
Corsa: 2021003379 Overzicht budgetoverheveling 2021 naar 2022, stand Jaarrekening 2021.

Volgens de richtlijnen van budgetoverheveling moet aannemelijk worden gemaakt dat:

1. de bijbehorende prestatie dan ook wel in 2022 wordt verricht;

Recapitulatie onderuitputting per afdeling (stand per )
Afdeling Omschrijving  *Totaal onder 

uitputting 
 *Bijdrage  *Saldo   

Beheer Uitstel deel uitgaven  €             187.658-  €              114.698 - €           72.960 
Beleid Uitstel deel uitgaven  €          1.204.147-  €              251.074 - €         953.073 
Dienstverlening Uitstel deel uitgaven  €                        -  €                         -  €                     - 

Belastingen 

GBKZ

Uitstel deel uitgaven  €               10.000-  €                  8.425 - €             1.575 

Bedrijfsvoering Uitstel deel uitgaven  €               47.500-  €                         -  €            47.500-
Griffie Uitstel deel uitgaven  €                        -  €                         -  €                     - 
TOTAAL Saldo 2021  €         1.449.305-  €             374.197  €      1.075.108-

Recapitulatie onderuitputting per programmaindeling 

Programma Omschrijving  Totaal 
 *Bijdrage/egalis. 

voorziening  Saldo 

0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING  €               90.501-  €                  2.921  €            87.580-
1 VEILIGHEID  €             108.900-  €                         -  €          108.900-
2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT  €               40.696-  €                     476  €            40.220-
3 ECONOMIE  €                        -  €                         -  €                     - 
4 ONDERWIJS  €               63.980-  €                         -  €            63.980-
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE  €               44.335-  €                         -  €            44.335-
6 SOCIAAL DOMEIN  €             225.000-  €                         -  €          225.000-
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU  €             150.819-  €              119.726  €            31.093-
8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE 

ORDENING EN STEDELIJKE 

VERNIEUWING  €             725.074-  €              251.074  €          474.000-
kp Uitwerking informatiebeleidsplan GBKZ  €                        -  €                         -  €                     - 

TOTAAL  €         1.449.305-  €             374.197  €      1.075.108-

Incidentele budgetten die door capaciteitstekort/inspraak etc. vertraging hebben opgelopen en niet (geheel) 

in 2021 zijn aangewend en in 2022 opnieuw beschikbaar moeten worden gesteld.

2. de voortgang/uitvoering van de reguliere werkzaamheden/activiteiten voor 2022, ondanks de extra 

overgehevelde taken/werkzaamheden, geen vertraging oploopt.

*Er kan nog geboekt worden op de budgetten. Deze (restant)budgetten kunnen bij het opmaken van de 
jaarrekening lager uitvallen dan nu wordt voorgesteld. Na vaststelling door de raad zullen deze budgetten 
worden overgeheveld met de stand van zaken conform de jaarrekening. Het is immers niet mogelijk om meer 
over te hevelen dan het resterende budget 2021. 
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AFDELING BEHEER
Progr. Kostensoort Grooboeknr Omschrijving  Bedrag**  Bijdrage/egalis. 

voorziening 

 Bron 

beschikbaar 

stelling 

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden

0 411000 / 

435100

60040600 / 

60040610

Juridische Zaken - beantwoorden 

raadsvragen                             

 €               28.625- begroting 2021 De inzet die de raadsvragen, en (juridische) procedures van 

raadsleden (zoals wob-, bezwaarzaken, AVG-verzoeken, 

integriteitsmeldingen klachten etc..) van het team JCO vergt is 

onverminderd hoog en zo mogelijk nog verder toegenomen. 

Door de aanvaarding van een andere functie is één van de  

juridisch medewerkers sinds half oktober 2021 niet meer 

beschikbaar voor de raadsvragen ed. Hierdoor hebben andere 

collega's dit op moeten vangen. Regulier werk komt daardoor in 

de knel. Werving vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar er dient 

een achterstand te worden ingehaald van werkzaamheden die 

niet verricht konden worden. Bovendien gaat één van de 

medewerkers met bevallingsverlof vanaf medio december.

