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Nieuwe voorstellen bij de Zomernota 2021   corsa nummer 2021001611 
 

Voorstel: onderzoek verbetering verkeersveiligheid "Voorbuurt" 

Programmanr.: 2 Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuisen 

 

Voorstel 

nr: 01 

Taakveldnr.: 2.1 

Taakveld: 2 verkeer en vervoer 

Aanleiding / toelichting: 

Op 5 november 2020 heeft de raad (unaniem) een motie aangenomen die het college verzoekt: 

 

‘een gedegen onderzoek in gang te zetten, met de bijbehorende participatie, gericht op mogelijkheden 
voor integrale verbetering van verkeersveiligheid en het beeld van de openbare ruimte in de 

‘Voorbuurt’ van Bloemendaal en ook de vragen uit het Burgerinitiatief Korte Kleverlaan t.a.v. 
verkeersveiligheid te betrekken in het onderzoek’. 

 

Probleem-en doelstelling: 

Het gevraagde integrale onderzoek t.a.v. de Voorbuurt (*) vergt een dusdanige inzet van capaciteit en 

specifieke (ontwerp-) deskundigheid, dat de gemeente die niet zelf kan leveren. Er is al wel met bewoners 

en ondernemers gesproken over hun wensen, om de onderzoeksopdracht zo scherp mogelijk te krijgen.   

 

(*) in essentie de Bloemendaalseweg tussen de Hartenlustlaan en de Mollaan, inclusief aansluitende zijwegen en de 

Hartenlustlaan 

 

Oplossingen en voorstel: 

Voorgesteld wordt voor 2021 een onderzoeksbudget van € 40.000 op te nemen, waarmee het gevraagde 
onderzoek aan een nader te bepalen bureau kan worden uitbesteed (uitvoering onderzoek 2e helft 2021). 

Voor de uitvoering van het plan zou in 2023 een investeringskrediet geraamd kunnen worden. In een 

maximale variant (volledige reconstructie van de verhardingen van de Bloemendaalseweg) moet rekening 

worden gehouden met een investering van € 500.000-€ 750.000 (exclusief nader te bepalen ingrepen 
Hartenlustlaan). 

 

Effecten: 

Na beschikbaar komen van het budget kan het gevraagde onderzoek in gang worden gezet.   

 

 Budget   
(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2021 
 
Budget: 62010610-438800 Advieskosten verkeersmaatregelen 
 
Dekking:  

 

 
-/- 40 

 
 

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): -/- € 40 

Uitvoering: 2e helft 2021 
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Voorstel: toegankelijkheid bushaltes 

Programmanr.: 2 Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuisen 

 

Voorstel 

nr: 02 

Taakveldnr.: 2.1 

Taakveld: Verkeer en Vervoer 

Aanleiding / toelichting: 

De gemeenteraad heeft voor 2021 een budget van € 170.000 beschikbaar gesteld voor het toegankelijk 
maken van de gemeentelijke bushaltes voor minder validen met als dekking een onttrekking uit de 

flexibele algemene reserve. Na aanbesteding blijkt dat de kosten van het aanpassen van de bushaltes 

aanzienlijk hoger uitvallen. Daarnaast worden kosten gemaakt voor het verplaatsen van abri’s naar de 
nieuwe halteplaatsen en moet toezicht worden ingehuurd. 

De totale kosten worden nu geraamd op € 225.500. 

Daar staat tegenover dat de provincie de aanlegkosten voor een groot deel vergoedt op basis van een 

subsidieregeling. De subsidieregeling is in januari 2021 ingesteld, in de begroting 2021 is dan ook geen 

rekening gehouden met subsidie. 

 

Probleem-en doelstelling: 

De subsidiebeschikking van de provincie wordt naar verwachting eind mei verstrekt. Informeel is 

medegedeeld dat een subsidie kan worden verwacht van ongeveer € 210.000. 
Uitbetaling van de subsidie vindt plaats na de uitvoering.  

De hogere kosten moeten dus worden voorgefinancierd. 

 

Oplossingen en voorstel: 

Voorgesteld wordt het budget Toegankelijkheid bushaltes te verhogen met € 55.500 en de nog te 
ontvangen subsidie ad € 210.000 te ramen en het saldo hiervan ad € 154.500 terug te laten vloeien in de 

flexibele algemene reserve. 

 

Effecten: 

De uitvoering van het project kan worden gestart zodat de bushaltes in het najaar zijn aangepast. 

N.B. de bushalte van lijn 50 aan de Rijksstraatweg is in afwachting van een heroverweging in de 

bezwaarprocedure tegen het verkeersbesluit uit de subsidieaanvraag en de opdracht gehaald. 

