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Nieuwe voorstellen bij de Zomernota 2019   Corsanummer 2019004642 

 

Programmanr.: 6 Portefeuillehouder: mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive 

 

Voorstel 

nr: 01 

Taakveldnr.: Div. 

Taakveld: Inkomensregelingen, Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie 

Sub-taakveld: diversen 

Aanleiding / toelichting: 

De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft de Voorjaarsnota 2019 toegezonden. 

 

Probleem-en doelstelling: 

Afspraak is de ramingen in de begroting gelijke tred te laten houden met de door IASZ afgegeven 

ramingen. 

 

Oplossingen en voorstel: 

Door onderstaande aanpassingen te verwerken in de begroting 2019, sluit deze weer aan op de begroting 

van IASZ. 

 

Effecten: 

De wijzigingen hebben per saldo een positief effect van € 137.000 op de begroting 2019. Dit wordt 

grotendeels veroorzaakt door lagere rijksbijdragen en lasten voor inkomensvoorzieningen. 

 

 Budget   

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2019 

 

Budget: 

WSW + Re-integratie 

Inkomensvoorzieningen + minimabeleid 

Maatschappelijke begeleiding statushouders 

 

Dekking:  

Rijksbijdragen + derden Inkomensvoorzieningen 

Vervallen post sociale activering Juttersgeluk (loopt niet via IASZ) 

 

 

 

13 

303 

11 

 

 

-/- 180 

-/-   10 

 

Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen): 

 

€ 137 

Uitvoering: 

Na vaststelling van de Zomernota 2019 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging. 
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Programmanr.: 1 Portefeuillehouder: dhr. E. Roest 

 

Voorstel 

nr: 02 

Taakveldnr.: 102 

Taakveld: Openbare orde en veiligheid 

Aanleiding / toelichting:  

Op 27-9-2018 besloot de gemeenteraad maatregelen te nemen om op te treden tegen vuurwerkoverlast. 

Extra communicatie en handhaving zijn ingezet en er is een meldpunt vuurwerkoverlast ingericht. De 

kosten bedroegen € 12.500. 
 

Probleem-en doelstelling:  

Op 28-2-2019 stuurden wij u de Evaluatie vuurwerkmaatregelen 2018-2019. De extra maatregelen die 

afgelopen jaarwisseling zijn genomen, hebben bijgedragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van 

vuurwerkoverlast. De reacties van inwoners op de genomen maatregelen waren overwegend positief.  

 

Oplossingen en voorstel:  

Wij stellen voor dezelfde maatregelen komende jaarwisseling weer te nemen en hiervoor € 12.500 
beschikbaar te stellen ten laste van de post onvoorzien. 

 

Effecten:  

Er gaat een preventieve werking uit van de vuurwerkmaatregelen. Ons college is content met de uitkomst 

van de evaluatie van de afgelopen jaarwisseling. Door voor komende jaarwisseling gelijke maatregelen te 

treffen, verwacht ons college dat deze ook komende jaarwisseling bijdragen aan het zoveel mogelijk 

voorkomen van vuurwerkoverlast. 

 

 Budget   

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2019 

 

Budget:  61020210-438206 handhaving en toezicht (meldpunt en communicatie) 

  61020210-435100 handhaving en toezicht (inhuur extra handhavers) 

 

Dekking:  60080110-438900 post onvoorzien 

 

 

-/-   8 

-/-   5 

 

13 

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): € 0 

Uitvoering: 

Door team handhaving en team communicatie 
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Programmanr.: 7 Portefeuillehouder:  mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive Voorstel 

nr: 03 

Taakveldnr.: 7.1 

Taakveld: Volksgezondheid 

Aanleiding / toelichting: 

Er is een aantal aanvragen voor AED’s binnengekomen. Bovendien vraagt de raad naar de dekking van de 
gemeente Bloemendaal. De Hartstichting wil dat er binnen 6 minuten kan worden gereanimeerd en 

gedefibrilleerd, zodat er meer mensen een hartstilstand overleven. 

 

Probleem-en doelstelling: 

Er zijn te weinig AED’s in de gemeente Bloemendaal om binnen 6 minuten te kunnen reanimeren en 

defibrilleren. 

Er is onvoldoende budget om 6 AED’s met buitenkasten te kunnen aanschaffen. Er is € 15.000 nodig. 
 