5 435100 65070206 Plan versterken natuur en biodiversiteit  €               19.335- nwe voorstel 

begr.2019 en 

begr.2021

Het incidentele budget voor een plan voor het versterken natuur 

en biodiversiteit in nog niet geheel besteed. Het projectplan is 

nog in ontwikkelfase en loopt door in 2022.

5 438403 65070630 Plantsoenrenovatie en biodiversiteit  Veen 

en Duin

 €               25.000- nwe voorstel 

begr.2021

In het kader van het project rioolvervanging en wegreconstructie 

Veen en Duin én in

het kader van het project Biodiversiteitsplan, is er € 25.000 
beschikbaar gesteld om de plantsoenen in de wijk die matig of 

slecht van kwaliteit zijn, te renoveren en biodivers te maken. De 

werkzaamheden lopen door in 2022.

7 438206 / 

872100

67020910 / 

67020210

Monitoring riolering                         €               35.289-  €                35.289 begroting 2021 Afhankelijk van de uitkomsten van de modelvalidatie is het nog 

resterende budget benodigd voor het verwijderen van de meters 

of het deels verwijderen van de meters en nog doorgaan met 

meten op een paar interessante punten (bv debietmeting op de 

grens met Haarlem).

7 438800 / 

872100

67021010 / 

67020210

Beheer riolering                           €               79.409-  €                79.409 begroting 2021 + 

budgetoverhevelin

g 2020

Er is opdracht verleend voor de modelvalidatie van de 

rioleringsmodellen van de kernen Bloemendaal, Overveen, 

Bennebroek en Vogelenzang. De opdracht loopt door in 2022.

 €            187.658-  €             114.698 
TOTAAL € 72.960-
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AFDELING BELEID
Progr. Kostensoort Grooboeknr Omschrijving  Bedrag**  Bijdrage/egalis. 

voorziening 

 Bron 

beschikbaar 

stelling 

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden

4 438800 64020110 Opstellen/actualiseren IHP                  €               63.980- Zomernota 2021 Het opstellen van een onderwijsplan is niet uitgevoerd en gaat in 

2022 tot uitvoering komen.

6 438206 66020513 Koploperstraject Cliënten ondersteuning  €             150.000- Zomernota 2021 In de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds is € 150.000 
toegekend t.b.v. het Koploperstraject Cliëntenondersteuning. Er 

wordt een projectplan voorbereid met input van 

welzijnsorganisaties, de Wmo-raad én inwoners om te zorgen 

dat de inwoners weten van het bestaan en de beschikbaarheid 

van onafhankelijke cliëntondersteuning, zodat zij die het nodig 

hebben, ondersteund kunnen worden bij het proces tot het 

vinden van een passende oplossing voor hun hulpvraag.

6 438206/1000 66010110 Samenkracht en Burgerparticipatie             €               35.000- EJV 2021 In de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds is geld 

beschikbaar gesteld voor ouderen tijdens corona i.v.m. het 

realiseren van laagdrempelige ontmoetingsplekken. Dit ter 

voorkoming van eenzaamheid. Het project loopt nog door in 

2022.
6 438206/1000 66020210 Jeugd algemeen                              €               40.000- EJV 2021 In de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds is geld 

beschikbaar gesteld om de langdurige nadelige gevolgen van de 

coronaperiode op het sociaal en mentaal welbevinden en de 

gezondheid van jeugdigen te mitigeren. Het Rijk heeft 

gemeenten opdracht gegeven om samen met lokale partners de 

behoefte te bepalen en invulling te geven aan de inzet van deze 

extra financiële middelen in het jaar 2021 en 2022. Een deel ad 

€ 40.000 wordt in 2022 ingezet voor dit doel.
0 438200 60042030 Huur tijdelijke huisvesting 

gemeentewerken buitendienst

 €               10.100- raadsbesluit 28-

05-2020
1 438200 61010110 Huur tijdelijke huisvesting brandweerpost 

Bennebroek

 €             108.900- raadsbesluit 28-

05-2020
2 438800 62010610 Inrichtingsplan Voorbuurt Bloemendaal  €               40.000- Zomernota 2021 Offertes voor het maken van een inrichtingsplan voor de 

Voorbuurt in Bloemendaal (verkeer, inrichting, groen etc.) zijn 

aangevraagd. Het opstellen zal tot in 2022 duren.