 

 Budget   
(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2021 
 
Budget:  62010250-438400 toegankelijkheid bushaltes 
 
Dekking:  62010250-843400 subsidie provincie Noord-Holland 
  60100200-871000 verlaging onttrekking flexibele algemene reserve 

 

 
-/- 55,5 

 
210,0 

-/- 154,5 

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

Uitvoering:  

De bushaltes worden tussen juni en september 2021 aangepast. 
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Voorstel: verhogen krediet riool Duinwijckweg en verlagen krediet riool Langelaan 

Programmanr.: 7 Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuisen 

 

Voorstel 

nr: 03 

Taakveldnr.: 7.2 

Taakveld: Rioleringen 

Aanleiding / toelichting: 

De riolering in de Duinwijckweg moet vervangen worden. Bij de voorbereiding van dit werk is duidelijk 

geworden dat voor een optimale werking van het riool de aansluitende riolering (ca.120m) in de 

Zomerzorgerlaan ook vervangen dient te worden. 

 

Probleem-en doelstelling: 

Voor de rioolvervanging Duinwijckweg is € 135.000 gereserveerd. Dit is niet toereikend om de extra 
rioolvervanging in de Zomerzorgerlaan ook te kunnen uitvoeren. 

 

Oplossingen en voorstel: 

De rioolvervanging in de Langelaan is inmiddels afgerond. Hier heeft de gemeente een meevaller en is er 

€ 42.358 minder uitgegeven. De twee investeringen hebben een gelijke afschrijvingstermijn van 70 jaar. 

Het overschot kan daarom zonder financiële gevolgen worden overgezet naar de rioolvervanging 

Duinwijckweg. 

 

Effecten: 

Na overzetten is een investeringskrediet beschikbaar voor de Duinwijckweg van € 177.358. Dit bedrag zal 
volstaan om ook de extra rioolvervanging in de Zomerzorgerlaan te kunnen uitvoeren.  

De extra te vervangen riolering is overigens aangelegd in 1926 en op basis van leeftijd is het niet vreemd 

dit ook nu te vervangen. 

 

 Krediet 
(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2021 

 
Krediet: 7720103-432020 rioolvervanging Duinwijckweg verhogen 

 
Krediet: 7720104-432020 rioolvervanging Langelaan verlagen 

 

 
-/- 42 

 
42 

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

Uitvoering:  

In het najaar van 2021. 
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Voorstel: omzetten krediet afvalinzameling Veen en Duin naar budget 

Programmanr.: 7 Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink 

 

Voorstel 

nr: 04 

Taakveldnr.: 7.3 

Taakveld: Afval 

Aanleiding / toelichting: 

Voor het aanschaffen en plaatsen van ondergrondse huisvuilcontainers in Veen en Duin is een 

investeringskrediet van € 98.000 beschikbaar gesteld in 2020.  
 

Probleem-en doelstelling: 

Bij aanschaf door de gemeente blijkt er in de praktijk een discrepantie in de afschrijvingstermijn te zitten. 

De gemeente hanteert een afschrijvingstermijn van 15 jaar, terwijl de bakken in praktijk minder lang 

meegaan. Hierdoor krijgt de gemeente met plotselinge/onverwachte noodzakelijke vervanging te maken. 

Inwoners hebben dan meer (over)last van defecten bij de containers. Indien Meerlanden eigenaar is, 

kunnen dit soort onverwachte vervangingen worden voorkomen. 

 

De ondergrondse containers worden geopend met toegangspassen. Indien de container (te) vol zit of er 

iets is met de kaartlezer treedt er een storing op. Door de containers in eigendom te brengen van 

Meerlanden lopen alle storingsmeldingen via hen, zonder tussenkomst van de gemeente. Hierdoor is het 

voor inwoners duidelijker. Doordat er 1 contactpunt is wordt duidelijker waar inwoners hun melding 

kunnen doen en worden storingen sneller verholpen. Ook heeft de gemeente op deze manier minder werk 

aan het afhandelen van storingsmeldingen. 

 

Daarnaast is er bij Meerlanden meer vat op misbruik van toegangspassen. De gemeente beheert de 

passen in een programma waar minimale gegevens worden geregistreerd om aan de AVG te voldoen. 

Hierdoor is er ruimte om meerdere passen per huisaansluiting aan te vragen. Meerlanden beheert de 

toegangspassen in een AVG goedgekeurd software programma en kan verloren passen of passen die niet 

meer actief mogen zijn blokkeren. 

 

Oplossingen en voorstel: 

De nieuwe ondergrondse containers in eigendom van De Meerlanden brengen. Het beschikbaar gestelde 

krediet intrekken. De vrijgekomen kapitaallasten van het krediet kunnen worden ingezet voor de nodige 

verhoging (huur/onderhoud) van het budget. Voor de afvalexploitatie is dit budgettair neutraal. 

 

Effecten: 

De gemeente hoeft niet te investeren. Het eigendom en beheer komt in handen van De Meerlanden. 