Oplossingen en voorstel: 

6 AED’s met buitenkast aanschaffen en plaatsen in de kernen waar nog onvoldoende dekking is: 
1 AED in Bloemendaal; 

4 AED’s in Aerdenhout; 
1 AED in Bennebroek. 

De kosten van aanschaf te dekken uit de post onvoorzien. Deze is toereikend. 

 

Effecten: 

Er zijn voldoende AED’s in de gemeente Bloemendaal om binnen 6 minuten te kunnen reanimeren en 
defibrilleren. Hierdoor kunnen meer mensen een hartstilstand overleven. 

 

 Budget   

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2019 

 

Budget:  67010110-438206 aanschaf 6 AED’s met buitenkasten 

 

Dekking:  60080110-438900 post onvoorzien 

 

 

-/- 15 

 

15 

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): €  0 

Uitvoering: 

2019 
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Programmanr.: 6 Portefeuillehouder: mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive 

 

Voorstel 

nr: 04 

Taakveldnr.: 6.71 

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18 min (Jeugdwet) 

Aanleiding / toelichting: 

De uitgaven ten behoeve van specialistische jeugdhulp zijn in 2018, ten opzichte van de jaren 2015 tot en 

met 2017, onverwachts explosief gestegen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de beschikbare 

budgetten met ongeveer € 1 mln. De verwachting is dat in 2019 sprake zal zijn van een vergelijkbare 

overschrijding van het budget.    

 

Probleem- en doelstelling: 

Het in 2019 voor specialistische jeugdhulp beschikbare totaalbudget is gelijk aan dat van 2018. Het aantal 

cliënten in 2019 ligt ongeveer op het niveau van 2018. De verwachting is dat de totale uitgaven 2019 

uitkomen op het niveau van 2018. Het is zaak de ramingen aan het hogere uitgavenniveau aan te passen. 

 

Begin april 2019 is gestart met een onderzoek naar de achtergronden van de sterke stijging van de kosten 

van specialistische jeugdhulp. Veel gemeenten hebben hiermee de laatste jaren te maken. Er loopt ook 

een landelijk onderzoek. Het is nog onduidelijk of dit leidt tot de toekenning van extra budget (incidenteel 

dan wel structureel) ten behoeve van jeugdhulp aan gemeenten. 

 

Oplossingen en voorstel: 

Het budget 2019 ten behoeve van specialistische jeugdhulp verhogen met € 1.000.000. 
Voorgesteld wordt € 385.266 van de verhoging ten laste van de egalisatiereserve sociaal domein te 
brengen. Rekening houdend met het voorstel bij de begroting 2019 waarin voor het jaar 2020 nog een 

onttrekking plaats vindt van € 106.470, is de egalisatiereserve nu uitgeput. 
 

Effecten: 

Het voor 2019 beschikbare budget is naar verwachting toereikend om de uitgaven 2019 te dekken.  

 

 Budget   

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2019 

 

Budget: 66720110-434100 specialistische jeugdhulp 

 

Dekking:  60100600-871200 Onttrekking egalisatiereserve sociaal domein 

 

 

-/- 1.000 

  

385 

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): -/- € 615 

Uitvoering: 
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Programmanr.: 6 Portefeuillehouder: mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive 

 

Voorstel 

nr: 05 

Taakveldnr.: 6.06 + 

6.71 

Taakveld: Maatwerkdienstverlening + maatwerkvoorzieningen 18plus 

Aanleiding / toelichting: 

Per 2019 is het abonnementstarief ingevoerd. Het betreft een uniform tarief van (in eerste aanleg)           

€ 17,50 per 4 weken voor de eigen bijdrage van Wmo-voorzieningen, conform het regeerakkoord.  

Het invoeren van het abonnementstarief leidt tot een substantiële daling van de totale opbrengst aan 

eigen bijdragen.  

   

Probleem- en doelstelling: 

In de begroting 2019 wordt rekening gehouden met een opbrengst aan eigen bijdragen van afgerond       

€ 397.000. De verwachting is dat de opbrengst met ongeveer 90% daalt en in 2019 uitkomt op ongeveer 

€ 40.000. De ramingen in de begroting dienen structureel neerwaarts te worden bijgesteld.  
 

