelijk zou moeten zijn als bij mensen thuis;
•
bewustwording en gedragsverandering sneller gaan wanneer deze laagdrempelig en
positief onder de aandacht worden gebracht;
•
afval scheiden leidt tot besparing van grondstoffen en energie, en mogelijk op termijn
ook tot lagere lokale afvalstoffenheffing;
verzoekt het college om:
1.
de mogelijkheden om afval- en grondstoffen uit openbare afvalbakken gescheiden op
te halen te onderzoeken;
2.
zich daarbij in eerste instantie te concentreren op locaties waar veel jonge mensen
komen zoals op het strand, bij sport, recreatie en cultuurvoorzieningen;
3.
de gemeenteraad te informeren over de mogelijkheden en de incidentele en
structurele kosten van gescheiden ophalen van afval- en grondstoffen uit openbare
afvalbakken;
4.
zich in te in te zetten voor een pilotproject op korte termijn;
Besluit: aanvaard
Stemmen voor: 13 (PvdA, VVD, D66, GrL, LB)
Stemmen tegen: 3 (HvB, CDA)
Afwezig: 3 (VVD, GrL,LB)
Stemverklaring: Burger, Roos, Heukels
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MOTIE 4 Belastingverordening
Van
: Liberaal Bloemendaal
Raadsvergadering
: 5 november 2015
Raadsvoorstel
: Begroting 2016 / Lokale Heffingen
De Raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 5 november 2015,
kennis genomen hebbende van
Het Raadsvoorstel inzake de Begroting 2016, onderdeel Lokale Heffingen,
constaterende
Dat in de begrotingsvoorstellen de opbrengsten van de in paragraaf 2.2.2. en 2.2.3. bedoelde
belastingen en retributies voor het jaar 2016 worden vastgesteld.
Dat dit geschiedt zonder dat de uitwerking, zoals opgenomen in de ontwerp belastingverordeningen
2016 op dit moment aan de Raad is bekend gemaakt,
overwegende,
Dat dit betekent dat er geen goed oordeel gevormd kan worden over de voorgestelde
begrote bedragen, met name niet wat dat concreet betekent voor de lastendruk per inwoner,
verzoekt
Het College vanaf het volgende begrotingsjaar de ontwerpbegroting gelijktijdig met de ontwerp
belastingverordeningen aan de Raad aan te bieden
Besluit: Verworpen
Stemmen voor: 4 HvB, LB, PvdA
Stemmen tegen: 12 (VVD, CDA, D66, GrL)
Afwezig: 3 (VVD, GrL, LB)

Corsanummer: 2015059946
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BIJLAGE 3: INCIDENTELE LASTEN EN BATEN
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BIJLAGE 4: GERAAMDE STRUCTURELE TOEVOEGINGEN EN
ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
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BIJLAGE 5: RECAPITULATIE PRODUCTEN NAAR PROGRAMMA'S
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BIJLAGE 6: SUBSIDIES
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