 

 Budget 
(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2021 
 
Krediet: 7730204-432020 afvalinzameling Veen en Duin krediet intrekken € 98.000 
 

Budget:  67030210-438403 afvalinzameling algemeen-uitbesteed onderhoudswerk 
 
Dekking:  67030210-473000/474000 vrijgekomen kapitaallasten van het krediet 
 

 
 
 

-/- 7,5 
 

7,5 

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

Uitvoering: 
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Voorstel: actualisatie diverse begrotingsposten 

Programmanr.: div. Portefeuillehouder: dhr. E. Roest 

   dhr. N. Heijink 

   mevr. S. de Roy van Zuidewijn-Rive 

   dhr. H. Wijkhuisen 

    

 

Voorstel 

nr: 05 

Taakveldnr.: div. 

Taakveld: div. 

Aanleiding / toelichting: 

In de begroting 2021 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden. 

 

Probleem-en doelstelling: 

Er zijn diverse mutaties, o.a. niet geraamde rijksbijdrage voor extra inzet Boa’s, niet geraamde bijdrage 
mobiliteitsfonds fietsenstalling NS, extra rijksbijdrage sportakkoord, rijksbijdrage voor huisvesting 

kwetsbare groepen waardoor de begroting gewijzigd dient te worden. Dit om begrotingsonrechtmatigheid 

te voorkomen. 

a. Inzet rijksbijdrage voor extra BOA capaciteit Corona (budgettair neutraal)    €    0 

b. Inzet bijdrage mobiliteitsfonds voor uitbreiding fietsenstalling NS (budgettair neutraal)  €    0 

c. Inzet extra rijksbijdrage sportakkoord aan Sportsupport (budgettair neutraal)   €    0 

d. Inzet rijksbijdrage huisvesting kwetsbare groepen voor aanpak huisvesting statushouders  

(budgettair neutraal)          €    0 

e. Inzet rijksbijdrage voor Extern Advies Warmtetransitie (EAW) (budgettair neutraal)  €    0 

f. Inzet rijksbijdrage Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) (budgettair neutraal) €    0 

g. Inzet bijdrage ZonMW voor project Young Leaders Light Programma (budgettair neutraal) €    0 

h. VBRB compensatie gederfde inkomsten wegens corona in 2020 (incidenteel)       -/-  €  10 

i. Meerkosten inhuur interim gemeentesecretaris (incidenteel)         -/-  €  70 

j. Administratieve overboeking (budgettair neutraal)       €    0 

k. Verhoging diverse budgetten brandverzekeringen gebouwen/inventarissen (structureel)      -/-  €  54 

Oplossingen en voorstel: 

Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2021 zodat begrotingsrechtmatigheid is geborgd en het te 

verwachte resultaat van de jaarrekening wordt bijgesteld. 

 

Effecten: 

Er is geen begrotingsonrechtmatigheid. 

 

 Budget   
(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2021 
 

Budget: 

a. 61020210-435100/1000 inhuur Boa’s toezicht en handhaving 

b. 62020110-443600 ProRail uitbreiding fietsenstalling NS Bloemendaal 

c. 65010120-438206/1000 sport-combinatiefuncties uitvoering sportakkoord 

d. 68030142-438206 uitwerking plan van aanpak huisvesting statushouders 

e. 67040135-438206 ondersteuning EAW 

f. 68030112-438206 uitvoering RREW 

g. 66720165-438000/1000 uitvoering en ondersteuning Young Leaders Light Programma 

h. 61020110-442000/1000 extra subsidie VBRB voor compensatie gederfde inkomsten 

i. 60040100-435100 inhuur interim gemeentesecretaris 

j. 64030140-443800 / 66020312-442000 preventief jeugdbeleid scholen naar CJG 

k. Diverse budgetten brandverzekeringen gebouwen/inventarissen 

 

 

 

 

-/-   96 

-/-   97 

-/-   20 

-/- 273 

-/-   21 

-/- 240 

-/-   50 

-/-   10 

-/-   70 

0 

-/-   54 
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Programmanr.: div. Portefeuillehouder: dhr. E. Roest 

   dhr. N. Heijink 

   mevr. S. de Roy van Zuidewijn-Rive 

   dhr. H. Wijkhuisen 

    

 

Voorstel 

nr: 05 

Taakveldnr.: div. 

Taakveld: div. 

 

Dekking:  

a. 61020210-843109/1000 rijksbijdrage tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving 

b. 62020110-843300 bijdrage mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland 

c. 65010120-843109/1000 rijksbijdrage uitvoering sportakkoord 

d. 68030142-843109 rijksbijdrage huisvesting kwetsbare groepen 

e. 67040135-843109 rijksbijdrage ondersteuning EAW 

f. 68030112-843109 rijksbijdrage uitvoering RREW 

g. 66720165-838000/1000 bijdrage ZonMW voor Young Leaders Programma 

 

 

 

96 

97 

20 

273 

21 

240 

50 

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): -/- € 134 

Uitvoering: 

Na vaststelling van de Zomernota 2021 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging. 