7 438206 / 

843109

67040135 Duurzaamheidsbudget warmtetransitie  €               31.093- Begroting 2021 + 

zomernota 2021

In 2022 zijn naar verwachting extra uitgaven te doen op het 

gebied van de energietransitie, waaronder de warmtetransitie. 

Met name de kansen voor de inzet van de hybride warmtepomp 

vereisen een overheveling van het resterende budget.

8 438000 68030111 Implementatie Omgevingswet  €               74.000- nieuw voorstel 

begroting 2020

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is 

verplaatst naar 1 juli 2022. De kosten voor implementatie lopen 

tot die datum door.

De sloop van de brandweerkazerne/gemeentewerken is voorzien 

eind 2021/begin 2022. De budgetten voor tijdelijke huisvesting 

zijn nodig voor 2022.
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8 438206 / 

843109

68030112 Kosten inzake Regeling Reductie 

Energiegebruik Woningen (RREW)          

 €             201.074-  €              201.074 Zomernota 2021 In 2021 is door het Rijk een specifieke uitkering van €240.000 
uitgekeerd om huishoudens te ondersteunen bij het reduceren 

van hun energiegebruik door het treffen van eenvoudige 

energiebesparende maatregelen in de woningen en het geven 

van advies over energiebesparing aan de bewoners. Dit leidt tot 

reductie van het energiegebruik bij huishoudens en daarmee tot 

CO2-reductie. De besteding van deze middelen zijn volgens het 

uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Bloemendaal 2021 en 

wordt in 2022 voortgezet. De gevolgen voor de begroting zijn 

budgettair neutraal.

8 438400 68030141 Saneringskosten Blekersveld           €             400.000- raadsbesluit 17-

12-2020

In december 2020 is er € 450.000 beschikbaar gesteld voor het 
saneren van de grond Blekersveld. Het saneren loopt door in 

2022 waarvoor het budget beschikbaar moet blijven.

8 438206 68030141 Plankosten Blekersveld  €                        - Rb. 17-12-2020 De voorbereidingen voor het realiseren van huisvesting op 

locatie Blekersveld zijn in volle gang. Deze lopen in 2022 door. 

8 438206 / 

843109

68030142 Huisvesting kwetsbare groepen  €               50.000-  €                50.000 Zomernota 2021 In december 2020 heeft het Ministerie van BZK € 273.000 
beschikbaar gesteld ten behoeve van de huisvesting van 

kwetsbare groepen voor een periode van 2020-2022. Dit bedrag 

wordt ingezet voor onderzoek en realisatie van huisvesting voor 

statushouders. Dit project loop door in 2022. Zoals bv. de huur 

van het pand Dennenheuvel t/m 31-12-2022. De gevolgen voor 

de begroting zijn budgettair neutraal.

 €         1.204.147-  €             251.074 
TOTAAL € 953.073-
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AFDELING DIENSTVERLENING
Progr. Kostensoort Grooboeknr Omschrijving  Bedrag**  Bijdrage/egalis. 

voorziening 

 Bron 

beschikbaar 

stelling 

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden

 €                        -  €                         - 
TOTAAL 

AFDELING BELASTINGEN GBKZ
Progr. Kostensoort Grooboeknr Omschrijving  Bedrag**  Bijdrage/egalis. 

