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A. SAMENVATTING 

 

A.1  Financieel resultaat  

 

Het doel van de nota is inzicht geven in (nieuwe) ontwikkelingen en afwijkingen met budgettaire 

gevolgen voor met name het lopende begrotingsjaar 2021.  

 

Het positieve saldo van de primaire begroting 2021 in de raad van 5 november 2020 bedroeg 

€ 284.848 (inclusief de nieuwe voorstellen en uitwerking septembercirculaire 2020). Daarna heeft 

de raad in december 2020 besloten tot vaststelling van het Beheerplan bruggen en beschoeiingen 

2021-2024 en in de vergadering van maart is de Verordening commissie bezwaarschriften 

Bloemendaal 2020 vastgesteld. Uit deze besluiten vloeien structurele mutaties voort die het 

positieve saldo met € 10.276 heeft doen stijgen tot € 295.124. 

 

In deze zomernota worden nieuwe voorstellen gedaan die per saldo het geraamde 

begrotingsoverschot doen dalen.  

De belangrijkste oorzaken van het negatieve saldo lasten/baten nieuwe voorstellen zijn: 
+   = voordeel 

-/-  = nadeel 

- Onderzoek verbetering verkeersveiligheid ‘Voorbuurt’ € 40.000 -/- 
- Voorjaarsnota 2021 IASZ € 89.000 -/- 

- Tijdelijke onderwijshuisvesting Montessori VMBO € 40.000 -/- 

- Opstellen/actualiseren IHP onderwijs € 65.000 -/- 

- Meerkosten inhuur interim gemeentesecretaris € 70.000 -/- 
- Verhoging budgetten brandverzekeringen  € 54.000 -/- 

 

De mutaties n.a.v. de Zomernota 2021 leiden tot een negatieve bijstelling van het begrotingssaldo 

met € 421.529 tot een voorlopig geraamd begrotingstekort van € 126.405. Het effect op de 

vastgestelde begroting wordt onderstaand in beeld gebracht. 

 

Saldo begroting voor Zomernota 2021      +  €  284.848 

Per saldo lasten/baten van reeds genomen raadsbesluiten   +  €    10.276 

Vertrekpunt Zomernota 2021       +  €  295.124 

Per saldo lasten/baten nieuwe voorstellen conform bijlage   -/- €  421.529 

Nieuw saldo begroting 2021       -/- € 126.405 

 

Het nadelig effect van de exploitatiebegroting ad € 126.405 wordt, zoals is vastgelegd in de Nota 

Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2017, onttrokken aan de Flexibele algemene reserve (via 

resultaatbestemming 2021). 

 

Het college van B&W heeft enkele besluiten genomen, welke in deze nota worden verwerkt. Het 

betreffen de volgende besluiten: 

- De uitwerking van de decembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds. Dit heeft een 

positieve uitwerking op het begrotingssaldo voor 2021 van € 31.165 en voor de jaren er na 

circa € 4.300; 
- Opbrengst verkopen van diverse stukjes grond (€ 72.740) te storten in de reserve afbouw 

schulden; 

- Deel te nemen aan twee regionale vervolgmonitors inzake Corona. De kosten ad € 4.000 
worden gedekt door inzet van de post onvoorziene uitgaven; 

- De dakbedekking van twee gemeentewoningen aan de Kinheimweg te vervangen en de 

kosten ad € 18.500 te dekken door inzet van de post onvoorziene uitgaven. 
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De gevolgen van de Zomernota 2021 worden in onderstaand tabel in beeld gebracht. Na eliminatie 

van de incidentele effecten is de begroting 2021 materieel in evenwicht.  

 

bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 

Stand meerjarenbegroting 2021-2024 na vaststelling begroting 
(incl. nieuwe voorstellen en septembercirculaire 2020) 

    

285 -108 165 452 
Reeds genomen raad- en collegebesluiten 10 10 11 11 

 295 -97 175 462 
Financiële gevolgen Zomernota 2021 -422 9 29 28 
Verwachte stand begroting 2021 na vaststelling Zomernota 
2021 -126 -88 205 490 
Eliminatie opgenomen incidentele uitgaven/inkomsten  217 280 0 0 

Saldo materieel na correctie incidentele uitgaven en inkomsten 90 192 205 490 
     

 

 

De kosten voor inhuur zijn in de eerste maanden van 2021 hoog geweest. Onder andere als gevolg 

van moeilijk vervulbare vacatures was het noodzakelijk meer dan gebruikelijke extra capaciteit in 

te huren bij een aantal teams. Dit zal naar verwachting leiden tot een noodzakelijke overschrijding 

van de personeelsbegroting maar de exacte omvang ervan is nu nog niet inzichtelijk. Indien aan de 

orde, zal daar bij het eindejaar voorstel op worden teruggekomen. 