 

 

Toelichting: 

a. In verband met corona is er een verzoek gedaan bij het rijk voor een tegemoetkoming ten 

behoeve van extra inzet van Boa’s. Deze tegemoetkoming ad € 96.003 is toegekend onder de 

voorwaarden dat alleen de daadwerkelijke kosten tussen 15 december 2020 t/m 30 juni 2021 

in rekening mogen worden gebracht. De verantwoording vindt achteraf plaats. 

b. Er is een cofinancieringsovereenkomst met ProRail aangegaan voor het uitbreiden van de 

fietsenstalling bij station Bloemendaal. Deze cofinancieringsovereenkomst houdt in dat het Rijk 

40% (€ 110.766) en de gemeente 60% (€ 166.147) betaalt. Van deze 60% wordt 35% 
vergoedt door een bijdrage uit het mobiliteitsfonds, zijnde € 96.919. Met de restant bijdrage 
van de gemeente (25%) is in de begroting reeds rekening gehouden. De bijdrage uit het 

mobiliteitsfonds en de doorbetaling hiervan aan ProRail zijn niet in de begroting opgenomen. 

Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen, wordt het bedrag van € 96.919 budgettair 
neutraal geraamd voor 2021. 

c. Het Ministerie van VWS heeft € 20.000 extra beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het 
lokale sportakkoord voor 2021. Sportsupport verzorgt voor de gemeente de afhandeling van de 

initiatieven van het sportakkoord. De begroting wordt budgettair neutraal hierop aangepast. 

d. 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. U wordt 

voorgesteld dit bedrag beschikbaar te stellen voor onderzoek en realisatie van huisvesting voor 

statushouders. De gevolgen voor de begroting zijn budgettair neutraal. U bent per brief in 

maart 2021 hier over geïnformeerd. 

e. Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord, beschrijven gemeenten in een Transitievisie Warmte 

hoe zij hun wijken aardgasvrij of aardgasvrij-ready willen maken. Voor het opstellen en 

uitwerken van deze Transitievisie is vaak behoefte aan specifieke technisch-economische 

kennis waarover gemeenten doorgaans niet zelf beschikken. Van het Rijk is een specifieke 

uitkering ad € 20.660 ontvangen om de gemeente Bloemendaal te faciliteren bij de 
ondersteuning van de Transitievisie door een deskundige externe adviseur. U wordt voorgesteld 

de ontvangen middelen als incidenteel budget van € 20.660 voor vorengenoemde 
ondersteuning en besteding volgens het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Bloemendaal 

2021 beschikbaar te stellen. De gevolgen voor de begroting zijn budgettair neutraal. 
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f. De gemeente Bloemendaal heeft van het Rijk een specifieke uitkering van € 240.000 
ontvangen 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. U wordt voorgesteld de ontvangen middelen als 

incidenteel budget van € 240.000 voor besteding volgens het uitvoeringsprogramma 

Duurzaamheid Bloemendaal 2021 beschikbaar te stellen. De gevolgen voor de begroting zijn 

budgettair neutraal. 

g. ZonMW (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) heeft de 

gemeente een subsidie verstrekt van € 50.000 om de maatschappelijke effecten van corona op 
jongeren te bestrijden door in het kader van maatschappelijke diensttijd met jongeren een 

project te starten, genaamd Young Leaders Programma. U wordt voorgesteld de ontvangen 

middelen als incidenteel budget van € 50.000 voor uitvoering van dit project beschikbaar te 
stellen. U bent per brief in april 2021 hier over geïnformeerd. De gevolgen voor de begroting 

zijn budgettair neutraal. 

h. De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade (VBRB) organiseert in een normale situatie vele 

activiteiten voor zakelijke partners, sponsors en externen waarmee zij inkomsten genereert die 

gebruikt worden voor de aanschaf van middelen die niet bekostigd worden/behoren tot de 

subsidie gerelateerde middelen/activiteiten maar wel nodig zijn. De VBRB heeft door corona 

geen activiteiten kunnen organiseren waardoor zij in 2020 € 10.000 inkomsten heeft 

misgelopen. Om de exploitatie van de VRBR draaiende te houden wordt u voorgesteld een 

incidentele bijdrage van € 10.000 beschikbaar te stellen. 

i. Als gevolg van het vertrek van de gemeentesecretaris per 1 december 2020 is er een interim 

gemeentesecretaris ingehuurd tot 1 mei. De meerkosten aan inhuur met verrekening van de 

besparing op de loonkosten bedragen € 70.000. Met ingang van 1 mei is mevrouw Jolanda 

Kroon benoemd tot gemeentesecretaris van de gemeente Bloemendaal. 

j. Op taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken staat o.a. een structureel budget van  

€ 17.000 voor preventief jeugdbeleid welke tot op heden werd verstrekt aan de scholen. In de 

praktijk is dit lastig werkbaar. Het besluit is genomen om deze gelden ter beschikking te stellen 

aan de CJG Kennemerland. De scholen melden zich nu bij het CJG. Het CJG is de grootste 

aanbieder van preventieve jeugdtrajecten in de regio. CJG wordt verantwoord op taakveld 6.2 

Wijkteams. Deze structurele omzetting heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo, het 

wordt budgettair neutraal verwerkt. 

k. Tot 2021 waren de brandpolissen voor de onderwijsgebouwen met inventarissen gescheiden 

van de overige panden met inventarissen. Met ingang van 2021 zijn alle panden verplicht 

ondergebracht in een polis. In de verzekeringsbranche zijn de afgelopen jaren veel fusies en 

overnames geweest. Het aantal verzekeraars is inmiddels gedaald tot iets meer dan een 

handvol verzekeraars. Bovendien is de capaciteit per verzekeraar sterk teruggelopen en zijn de 

acceptatie-eisen strenger geworden. Het zorgt voor een verkramping van de verzekeringsmarkt 

met minder concurrentie en marktwerking. Het premiepromillage van de brandpolis is fors 

verhoogd van 0,483 naar 0,7857. In 2021 wordt er een Europese Aanbestedingstraject gestart. 