voorziening 

 Bron 

beschikbaar 

stelling 

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden

kp 438206 5422255 Uitwerking informatiebeleidsplan  €               10.000-  nieuw voorstel 

begroting 2019 

Dit bedrag is noodzakelijk voor de aansluiting op het Nederlands 

Handelsregister (NHR). De implementatie door afdeling 

Informatisering is vertraagd maar nu gestart. In 2022 kan GBKZ 

dan hierop aangesloten worden.

kp 438206 5422291  €               10.000 
kp 834200 642222/3  €                  6.830 
kp 834200 6422271  €                  6.830-

0 438206 60610106  €                2.226-
0 843200 60610106  €                  1.520 
0 438206 60620106  €                2.050-
0 843200 60620106  €                  1.401 
2 438206 62010106  €                   696-
2 843200 62010106  €                     476 
7 438206 67020106  €                3.338-
7 843200 67020106  €                  2.279 
7 872100 67020210  €                  1.059 
7 438206 67030106  €                1.690-
7 843200 67030106  €                  1.154 
7 837003 67030210  €                     536 

 €              10.000-  €                 8.425 
TOTAAL 

AFDELING BEDRIJFSVOERING/TEAM DIT
Progr. Kostensoort Grooboeknr Omschrijving  Bedrag**  Bijdrage/egalis. 

voorziening 

 Bron 

beschikbaar 

stelling 

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden

0 443200 60041310 Bijdrage GR DIT  €               47.500- begroting 2021 Vanwege vertraging in de uitrol van 2 projecten nl. SharePoint 

en SIEM/SOC i.v.m. verbeteren informatieveiligheid.

 €              47.500-  €                         - 
TOTAAL 

Griffie
Progr. Kostensoort Grooboeknr Omschrijving  Bedrag**  Bijdrage/egalis. 

voorziening 

 Bron 

beschikbaar 

stelling 

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden

 €                        -  €                         - 

€ 47.500-

€ 1.575-

€ 0 
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TOTAAL 

** Stand per 16-11-2021, er kan nog geboekt worden op deze grootboekrekeningen. 
€ 0 
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Corsa: 2021003379 Overzicht budgetoverheveling 2021 n

Volgens de richtlijnen van budgetoverheveling moet aanne

1. de bijbehorende prestatie dan ook wel in 2022 wordt v

Recapitulatie onderuitputting per afdeling (stand per
Afdeling Omschrijving  *Totaal onder 

uitputting 
Beheer Uitstel deel uitgaven  €          218.148-
Beleid Uitstel deel uitgaven  €       1.284.425-
Dienstverlening Uitstel deel uitgaven  €                     - 
Belastingen GBKZ Uitstel deel uitgaven  €            10.000-

Bedrijfsvoering Uitstel deel uitgaven  €            47.500-
Griffie Uitstel deel uitgaven  €                     - 
TOTAAL Saldo 2021  €     1.560.073-

Recapitulatie onderuitputting per programmaindeling

Programma Omschrijving  Totaal 

0 BESTUUR EN 

ONDERSTEUNING  €            86.225-
1 VEILIGHEID  €          108.900-
2 VERKEER, VERVOER 

EN WATERSTAAT  €            40.000-
3 ECONOMIE  €                     - 
4 ONDERWIJS  €            65.000-
5 SPORT, CULTUUR EN 