 

 

A.2  Toelichting Flexibele Algemene Reserve 

 

Na alle nog in de begroting 2021 geraamde onttrekkingen en toevoegingen aan deze reserve 

bedraagt de stand van deze reserve per 31-12-2021 als volgt: 

 

Stand per 1-1-2021 (jaarrekening 2020)   €  8.460.480 +/+ 

 verwacht voordelig saldo begroting 2021 tot vaststelling zomernota €     295.124 +/+ 

 aanpassen toegankelijkheid bushaltes (raad 7 november 2019)  €     170.000 -/- 
 nieuw voorstel (Bergweg 3) begroting 2021 (raad 5 november 2020) €       53.200 -/- 

 integriteitsonderzoeken (raad 12 november 2020)   €       50.000 -/- 

 voorstel budgetoverheveling 2020 naar 2021 (raad 28 januari 2021) €     580.236 -/- 

Nieuw geraamde stand per 31-12-2020   €  7.902.168 +/+ 

 

De norm van de reserve bedraagt 3% van de begrotingsomvang, zijnde 3% van € 54 miljoen is 

afgerond € 1,6 miljoen. De geprognosticeerde stand van de reserve ligt ver boven de norm. 

 

 

A.3 Verloop post Onvoorzien 

 

In de begroting is structureel een post onvoorzien ad € 50.000 opgenomen. Deze post is bedoeld 

als dekking voor lasten die niet in de begroting zijn opgenomen. Tot nu toe is deze post ingezet 

voor deelname aan twee regionale vervolgmonitors inzake Corona (€ 4.000) en vervanging van de 

dakbedekking van twee gemeentewoningen aan de Kinheimweg (€ 18.500). 
Na vaststelling van de zomernota resteert een saldo van € 27.500. 

 

 

  

http://www2.nijmegen.nl/content/187831/dekking
http://www2.nijmegen.nl/content/188541/lasten
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A.4 Financieel overzicht voortgang investeringen 

 

In onderstaand tabel is de stand van de lopende investeringen weergegeven. 

1 2 3 

Verstrekt  Totaal Restant 

investerings- geactiveerd investerings- 

bedrag   bedrag  

14.784.204 1.689.722 13.094.482 

 

In kolom 1 staan de investeringsbedragen die door de raad de afgelopen jaren beschikbaar zijn 

gesteld. In kolom 2 staan de tot nu toe gerealiseerde uitgaven. In kolom 3 staan de 

restantramingen c.q. nog te besteden bedragen. Voor een toelichting over de voortgang van deze 

investeringen wordt verwezen naar de bijlage bij deze zomernota. 

 

 

A.5 Structurele effecten 

 

In de zomernota staan voorstellen die alleen op het lopende boekjaar van toepassing mogen zijn. 

Toch worden er voorstellen gedaan met structurele doorwerking naar de komende jaren. Een 

aantal van deze voorstellen is al besloten (o.a. vaststellen beheerplan bruggen en beschoeiingen) 

of vloeien voort o.a. uit ministeriële regelingen (bijv. circulaire gemeentefonds) en verbonden 

partijen. Een ander deel betreft de investeringen. Lopende investeringen kunnen worden bijgesteld 

wanneer er onverwachte en niet te vermijden kosten/oorzaken zijn waaruit hogere kapitaallasten 

voortvloeien of kunnen juist naar beneden worden bijgesteld als blijkt bij gereed melding dat er 

een onderschrijding heeft plaatsgevonden. Dit laatste leidt dan tot structureel lagere 

kapitaallasten. 

 

Per saldo heeft de zomernota een positieve doorwerking naar de komende jaren. De structurele 

effecten worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025. 

 

Raadsbesluiten 

2022 2023 2024  

       
- Vaststellen beheerplan bruggen en beschoeiingen 2021-2024 16.308 16.552 16.800  
- Vaststellen verordening commissie bezwaarschriften 2020 -5.879 -5.967 -6.057  
Collegebesluiten        
- Uitwerking decembercirculaire 2020 -4.238 -4.312 -4.312  
Nieuwe voorstellen zomernota        
Nr. 05 Actualisatie diverse budgetten        
       j. administratieve overboeking 0 0 0  
       k. premieverhoging brandverzekering -54.776 -55.597 -56.432  
Nr. 10 lagere kapitaallasten investeringen onderwijshuisvesting 68.015 89.308 88.582  

  19.430 39.984 38.581  
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B. Financieel overzicht lasten en baten t/m 11 mei 

 

 
 

Algemene toelichting 

 De kapitaallasten zijn nog niet toegerekend aan de programma’s; dit gebeurt in het derde 

kwartaal.  