Dit tezamen resulteert in een structurele bijstelling van de begroting op verzekeringsbudgetten 

van totaal € 53.965. 
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Voorstel: herstel straatwerk nutsbedrijven 

Programmanr.: 2 Portefeuillehouder: dhr. H. Wijkhuisen 

 

Voorstel 

nr: 06 

Taakveldnr.: 2.1 

Taakveld: Verkeer en Vervoer 

Aanleiding / toelichting: 

Als nutsbedrijven graafwerkzaamheden in gemeentelijke wegen verrichten moet de verharding worden 

hersteld. Herstel van asfalt wordt uitgevoerd door de gemeente. Bestrating wordt door het nutsbedrijf 

hersteld. De gemeente ontvangt een vergoeding per m2 voor het herstel op basis van landelijk 

overeengekomen tarieven tussen de VNG en de branche. De vergoeding is kostendekkend. 

 

Probleem-en doelstelling: 

In 2021 legt Deltafiber een glasvezelnetwerk aan in de dorpskernen Bloemendaal, Overveen, Vogelenzang 

en Bennebroek. De aanleg in Overveen en Bloemendaal is vrijwel voltooid, in Vogelenzang en Bennebroek 

starten de werkzaamheden naar verwachting in juni. 

Omdat team Weg en Water een groot aantal projecten in uitvoering heeft is er onvoldoende capaciteit om 

toezicht te houden op de aanleg van het glasvezelnet en wordt daarvoor extra toezicht ingehuurd. 

De kosten van de inhuur worden gedekt uit de vergoeding van Deltafiber. 

Voor de inkomsten en uitgaven ten behoeve van herstel straatwerk nutsbedrijven zijn geen posten in de 

begroting 2021 opgenomen. Doel van dit voorstel is de geraamde inkomsten en uitgaven in de begroting 

op te nemen. 

 

Oplossingen en voorstel: 

Door het opnemen van een budget voor uitgaven t.b.v. straatwerk nutsbedrijven kunnen de herstelkosten 

en de kosten van de inhuur van toezicht worden betaald. Tegenover het uitgavenbudget staat een even 

grote inkomstenpost (budgettair neutraal).  

 

Effecten: 

Er is geen begrotingsonrechtmatigheid. 

 

 Budget   
(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2021 
 
Budget: 62010240-438403 herstel straatwerk nutsbedrijven 2021 
 
Dekking: 62010240-838000 inkomsten nutsbedrijven vergoeding herstel straatwerk 
 

 
-/- 200 

 
200 

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

Uitvoering: 
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Voorstel: voorjaarsnota IASZ 

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

 

Voorstel 

nr: 07 

Taakveldnr.: Div. 

Taakveld: Inkomensregelingen, Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie 

Sub-taakveld: diversen 

Aanleiding / toelichting: 

De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft de Voorjaarsnota 2021 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: 

In deze zomernota worden een aantal mutaties meegenomen volgens de verwachtingen vanuit IASZ. 

 

Effecten: 

De wijzigingen hebben per saldo een incidenteel negatief effect van € 88.729 op de begroting 2021. 
 

 Budget 
(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2021 
 

Budget: 

- Re-integratiekosten extra trajectkosten corona beschut werk 

- Tozo + Tonk (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en tijdelijke 

ondersteuning noodzakelijke kosten) 

- Inkomensvoorzieningen 

- Diverse overige uitgaven 

Dekking: 

- Rijksbijdrage Tozo + Tonk 

- Rijksbijdrage inkomensvoorzieningen 

- Diverse overige inkomsten 

 

 

 

-/-     70 

 

-/-   970 

250 

-/-     46 

 

1.037 

-/-   322 

32 

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

 

-/- €  89 

Uitvoering: 
Na vaststelling van de Zomernota 2021 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging. 

 

 
  



Zomernota 2021  10 

Voorstel: vervanging onderdelen WKO systeem dorpshuis Vogelenzang 

Programmanr.: 0 Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink  

 

 

Voorstel 

nr: 08 

Taakveldnr.: 0.3 

Taakveld: Beheer overige gebouwen en gronden 

Aanleiding / toelichting: 

Regelmatig zijn er storingen in het warmtekoudeopslagsysteem (WKO) van het dorpshuis Vogelenzang. 