RECREATIE  €            45.000-
6 SOCIAAL DOMEIN  €          225.000-
7 VOLKSGEZONDHEID 

EN MILIEU  €          175.616-
8 VOLKSHUISVESTING, 

RUIMTELIJKE 

ORDENING EN 

STEDELIJKE 

VERNIEUWING
 €          804.332-

kp Uitwerking  €            10.000-
TOTAAL  €     1.560.073-

AFDELING BEHEER

Progr. Kostensoort Grooboeknr Omschrijving  Bedrag** 

Incidentele budgetten die door capaciteitstekort/inspraa

opgelopen en niet (geheel) in 2021 zijn aangewend en in 2

2. de voortgang/uitvoering van de reguliere werkzaamhe

ondanks de extra overgehevelde taken/werkzaamheden,

*Er kan nog geboekt worden op de budgetten. Deze (rest

opmaken van de jaarrekening lager uitvallen dan nu wordt

door de raad zullen deze budgetten worden overgeheveld

conform de jaarrekening. Het is immers niet mogelijk om



0 411000 / 435100 60040600 / 

60040610

Juridische Zaken - 

beantwoorden 

raadsvragen

 €            28.625-

5 435100 65070206 Plan versterken natuur 

en biodiversiteit

 €            20.000-

5 438403 65070630 Plantsoenrenovatie 

Veen en Duin

 €            25.000-

7 438206 / 872100 67020910 / 

67020210

Monitoring riolering  €            40.128-

7 438800 / 872100 67021010 / 

67020210

Beheer riolering  €          104.395-

 €        218.148-
TOTAAL 

AFDELING BELEID

Progr. Kostensoort Grooboeknr Omschrijving  Bedrag** 

4 438800 64020110 Opstellen/actualiseren 

IHP

 €            65.000-

6 438206 66020513 Koploperstraject 

Cliënten ondersteuning 

 €          150.000-

6 438206/1000 66010110 Samenkracht en 

Burgerparticipatie

 €            35.000-

6 438206/1000 66020210 Jeugd algemeen  €            40.000-

€ 73.625-



0 438200 60042030 Huur tijdelijke 

huisvesting 

gemeentewerken 

buitendienst

 €            10.100-

1 438200 61010110 Huur tijdelijke 

huisvesting 

brandweerpost 

Bennebroek

 €          108.900-

2 438800 62010610 Inrichtingsplan 

Voorbuurt 

Bloemendaal

 €            40.000-

7 438206 / 843109 67040135 Duurzaamheidsbudget 

warmtetransitie

 €            31.093-

8 438000 68030111 Implementatie 

Omgevingswet

 €            74.000-

8 438206 / 843109 68030112 Kosten inzake Regeling 

Reductie 

Energiegebruik 

Woningen (RREW)

 €          229.000-

8 438400 68030141 Saneringskosten 

Blekersveld

 €          400.000-

8 438206 68030141 Plankosten Blekersveld  €            51.332-

8 438206 / 843109 68030142 Huisvesting kwetsbare 

groepen aks let op bij 

overheveling € 50.000 
tgv blekersveld. Ben 

vragen

 €            50.000-

 €     1.284.425-
TOTAAL 

AFDELING DIENSTVERLENING

Progr. Kostensoort Grooboeknr Omschrijving  Bedrag** 

 €                     - 
TOTAAL 

AFDELING BELASTINGEN GBKZ

€ 1.005.425-

€ 0 



Progr. Kostensoort Grooboeknr Omschrijving  Bedrag** 

438206 5422255 Uitwerking 

informatiebeleidsplan

 €            10.000-

 €          10.000-
TOTAAL 

AFDELING BEDRIJFSVOERING/TEAM DIT

Progr. Kostensoort Grooboeknr Omschrijving  Bedrag** 

0 443200 60041310 Bijdrage GR DIT  €            47.500-

 €          47.500-
TOTAAL 

Griffie

Progr. Kostensoort Grooboeknr Omschrijving  Bedrag** 

 €                     - 
TOTAAL 

** Stand per 16-11-2021, er kan nog geboekt worden op
€ 0 

€ 3.170-

€ 47.500-



21 naar 2022, origineel.

 aannemelijk worden gemaakt dat:

ordt verricht;

stand per )

 *Bijdrage  *Saldo   

 €          144.523 - €           73.625 
 €          279.000 - €      1.005.425 
 €                     -  €                     - 
 €              6.830 - €             3.170 

 €                     -  €            47.500-
 €                     -  €                     - 
 €         430.353  €     1.129.720-

ndeling 
 

*Bijdrage/egali

s. voorziening 

 Saldo 

 €                     -  €            86.225-
 €                     -  €          108.900-

 €                     -  €            40.000-
 €                     -  €                     - 
 €                     -  €            65.000-