 De lasten van programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat (taakveld verkeer en vervoer) 

zijn lager dan begroot omdat o.a. de storting in de voorziening rationeel wegbeheer nog 

niet heeft plaats gevonden. Dit wordt in het derde kwartaal verwerkt.  

 De lasten en baten van programma 6 Sociaal domein zijn lager dan begroot. Er zijn nog 

geen facturen van de gemeente Heemstede inzake IASZ ontvangen voor 2021. 

 De baten van programma 1 Veiligheid zijn hoger dan begroot. Dit betreft een rijksbijdrage 

t.b.v. handhaving en toezicht. Zie hiervoor voorstel nummer 05 bij deze Zomernota. 

LASTEN 2021 ( x € 1.000)

1 2 3 4 5 6 7

Begroting Begrotings- Totaal t/m In Kolom In

primair wijzigingen begroot 11 mei % 3 - 4 %

Nr. Programma

0 Bestuur en ondersteuning -13.521 -126 -13.647 -4.740 34,7% -8.907 65,3%

1 Veiligheid -2.588 -166 -2.754 -870 31,6% -1.884 68,4%

2 Verkeer, vervoer en waterstaat -3.683 -345 -4.028 -677 16,8% -3.351 83,2%

3 Economie -114 0 -114 -35 30,7% -79 69,3%

4 Onderwijs -2.222 0 -2.222 -696 31,3% -1.526 68,7%

5 Sport, cultuur en recreatie -5.656 -43 -5.699 -1.663 29,2% -4.036 70,8%

6 Sociaal domein -16.516 -25 -16.541 -1.811 10,9% -14.730 89,1%

7 Volksgezondheid en milieu -7.972 -96 -8.068 -2.162 26,8% -5.906 73,2%

8 Volksh.vest., RO, Sted. Vernieuw. -1.756 -201 -1.957 -551 28,2% -1.406 71,8%

I Totaal (excl.boekingen reserves) -54.028 -1.002 -55.030 -13.205 24,0% -41.825 76,0%

II Reserves begrepen in programma 0 -57 -57 0 0,0% -57 100,0%

III Totaal (incl. reserves) I + II -54.028 -1.059 -55.087 -13.205 24,0% -41.882 76,0%

BATEN 2021 ( x € 1.000)

1 2 3 4 5 6 7

Begroting Begrotings- Totaal t/m In Kolom In

primair wijzigingen begroot 11 mei % 3 - 4 %

Nr. Programma

0 Bestuur en ondersteuning 38.438 13 38.451 23.946 62,3% 14.505 37,7%

1 Veiligheid 15 57 72 98 136,1% -26 -36,1%

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 106 216 322 196 60,9% 126 39,1%

3 Economie 1.552 0 1.552 48 3,1% 1.504 96,9%

4 Onderwijs 204 0 204 174 85,3% 30 14,7%

5 Sport, cultuur en recreatie 1.125 0 1.125 660 58,7% 465 41,3%

6 Sociaal domein 3.372 0 3.372 47 1,4% 3.325 98,6%

7 Volksgezondheid en milieu 8.101 96 8.197 6.778 82,7% 1.419 17,3%

8 Volksh.vest., RO, Sted. Vernieuw. 1.004 0 1.004 328 32,7% 676 67,3%

IV Totaal (excl.boekingen reserves) 53.917 382 54.299 32.275 59,4% 22.024 40,6%

V Reserves begrepen in programma 396 687 1.083 0 0,0% 1.083 100,0%

VI Totaal (incl. reserves) IV + V 54.313 1.069 55.382 32.275 58,3% 23.107 41,7%

Totaal lasten III -54.028 -1.059 -55.087

Totaal baten VI 54.313 1.069 55.382

Saldi 285 10 295

295

 

Voordelig saldo begroting 2021 ten gunste van de 
flexibele algemene reserve

Begroting Inkomsten Restantraming

Werkelijke Begroting

Begroting Uitgaven Restantraming

Werkelijke Begroting
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 De baten van programma 3 Economie zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt 

doordat de aanslagen toeristenbelasting 2021 nog niet zijn opgelegd. De planning is 

augustus 2021. 

 De baten en lasten van de overige programma´s lopen in de pas en behoeven geen 

verdere toelichting. 