Momenteel is er ook een defect aan de pomp waardoor de installatie langzaam druk verliest.  

 

Probleem-en doelstelling: 

Er zijn regelmatig storingen in de WKO van het dorpshuis die voornamelijk kou klachten en 

inregelproblemen veroorzaken.  

 

Oplossingen en voorstel: 

Door het vervangen van een aantal onderdelen zal de communicatie tussen de diverse installatie-

onderdelen van het systeem worden verbeterd. Dit heeft tot gevolg dat de installatie minder storingen zal 

geven. Totale kosten € 34.000. 
Het voorstel is: 

- Het vervangen van de injectieklep in de retourbron. Hierdoor zal de installatie weer op druk blijven. 

- Optimalisatie communicatie tussen het Gebouwbeheerssysteem (GBS) en de WKO. 

- Koppelen van de vloerverwarming met de GBS. Op dit moment is de vloerverwarming niet gekoppeld 

aan de GBS waardoor de WKO niet weet wanneer er vraag is naar warmte of kou.  

- Vervangen van alle regelaars van de vloerverwarming. Eén van de twee regelaars van de grote zaal is 

defect. De huidige regelaars werken op 433 MHz, dit is storingsgevoelig. Daarbij zijn deze regelaars niet 

meer leverbaar. Huidige antennes van de installatie zijn niet geïnstalleerd conform de voorschriften van de 

fabrikant. 

 

N.B. De aanpassing leidt niet tot lagere energiekosten maar naar verwachting lagere kosten voor het 

jaarlijks verhelpen van storingen. 

 

Effecten: 

Het storingsarm laten functioneren van de WKO in het Dorpshuis. 

 

 Budget   
(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2021 
 
Budget: 60030130-472000 verhoging storting voorziening MJOP dorpshuis 
 
Dekking:  

 

 
-/-  34 

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

Uitvoering:  

2e kwartaal 2021. 

 

 
  



Zomernota 2021  11 

Voorstel: aanpassen warmte koude installatie gemeentehuis 

Programmanr.: 0 Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink  

 

 

Voorstel 

nr: 09 

Taakveldnr.: 0.4 

Taakveld: Overhead - gemeentehuis 

Aanleiding / toelichting: 

Medio 2020 heeft er, ter voorbereiding van de aanbesteding van het onderhoud, een NEN inspectie 

(nulmeting) plaatsgevonden van de technische onderhoudsstaat van het gemeentehuis. Uit deze 

nulmeting zijn meerdere punten voortgekomen, zoals o.a. kou klachten, teveel of te weinig luchtafvoer in 

delen van het gemeentehuis en de archiefruimte die niet meer voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. 

Voor de bouw van het gemeentehuis is destijds een bestek geschreven. Hierin waren de eisen opgenomen 

voor het gebouw, waaronder de archiefruimte. In de tussentijd is de Archiefregeling ingetreden. Deze 

regeling stelt nu andere waarden aan archiefruimten dan de normen die in het bestek waren opgenomen. 

Hierdoor voldoet de archiefruimte momenteel niet aan de wettelijke voorschriften. Nu het technische 

onderhoud opnieuw moet worden aanbesteed, zijn wij voornemens om aanpassingen aan de technische 

installatie uit te laten voeren en deze als extra opdracht mee te nemen in de offerteaanvraag van de 

aanbesteding. Door deze extra opdracht zullen de kosten, in het eerste contractjaar, hoger zijn dan de 

daaropvolgende jaren van het contract. 

 
Probleem-en doelstelling: 

Momenteel zijn er problemen met de luchtverversing in de concentratieplekken en is de luchtkwaliteit niet 

optimaal. In de oudbouw zijn er voornamelijk kou klachten. Daarnaast zijn er meerdere werkplekken in 

het gemeentehuis waar klimaatklachten zijn. Ook voldoet de archiefruimte niet aan de wettelijke 

voorschriften qua temperatuur en vochtigheid. Het doel is om al deze klachten te verhelpen door 

aanpassingen uit te laten voeren aan de technische installatie.  

 

Oplossingen en voorstel: 

Het vervangen en afkoppelen van de luchtbehandelingsarchiefkast van het hoofdsysteem. 

Het opnieuw inregelen van het GBS (gebouwbeheersysteem). 

Het verbeteren van de luchtkwaliteit in de concentratieruimten en diverse werkplekken. 

Totale kosten € 51.000. 
 

Effecten: 

Het effect van de werkzaamheden is dat er een betere werkomgeving wordt gecreëerd voor de 

medewerkers en dat de archiefruimte voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. 

 

 Budget   
(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2021 
 
Budget: 60042010-472000 verhoging storting voorziening MJOP gemeentehuis 
 
Dekking:  

 

 
-/-  51 

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): -/- € 51 

Uitvoering:  

2e kwartaal 2021. 