 €                     -  €            45.000-
 €                     -  €          225.000-

 €          144.523  €            31.093-

 €          279.000  €          525.332-
 €              6.830  €              3.170-
 €         430.353  €     1.129.720-

 

Bijdrage/egalis. 

voorziening 

 Bron 

beschikbaar 

stelling 

praak etc. vertraging hebben 

n in 2022 opnieuw beschikbaar 

mheden/activiteiten voor 2022, 

den, geen vertraging oploopt.

eze (restant)budgetten kunnen bij het 

wordt voorgesteld. Na vaststelling 

eveld met de stand van zaken 

 om meer over te hevelen dan het 



begroting 2021

nwe voorstel 

begr.2019 en 

begr.2021
nwe voorstel 

begr.2021

 €            40.128 begroting 2021

 €          104.395 begroting 2021 + 

budgetoverheveli

ng 2020

 €         144.523 

 

Bijdrage/egalis. 

voorziening 

 Bron 

beschikbaar 

stelling 
Zomernota 2021

Zomernota 2021

EJV 2021

EJV 2021

€ 73.625-



raadsbesluit 28-

05-2020

raadsbesluit 28-

05-2020

Zomernota 2021

Begroting 2021 + 

zomernota 2021

nieuw voorstel 

begroting 2020

 €          229.000 Zomernota 2021

raadsbesluit 17-

12-2020

Rb. 17-12-2020

 €            50.000 Zomernota 2021

 €         279.000 

 

Bijdrage/egalis. 

voorziening 

 Bron 

beschikbaar 

stelling 

 €                     - 

€ 1.005.425-

€ 0 



 

Bijdrage/egalis. 

voorziening 

 Bron 

beschikbaar 

stelling 
 €              6.830  nieuw voorstel 

begroting 2019 

 €             6.830 

 

Bijdrage/egalis. 

voorziening 

 Bron 

beschikbaar 

stelling 
begroting 2021

 €                     - 

 

Bijdrage/egalis. 

voorziening 

 Bron 

beschikbaar 

stelling 

 €                     - 

n op deze grootboekrekeningen. 
€ 0 

€ 3.170-

€ 47.500-



Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden



De inzet die de raadsvragen, en (juridische) procedures van raadsleden 

(zoals wob-, bezwaarzaken, AVG-verzoeken, integriteitsmeldingen 

klachten etc..) van het team JCO vergt is onverminderd hoog en zo 

mogelijk nog verder toegenomen. Door de aanvaarding van een andere 

functie is één van de  juridisch medewerkers sinds half oktober 2021 niet 

meer beschikbaar voor de raadsvragen ed. Hierdoor hebben andere 

collega's dit op moeten vangen. Regulier werk komt daardoor in de knel. 

Werving vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar er dient een achterstand 

te worden ingehaald van werkzaamheden die niet verricht konden 

worden. Bovendien gaat één van de medewerkers met bevallingsverlof 

vanaf medio december.

Het incidentele budget voor een plan voor het versterken natuur en 

biodiversiteit in nog niet geheel besteed. Het projectplan is nog in 

ontwikkelfase en loopt door in 2022.
In het kader van het project rioolvervanging en wegreconstructie Veen 

en Duin én in

het kader van het project Biodiversiteitsplan, is er € 25.000 beschikbaar 
gesteld om de plantsoenen in de wijk die matig of slecht van kwaliteit 

zijn, te renoveren en biodivers te maken. De werkzaamheden lopen door 

in 2022.
Afhankelijk van de uitkomsten van de modelvalidatie is het nog 

resterende budget benodigd voor het verwijderen van de meters of het 

deels verwijderen van de meters en nog doorgaan met meten op een 

paar interessante punten (bv debietmeting op de grens met Haarlem).

Er is opdracht verleend voor de modelvalidatie van de rioleringsmodellen 

van de kernen Bloemendaal, Overveen, Bennebroek en Vogelenzang. De 

opdracht loopt door in 2022.