Het rijk compenseert gemeenten ten dele voor de lagere opbrengst. Het macrobudget bedraagt € 145 
mln. De compensatie voor Bloemendaal bedraagt € 143.000 voor 2019. De compensatie maakt onderdeel 
uit van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en is reeds in de (meerjaren)begroting verwerkt.  

 

Oplossingen en voorstel: 

De ramingen van de opbrengst eigen bijdragen Wmo met € 357.000 structureel verlagen.  
 

Effecten: 

Raming opbrengst eigen bijdragen Wmo loopt –naar verwachting– in de pas met de feitelijke opbrengst. 

 

 Budget   

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2019 

 

Budget:  66060150 en 66060230-834200 verlaging eigen bijdragen vervoer/wonen 

  66710140 en 66710225-834200 verlaging eigen bijdragen huishoudelijk hulp 

 

Dekking:  

 

 

 

-/- 357 

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): -/- € 357 

Uitvoering: 
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Programmanr.: 5 Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuisen 

 

Voorstel 

nr: 06 

 

Taakveldnr.: 5.7 

Taakveld: Openbaar groen en (openlucht) recreatie 

Aanleiding / toelichting: 

In de begroting voor 2019 is een incidenteel budget opgenomen van € 50.000 voor het opstellen van een 
plan ter bevordering van de biodiversiteit (herijking groenbeleidsplan). 

 

Probleem-en doelstelling: 

De bedoeling was om in 2019 door externe inhuur een aantal onderzoeken te laten doen. Helaas zal dat in 

2019 door capaciteitsgebrek niet lukken. 

 

Oplossingen en voorstel: 

In 2020 wordt dit wel gerealiseerd. Voorgesteld wordt om het budget in 2019 te laten vervallen en in 

2020 opnieuw beschikbaar te stellen. 

 

Effecten: 

De oplevering van het biodiversiteitsplan is een jaar vertraagd door capaciteitsgebrek. 

 

 Budget   

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2019 

 

Budget: 65070206-435100 Plan versterken natuur en biodiversiteit 

 

Dekking:  

 

 

50 

Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen): €  50 

Uitvoering: 

Opnieuw beschikbaar stellen in 2020. 

 

 

  



Zomernota 2019  7 
 

Programmanr.: Kpl Portefeuillehouder: Dhr. H. Wijkhuisen Voorstel 

nr: 07 

Taakveldnr.: Kpl 

Taakveld: Kostenplaats tractie 

Aanleiding / toelichting: 

De budgetten brandstoffen en onderhoud tractie worden overschreden. 

 

Probleem-en doelstelling: 

 Fossiele brandstoffen voor auto’s en machines worden duurder (stijgende olieprijs). Daarnaast 
wordt de huur van batterijpakketten van elektrische voertuigen toegerekend aan de brandstoffen. 

 Voertuigen en machines worden duurzamer en daarmee geavanceerder. Het onderhoud wordt 

veelal uitbesteed. 

 Er mag geen traditionele mengsmering meer worden gebruikt, waardoor er duurdere alternatieven 

moeten worden gekocht. 

 

Oplossingen en voorstel: 

Om de werkzaamheden die zijn opgedragen uit te blijven voeren wordt voorgesteld de verwachte 

overschrijdingen structureel bij te ramen.  

 

Effecten: 

De machines en voertuigen kunnen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn aangeschaft.  

 

 Budget   

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2019 

 

Budget:  5303330-438303 brandstoffen tractie 

  5303350-438400 onderhoud tractie 

 

Dekking:  doorbelasting deel aan riool- en afvalexploitatie 

 

 

-/- 20 

-/- 15 

 

1 

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): -/- 34 

Uitvoering: gedurende het jaar. 
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Programmanr.: 2 Portefeuillehouder: Dhr. H. Wijkhuisen Voorstel 

nr: 08 

Taakveldnr.: 2.1 

Taakveld: Verkeer en Vervoer 

Aanleiding / toelichting: 

Na inventarisatie van het verkeersbordenbestand is duidelijk welke borden weggehaald kunnen worden en 

welke borden aan noodzakelijke vervanging toe zijn. Hieruit blijkt een onderhoudsachterstand.     

 

Probleem-en doelstelling: 

Verkeersborden zijn nodig voor de regulering van verkeer en moeten in goede staat zijn. Het huidige 

onderhoudsbudget is niet voldoende om deze achterstand in te lopen. Het budget wordt ook gebruikt voor 

kosten aan derden voor het onderhoud van toeristische routes (ANWB en de Nationale Bewegwijzering 

Dienst).  

 

Oplossingen en voorstel: 

Het budget incidenteel verhogen met € 15.000. 
 

Effecten: 

Het verkeersbordenbestand wordt in goede staat gebracht. 

 

 Budget   

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2019 

 

Budget: 62010255-438403 onderhoud wegen – verkeersmeubilair 

 

Dekking:  

 

 

-/- 15 

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): -/- 15 

Uitvoering: 

 

 

  



Zomernota 2019  9 
 

Programmanr.: div. Portefeuillehouder: Dhr. N. Heijink 

 

Voorstel 

nr: 09 

Taakveldnr.: div. 

Taakveld: div. 

Aanleiding / toelichting: 

In de begroting 2019 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden. 

 

Probleem-en doelstelling: 

Er zijn diverse wijzigingen, o.a. uitwerking decembercirculaire 2018, vervallen budgetten 

informatievoorziening, dividend 2018 Eneco Groep, correctie doorberekening overhead GBKZ en tarieven 

reisdocumenten. 

 

Oplossingen en voorstel: 

Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2019. 

 

Effecten: 

a. Uitwerking decembercirculaire 2018           €    0 structureel 
b. Vervallen budgetten informatievoorziening (naar GRIT begroting)       €  37 structureel 
c. Dividend 2018 Eneco Groep            € 226 incidenteel 
d. Correctie doorberekening overhead GBKZ          €  10 structureel 
e. Aanpassen baten/lasten afgiften reisdocumenten    -/- € 106 structureel 

 

 Budget   

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2019 

 

Budget: 

a. 65010120-438206 verhogen sport-combinatiefuncties 

66720164-435100 verlagen post armoedebeleid 

b. 60041005-diverse posten vervallen informatievoorziening 

d. Div. lagere doorbelasting overhead GBKZ 

e. 60020230-443100 lagere afdracht rijksleges reisdocumenten 

Dekking: 

a. 60070110-843108 Verhoging algemene uitkering gemeentefonds 

c. 60050120-852000 Dividend Eneco Groep 

d. Div. lagere doorbelasting aan deelnemende gemeenten GBKZ + riool-afvalexploitatie 

e. 60020230-837001 lagere opbrengst leges reisdocumenten 

 

 

 

-/-  25 

5 

37 

25 

107 

 

20 

226 

-/-  15 

-/- 213 

Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen): € 167 

Uitvoering: 

Na vaststelling van de Zomernota 2019 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging. 

 

 

Toelichting: 

a. De financiële uitwerking van de decembercirculaire 2018 van de algemene uitkering 

gemeentefonds voor de jaren 2019-2023 is budgettair neutraal. Er is structureel geld van  

€ 24.611 ontvangen voor de combinatiefuncties welke wordt ingezet voor buurtcoaches. 
Tevens is een eenmalige verlaging van € 4.613 doorgevoerd voor armoedebeleid welke in 

2018 was ontvangen. Ook dit wordt budgettair neutraal verwerkt. 
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b. Enkele structurele budgetten voor informatievoorziening (totaal € 36.950), zoals aanschaf 
apparatuur en programmatuur en telefoonkosten, zijn ondergebracht in de GRIT-begroting 

waardoor ze in de gemeentebegroting vrij vallen. 

c. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eneco Groep N.V. van 27 maart 2019 is 

besloten tot een dividenduitkering van € 13,68 per aandeel (totaal dividend € 68 miljoen). 
Voor Bloemendaal betekent dit een uitkering van € 225.583. In de begroting was geen 
rekening gehouden met deze uitkering. 

d. Een deel van de overheadkosten wordt verrekend met GBKZ op grond van de HOT 

(Handleiding Overheidstarieven) welke jaarlijks door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties wordt opgesteld. In oktober 2017 heeft het ministerie een wijziging 

doorgevoerd waardoor de grondslag voor verrekening veel lager uitvalt. In overleg met de 

aangesloten gemeenten is besloten om de huidige systematiek van doorberekening van de 

overheadkosten te continueren op basis van het tarief 2018 (€ 31.500 per fte) en dit jaarlijks 
te corrigeren met het prijsindexcijfer overheidsconsumptie en de koppeling aan de HOT los te 

laten. Dit resulteert in een structureel voordeel van € 10.086 in 2019 oplopend naar € 30.315 
in 2022. 

e. In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar 

tien jaar. Hierdoor ontstaat er vanaf 2019 een forse afname van het aantal aanvragen per 

jaar. Voor de gemeente Bloemendaal betekent dit per saldo een nadeel in 2019 van € 106.000 
oplopend naar € 121.000 in 2022. 
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Programmanr.: 0 Portefeuillehouder: wethouder N. Heijnk 

 

Voorstel 

nr: 10 

Taakveldnr.: 0.3 

Taakveld: Beheer overige gebouwen 

Aanleiding / toelichting: 

Bij een inspectie van de platte daken bij de Bokkedoorns constateerde het dakdekkersbedrijf twee grote 

kuilen op het dak van de woning/het kantoor. Nadat op diverse plekken in het dakvlak inspectie 

openingen zijn gemaakt bleek dat veel dakbalken compleet waren vergaan. Daarnaast was de dakvloer op 

veel plaatsen vochtig. 

 

Probleem-en doelstelling: 

Isoleren van binnenuit en onvoldoende ventilatie onder het dakbeschot zijn er de oorzaak van dat de 

balken en dakvloer gaan rotten. De conditie van het dak van de woning is nu dusdanig slecht dat zelfs 

inspectie van het dak niet meer veilig kan worden uitgevoerd. Ook in geval van bijvoorbeeld zware storm 

zou het dak er af kunnen waaien.  

 

Oplossingen en voorstel: 

Om een zo goed mogelijk beeld van de schade te krijgen dienen alle plafonds te worden verwijderd. Pas 

dan kan de schade aan draagbalken en dakvloer goed worden vastgesteld. Vervolgens kunnen rotte 

balken en dakvloerdelen worden vervangen, wordt de isolatie op het dak aangebracht en worden 

boeidelen en gipsplaten plafonds aangebracht.  

 

Effecten: 

Het dak van de woning is hersteld en op de juiste wijze geïsoleerd.  

 

 Budget 

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2019 

 

Budget: 60030110-472000 extra storting voorziening MJOP t.b.v. Bokkedoorns 

 

Dekking:  

 

 

-/- 30 

 

 

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): -/- 30 

Uitvoering: 

De uitvoering is gestart in april 2019. 
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Programmanr.: 2 Portefeuillehouder: Dhr. H. Wijkhuisen 

 

Voorstel 

nr: 11 

Taakveldnr.: 2.1 

Taakveld: Verkeer en Vervoer 

Aanleiding / toelichting: 

Voor het vervangen van armaturen en masten van de openbare verlichting zijn investeringskredieten 

beschikbaar gesteld. Het aanbestedingstraject voor de inkoop en uitvoering is doorlopen en de armaturen 

en een deel van de masten in Duin en Daal en delen van Aerdenhout en Vogelenzang worden in het 

voorjaar en de zomer vervangen. Daarvoor worden de beschikbaar gestelde investeringskredieten voor 

2018 en 2019 aangewend. 

 

Probleem-en doelstelling: 

De investeringskredieten 2019 voor masten (€ 33.000) en armaturen (€ 169.000) worden volledig 
aangewend, maar in een andere verhouding, namelijk € 143.000 voor masten en € 59.000 voor 
armaturen. Oorzaak daarvan is dat in de wijken die nu worden aangepakt relatief veel oude lichtmasten 

staan. 

Dit voorstel heeft tot doel de investeringskredieten te herschikken. Omdat voor masten een andere 

afschrijvingstermijn (40 jaar) wordt gehanteerd dan voor armaturen (20 jaar) worden de kapitaallasten 

iets lager (€ 2.750 per jaar) vanaf 2020. 
 

Oplossingen en voorstel: 

Voorgesteld wordt de investering voor armaturen te verlagen met € 110.000 en die voor masten te 
verhogen met hetzelfde bedrag. 

 

Effecten: 

De masten kunnen gelijktijdig met de armaturen worden vervangen.  

 

 Krediet 

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2019 

 

Krediet:  7210244-432020 verhogen krediet vervangen masten 

  7210240-432020 verlagen krediet vervangen armaturen door led 

 

Dekking:  

 

 

-/- 110 

110 

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): €   0 

Uitvoering: 

De uitvoering is gestart in mei en loopt door tot september. 

 

 