 

 
  



Zomernota 2021  12 

Voorstel: aanvraag budgetten en investeringen inzake onderwijshuisvesting 

Programmanr.: 4 Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink 

 

Voorstel 

nr: 10 

Taakveldnr.: 4.2 

Taakveld: Onderwijshuisvesting 

Aanleiding/toelichting: 

Er is aanleiding over te gaan tot aanpassing van een aantal ramingen op het terrein van 

onderwijshuisvesting. Nr. 1 en 2 (hieronder) betreft budgetten; nr. 3, 4 en 5 investeringen.  

Het gaat om: 

1. Tijdelijke huisvesting Montessori VMBO; 

2. Opstellen/actualiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP); 

3. Intrekken krediet Paradijsvogel; 

4. Inpandige aanpassing Julianaschool; 

5. Intrekken gymlokaal SAB en uitbreiding Van Eeghenschool. 

 

Probleem-en doelstelling: 

1. Tijdelijke huisvesting Montessori VMBO 

De Montessori VMBO te Aerdenhout heeft te maken met een fors ruimtetekort. Voor permanente 

uitbreiding van het gebouw – met ca. 800 m2 - is in de (meerjaren)begroting rekening gehouden. Het 

aantal leerlingen van de school is sinds de start van het lopende schooljaar verder gestegen. Het 

schoolbestuur heeft de gemeente gevraagd om een budget ten behoeve van tijdelijke huisvestiging voor 

het huisvesten van deze extra leerlingen. Het ruimtetekort is nijpend, het schoolbestuur denkt aan 

plaatsing van 3 noodlokalen gedurende tenminste 4 jaar. Voor 2021 dient hiervoor een budget van € 
40.000 te worden uitgetrokken, voor de jaren 2022 e.v. wordt in de primaire begroting een bedrag 

geraamd. De behoefte aan permante uitbreiding komt met de plaatsing van de noodlokalen niet te 

vervallen. 

 

2. Opstellen/actualiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 

In 2018 is het IHP 2019/2034 vastgesteld. Dit IHP bestond in eerste aanleg uit 4 tijdvakken van elk 4 

jaar, had daarmee een looptijd van 16 jaar. Er is in 2019 door het college besloten het uitvoeren van 

genoemd IHP te beperken tot het eerste tijdvak. Dit voornamelijk in verband met wijziging van relevante 

wetgeving, waarschijnlijk per 2023. De nieuwe wetgeving houdt onder andere in dat het opstellen van het 

IHP een wettelijke verplichting wordt, dat is nu nog niet het geval. De verwachting is dat in de nieuwe 

regelgeving ook aandacht zal worden besteed aan zaken als renovatie en verduurzaming.  

Het eerste tijdvak van het ‘oude’ IHP loopt tot en met 2022. Dit houdt in dat per 2023 een nieuw IHP 
dient te worden opgesteld. Hierbij is externe ondersteuning gewenst. Voorgenomen is het traject naar een 

(ver)nieuw(d) IHP na de zomer van 2021 te starten. Geraamde kosten € 65.000 

 

3. Intrekken krediet Paradijsvogel en correctie factuur 2020 

In het kader van Vitaal Vogelenzang is in 2020 € 875.000 beschikbaar gesteld t.b.v. verduurzaming van 

het schoolgebouw en de gymzaal. Het schoolbestuur heeft laten weten dat deze verduurzaming op dit 

moment geen prioriteit heeft, het gebouw voldoet, directe noodzaak tot besteding ontbreekt op dit 

moment. Voorgesteld wordt dit krediet voor nu in te trekken en d.m.v. een PM-raming in de komende 

jaren ‘vinger aan de pols te houden’. Wel is er in 2020 een haalbaarheidsonderzoek gedaan, de factuur is 
ten laste van dit krediet voldaan. Met het intrekken van dit krediet worden deze kosten (€ 13.420 excl. 
BTW) alsnog in de exploitatie 2021 opgenomen. 

 



Zomernota 2021  13 

Programmanr.: 4 Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink 

 

Voorstel 

nr: 10 

Taakveldnr.: 4.2 

Taakveld: Onderwijshuisvesting 

 

4. Inpandige aanpassing Julianaschool 

Voor aanpassing van de zolder van de Julianaschool is een krediet van € 648.000 beschikbaar gesteld. De 
aanpassing moet resulteren in opheffing van het ruimtetekort van 218 m2. Op basis van de in april jl. 

vastgestelde Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal 2021 is, op basis van 

genoemde 218 m2, het benodigde (norm)budget opnieuw berekend. Dit bedraagt € 729.000 (afgerond). 
Een verhoging van € 81.000. (Berekening: een vast bedrag van € 186.765 + 218 m2 x € 2.488) 

5. Intrekken gymlokaal SAB en uitbreiding Van Eeghenschool 

In het IHP 2018/2034 resp. de (meerjaren)begroting is rekening gehouden met o.a. algehele vervangende 

nieuwbouw van het gymlokaal van de SAB. Er wordt tot op heden uitgegaan van een benodigd bedrag van 

€ 1.023.750. Er behoeft echter geen nieuw gymlokaal te worden gerealiseerd, omdat de SAB gebruik 

maakt van het gymlokaal van de Van Eeghenschool. In de Kadernota 2022 is vermeld het beschikbaar 

gestelde krediet van € 1.023.750 met € 900.000 te verminderen. Dit stellen we nu voor bij deze 

zomernota. Het restant van € 123.750 is nodig voor enkele aanpassingen aan de Van Eeghenschool, 

noodzakelijk in verband met het medegebruik van het gymlokaal door de SAB. Hierdoor kunnen enkele 

activiteiten niet langer in het gymlokaal plaatsvinden en moeten enkele voorzieningen worden getroffen.  

 

Daarnaast moet het krediet voor de Van Eeghenschool (€ 509.000), conform de onlangs vastgestelde 
verordening onderwijshuisvesting, aangepast worden aan het prijspeil 2021. De nieuwe toekenning 

bedraagt € 750.000 (afgerond), dat betekent dat het krediet met € 241.000 moet worden verhoogd. 

 

Oplossingen en voorstel: 

1. Tijdelijke huisvesting Montessori VMBO 

Ten behoeve van tijdelijke huisvesting in 2021 een incidenteel budget van € 40.000 beschikbaar stellen. 
 

2. Opstellen/actualiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 

Ten behoeve van noodzakelijke, deskundige ondersteuning bij het opstellen van het IHP 2023 e.v. jaren – 

hiermee wordt gestart in de 2e helft van 2021 – een incidenteel budget van € 65.000 beschikbaar stellen.  
 

3. Intrekken krediet Paradijsvogel en correctie factuur 2020 

De investering inpandige aanpassing De Paradijsvogel ad € 875.000 intrekken en de gemaakte kosten 
voor een haalbaarheidsonderzoek corrigeren naar de exploitatie 2021. 

 

4. Inpandige aanpassing Julianaschool 

Het normbedrag voor inpandige aanpassing van de Julianaschool verhogen met € 81.000 (van € 648.000 
naar € 729.000). 
 

5. Intrekken gymlokaal SAB en uitbreiding Van Eeghenschool 

De investering voor gymlokaal SAB ad € 900.000 intrekken en het restantbedrag van € 123.750 
overhevelen van ‘algehele vervangende nieuwbouw SAB’ naar ‘Uitbreiding Van Eeghenschool’.  
Het normbedrag voor uitbreiding Van Eeghenschool verhogen met € 241.000 (van € 509.000 naar € 
750.000) 

 



Zomernota 2021  14 

Programmanr.: 4 Portefeuillehouder: dhr. N. Heijink 

 

Voorstel 

nr: 10 

Taakveldnr.: 4.2 

Taakveld: Onderwijshuisvesting 

Effecten: 

1. De Montessori VMBO kan een acuut ruimteprobleem oplossen. 

 

2. Er kan een start worden gemaakt met het opstellen van een nieuw Integraal Huisvestingsplan 

Onderwijs, vanzelfsprekend in overleg en samenwerking met de plaatselijke schoolbesturen. Deskundige 

externe ondersteuning kan worden ingehuurd. Het bestaande IHP zal mede als leidraad dienen. 

 

3. De gemaakte kosten vinden alsnog een plaats in de exploitatie 2021. 

 

4. Het bestuur van de Julianaschool (STOPOZ) kan beschikken over een geactualiseerd normbudget ten 

behoeve van inpandige aanpassing van de zolder, resulterend in uitbreiding van het ‘nuttige’ aantal m2 
vloeroppervlak van de school. 

 

5. Het bestuur van de Van Eeghenschool (Twijs) ontvangt een geactualiseerd normbudget t.b.v. de 

noodzakelijke uitbreiding, ontvangt daarnaast budget voor noodzakelijke/wenselijke aanpassingen aan 

haar schoolgebouw, als gevolg van het feit dat de SAB volledig gebruik maakt van het gymlokaal van de 

Van Eeghenschool.  

 

 Budget   
(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2021 
 
Budget: 

1. 64020110-438102 tijdelijke huisvesting Montessori VMBO 
2. 64020110-438800 advieskosten opstellen/actualiseren IHP 

 
Investering: 

3. 7420061-432020 Inpandige aanpassing Paradijsvogel geheel intrekken 875.000 
4. 7420056-432020 Inpandige aanpassing Julianaschool verhogen normbedrag-/- 81.000 
5. 7420063-432020 Nieuwbouw/renovatie gymlokaal SAB intrekken 900.000 

7420063-432020 Aanpassing SAB verlagen ten gunste van Eeghenschool 123.750 
7420057-432020 Uitbreiding Eeghenschool verhogen ten laste van SAB -/- 123.750 
7420057-432020 Uitbreiding Eeghenschool: verhogen normbedrag -/- 241.000 

 
Onderdelen 3, 4 en 5 resulteren per saldo in lagere kapitaallasten van € 68.015 in 2022 
oplopend naar € 88.582 in 2024. 
 
Dekking:  

 

 
 

-/- 40 
-/- 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): -/- € 105 

Uitvoering: 

 

 