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden

Het opstellen van een onderwijsplan is niet uitgevoerd en gaat in 2022 

tot uitvoering komen.

In de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds is € 150.000 toegekend 
t.b.v. het Koploperstraject Cliëntenondersteuning. Er wordt een 

projectplan voorbereid met input van welzijnsorganisaties, de Wmo-raad 

én inwoners om te zorgen dat de inwoners weten van het bestaan en de 

beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning, zodat zij die het 

nodig hebben, ondersteund kunnen worden bij het proces tot het vinden 

van een passende oplossing voor hun hulpvraag.

In de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds is geld beschikbaar 

gesteld voor ouderen tijdens corona i.v.m. het realiseren van 

laagdrempelige ontmoetingsplekken. Dit ter voorkoming van 

eenzaamheid. Het project loopt nog door in 2022.

In de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds is geld beschikbaar 

gesteld om de langdurige nadelige gevolgen van de coronaperiode op het 

sociaal en mentaal welbevinden en de gezondheid van jeugdigen te 

mitigeren. Het Rijk heeft gemeenten opdracht gegeven om samen met 

lokale partners de behoefte te bepalen en invulling te geven aan de inzet 

van deze extra financiële middelen in het jaar 2021 en 2022. Een deel ad 

€ 40.000 wordt in 2022 ingezet voor dit doel.



Offertes voor het maken van een inrichtingsplan voor de Voorbuurt in 

Bloemendaal (verkeer, inrichting, groen etc.) zijn aangevraagd. Het 

opstellen zal tot in 2022 duren.
In 2022 zijn naar verwachting extra uitgaven te doen op het gebied van 

de energietransitie, waaronder de warmtetransitie. Met name de kansen 

voor de inzet van de hybride warmtepomp vereisen een overheveling van 

het resterende budget.

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is verplaatst 

naar 1 juli 2022. De kosten voor implementatie lopen tot die datum door.

In 2021 is door het Rijk een specifieke uitkering van €240.000 uitgekeerd 
om huishoudens te ondersteunen bij het reduceren van hun 

energiegebruik door het treffen van eenvoudige energiebesparende 

maatregelen in de woningen en het geven van advies over 

energiebesparing aan de bewoners. Dit leidt tot reductie van het 

energiegebruik bij huishoudens en daarmee tot CO2-reductie. De 

besteding van deze middelen zijn volgens het uitvoeringsprogramma 

Duurzaamheid Bloemendaal 2021 en wordt in 2022 voortgezet. De 

gevolgen voor de begroting zijn budgettair neutraal.

In december 2020 is er € 450.000 beschikbaar gesteld voor het saneren 
van de grond Blekersveld. Het saneren loopt door in 2022 waarvoor het 

budget beschikbaar moet blijven.

De voorbereidingen voor het realiseren van huisvesting op locatie 

Blekersveld zijn in volle gang. Deze lopen in 2022 door. 

In december 2020 heeft het Ministerie van BZK € 273.000 beschikbaar 
gesteld ten behoeve van de huisvesting van kwetsbare groepen voor een 

periode van 2020-2022. Dit bedrag wordt ingezet voor onderzoek en 

realisatie van huisvesting voor statushouders. Dit project loop door in 

2022. Zoals bv. de huur van het pand Dennenheuvel t/m 31-12-2022. De 

gevolgen voor de begroting zijn budgettair neutraal.

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden

De sloop van de brandweerkazerne/gemeentewerken is voorzien eind 

2021/begin 2022. De budgetten voor tijdelijke huisvesting zijn nodig voor 

2022.



Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden

Dit bedrag is noodzakelijk voor de aansluiting op het Nederlands 

Handelsregister (NHR). De implementatie door afdeling Informatisering is 

vertraagd maar nu gestart. In 2022 kan GBKZ dan hierop aangesloten 

worden.

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden

Vanwege vertraging in de uitrol van 2 projecten nl. SharePoint en 

SIEM/SOC i.v.m. verbeteren informatieveiligheid.

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden


