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Krediet 450.000

Uitgaven 0

Krediet 75.000

Uitgaven 58.297

Krediet 208.348
Uitgaven 0

Krediet 729.000

Uitgaven 514.238

Krediet 873.750

Uitgaven 0

Krediet 259.000

Uitgaven 187.063

Krediet 970.250

Uitgaven 17.424

Blz. 1

Inpandige uitbreiding Julianaschool

Uitbreiding van Eeghenschool

Aanpassing/uitbreiding nevenruimtes Josephschool

Het krediet heeft betrekking op een inpandige aanpassing van het schoolgebouw (i.c. de zolder) in verband 

met een structureel ruimtetekort. De werkzaamheden zijn gestart in juli 2021, beoogd einde is december 

2021. Het lijkt realistisch rekening te houden met enige uitloop in Q1 2022.

Het krediet betreft de voorbereidingskosten van óf (algehele) vervangende nieuwbouw, dan wel 

(gedeeltelijke) renovatie van de school, op de huidige locatie. Alternatief wordt onderzocht of een eventuele 

nieuwe SAB gebouwd kan worden op het terrein van de Van Eeghenschool. Uitganspunt nu is wel dat de 

SAB (mede)gebruik gaat maken van het ondergrondse gymnastieklokaal van de nabijgelegen Van 

Eeghenschool. De huidige gymzaal SAB is te klein en bouwkundig slecht, door gezamenlijk gebruik bij de 

Van Eeghen is een nieuwe gymzaal voor de SAB niet nodig. Er wordt van uitgegaan dat de school in 2022 

alle voorbereiding achter de rug kan hebben, bouw zou kunnen starten in de zomer van 2023. 

Voorbereiding en nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.)

Het krediet heeft betrekking op een uitbreiding met 200 tot 250 m2 in verband met een structureel 

ruimtetekort. Er is een voorbereidingsbudget van € 50.000 beschikbaar gesteld, de school is vergevorderd 

met de voorbereiding. Het college betrekt eventueel de mogelijkheid van een verhuizing van de SAB naar 

het terrein van de Tijo van Eeghenschool hierin, heeft de gemeenteraad om een zienswijze gevraagd. Zal 

worden besproken in de raad van december 2021. Bouw zou kunnen starten in de zomer van 2022.

De werkzaamheden hebben in 2020 voor het grootste deel plaatsgevonden. Er staat nog een deel van het 

krediet open, dit zal worden besteed aan verbetering binnenklimaat. SUVIS subsidie is aangevraagd en 

toegekend. Realisatie zal in 2022 plaatsvinden.

Aan de Wilhelminalaan 2A te Bennebroek is de brandweerpost gevestigd, in een gezamenlijk gebouw met 

de (voormalige) gemeentewerf. Van hieruit verzorgt de (vrijwillige) brandweer van de VRK de 

brandbestrijding en hulpverlening.  

De raad heeft in het eerste kwartaal van 2019 besloten dat nieuwbouw op de huidige locatie aan de 

Wilhelminalaan plaatsvindt. In het tweede kwartaal van 2020 is de raad akkoord gegaan met voorstel voor 

het PvE en de financiering. Het definitieve ontwerp voor de nieuwbouw is gereed. Omgevingsvergunning 

nieuwbouw en tijdelijke huisvesting zijn verleend. Sloop en nieuwbouw vindt plaats in 2022.

Nieuwbouw voorziening buitendienst

De voorziening van de Buitendienst is onderdeel van het totale ontwerp en doorloopt (min of meer) 

dezelfde planning. (Zie ook voorbereidingskrediet brandweerpost)

11.20 Gronden en terreinen

Saneringskosten Blekersveld

In de raadsvergadering van 17 december 2020 is er een krediet beschikbaar gesteld van € 450.000 voor 

saneringskosten. Deze kosten moeten ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) 

direct ten laste van de exploitatie worden verantwoord. Dit betekent dat het krediet wordt omgezet in een 

budget. Zie voorstel 04, punt c bij dit Eindejaar voorstel.

11.30 Bedrijfsgebouwen

Voorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost 2018



Krediet 2.021.000

Uitgaven 19.178

Krediet 1.045.000

Uitgaven 0

Krediet 175.000

Uitgaven 0

Krediet 577.000 Bijdrage -250.000

Uitgaven 0 Inkomsten 0

Krediet 175.000

Uitgaven 77.525

Krediet 50.146

Uitgaven 17

Krediet 250.000

Uitgaven 31.159

Blz. 2

11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Betreft herinrichting van de T-kruising Bekslaan in combinatie met het vervangen van de fietsbrug over de 

Leidsevaart en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. In het najaar 2021 is een nieuw participatietraject 

gestart. Besluitvorming over een ontwerp in de raad is voorzien rond de zomer van 2022, uitvoering zal 

vermoedelijk in 2023 plaatsvinden.

Voorbereiding en vervangende nieuwbouw Theresiaschool

Betreft asfalteren toegangsweg en herinrichting parkeervakken. Werkzaamheden zijn gereed, financiële 

afwikkeling volgt in het 4e kwartaal van 2021.

Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-

kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. In het najaar 2021 is een nieuw 

participatietraject gestart. Besluitvorming over een ontwerp in de raad is voorzien rond de zomer van 2022, 

uitvoering zal vermoedelijk pas in 2023 plaatsvinden.

Voorbereiding en uitbreiding Montessori College Aerdenhout

Tijdelijke huisvesting Franciscusschool

Het schoolbestuur heeft kenbaar gemaakt dat tijdelijke huisvesting niet meer gewenst is, in het kader van 

de groei van de school en verder te verwachten groei door de nieuwbouwplannnen in Bennebroek en 

buurgemeenten. Er wordt nu ingezet op permanente uitbreiding, in de vorm van het verhogen met een 

verdieping van het laagste deel van het schoolgebouw, met twee nieuwe lokalen als opbrengst. In de 

begroting voor 2022 is een voorstel gedaan het krediet op te hogen tot € 759.000.

Renovatie paviljoen openluchttheater Caprera

Het Openluchttheater is bezig met het ontwerp van het paviljoen. Tevens worden de bouwkosten berekend. 

Als de bouwkosten passen binnen de beschikbaar gestelde investeringsmiddelen en de kosten tussen 

gemeente en openluchttheater conform de raming verdeeld kunnen worden, zal een omgevingsvergunning 

worden aangevraagd. Na de verlening van de vergunning start de bouw/verbouw. Dat zal medio 2022 zijn.

Het krediet betreft de voorbereiding op renovatie, uitbreiding en vervangende nieuwbouw (incl. gymzaal), 

te realiseren in de periode 2022 en verder. Voor het schoolbestuur staat de onderwijskundige kwaliteit van 

de nieuwe huisvestingsvoorziening voorop, evt. d.m.v. (deels) renovatie, met behoud van beeldbepalende 

bouwdelen. Aanpassing (uitbreiding of nieuwbouw) van het verouderde en te kleine gymlokaal is onderdeel 

van het totale project. Voor een nieuw gymlokaal kan eventueel besloten worden grond aan te kopen van 

de eigenaar van Dennenheuvel. In dat geval kan het huidige gymlokaal als nieuwe lesruimte worden 

opgenomen in het schoolgebouw. Er wordt vanuit gegaan dat op zijn vroegst in de loop van 2022 met de 

voorbereiding kan worden gestart, als eerste staat de gymzaal op het programma. 

Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan

In 2020 is het aangegeven krediet beschikbaar gesteld ter voorbereiding van een geplande uitbreiding (de 

school heeft een structureel ruimtetekort van 700 tot 800 m2) en verduurzamingsmaatregelen. De 

voorbereiding is in volle gang. Vergunnig-/participatietraject is gaande, start van de bouw is voorzien in de 

zomer van 2022.

Aanpassen entree gemeentewerf

Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan



Krediet 150.000

Uitgaven 34.150

Krediet 75.000

Uitgaven 75.000

Krediet 230.000

Uitgaven 225.000

Krediet 753.000

Uitgaven 240.867

Krediet 116.100

Uitgaven 109.223

Krediet 115.800

Uitgaven 22.316

Krediet 125.000

Uitgaven 50.535

Krediet 30.000

Uitgaven 24.283

Krediet 66.360

Uitgaven 0

Krediet 284.800

Uitgaven 15.729

Krediet 1.610.450

Uitgaven 998.836

Krediet 146.700

Uitgaven 94.335

Krediet 250.000

Uitgaven 110.806

Krediet 177.358

Uitgaven 9.451

Blz. 3

Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 1, 2 en 3

Vervangen slagboom strand

Vervangen beschoeiing Teylingerweg-G. Bomanslaan

Vervangen verkeersbrug Burgemeester Peereboom Vollerlaan

Vervangen armaturen door led centrum Bennebroek

Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek

Reconstructie trottoir en parkeerstrook Bennebroekerlaan

Project is uitgevoerd tussen maart en juli 2021 en gereed.

Reconstructie Iepenlaan

Renovatie voetpaden en parkeerstroken Veen en Duin

Opdracht is verstrekt en wordt uitgevoerd in het 4e kwartaal 2021.

Project is uitgevoerd van januari tot juli 2021 en gereed.

Het werk is opgedragen en wordt uitgevoerd in maart-november 2021.

Armaturen zijn ingekocht en worden in het 4e kwartaal van 2021 geplaatst.

Betreft eerste fase van drainaanleg in Meerwijk. Uitvoering van april  tot november 2021.

Uitvoering voorzien in het 4e kwartaal 2021.

Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising 

Bekslaan en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Het noordelijke deel is uitgevoerd in de zomer 

van 2021, het zuidelijke deel (van de Zwarteweg tot de Bekslaan) zal vermoedelijk in 2023 plaatsvinden.

De vervanging is gereed, financiële afwikkeling volgt in het 4e kwartaal van 2021.

Vervangen lichtmasten centrum Bennebroek

Uitgevoerd in september-oktober 2021

Aanleg drainage Pieter Keylaan en Veen en Duin

Project wordt uitgevoerd van  maart tot en met december 2021.

Vervangen riolering Duinwijckweg

Betreft eerste fase van drainaanleg in Meerwijk. Uitvoering van april  tot november 2021.

Project wordt uitgevoerd van  maart tot en met december 2021.

Vervangen riolering Pieter Keylaan en Veen en Duin

Uitvoering voorzien in het voorjaar 2022.

Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 1 en 2



Krediet 57.642

Uitgaven 57.642

Krediet 700.000

Uitgaven 9.240

Krediet 90.000

Uitgaven 68.034

Krediet 270.000

Uitgaven 0

Krediet 80.000

Uitgaven 0

Krediet 50.000

Uitgaven 20.841

Krediet 58.000

Uitgaven 56.661

Krediet 71.500

Uitgaven 71.500

Krediet 77.000

Uitgaven 837

Krediet 40.000

Uitgaven 0

Blz. 4

11.90 Overig

11.50 Vervoermiddelen

De opdracht voor het opstellen van een natuurwaardenkaart is gegund. De werkzaamheden zijn 

aangevangen. In Q4 2021 zal 1/3 van het bedrag worden afgeschreven. In Q2 2022 zal naar verwachting 

de financiële afwikkeling plaatsvinden.

BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2020

Gereed; krediet wordt afgesloten.

Er is vertraging ontstaan door corona en de langere tijd die Stichting Rijk nodig heeft om tot een 

succesvolle Europese aanbesteding te komen. Planning Q2 2022.

Aansluiting GDI, basisregistraties

Vervangen datadistributiesysteem

Opstellen natuurwaardenkaart

Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling zal naar 

verwachting in 2021 worden afgerond.

Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling heeft gedeeltelijk in 

2020 plaatsgevonden. De rest van de investering zal naar verwachting in 2021 afgewikkeld worden.

Ter vereenvoudiging van de applicatiearchitectuur dient een aantal datadistributiesystemen geharmoniseerd 

te worden. Dit betreft applicaties die gebruikt worden binnen verschillende domeinen (o.a. dienstverlening, 

sociaal en belastingen). Dit project is in 2019 van start gegaan.financiele afwikkeling in 2021

In het kader van de Wet digitale overheid en de gemeentelijke datadistributiesystemen te optimaliseren 

worden deze aangesloten op landelijke voorzieningen. Dit betreft systemen die gebruikt worden binnen 

verschillende domeinen (o.a. dienstverlening, sociaal en belastingen). Met dit project sluiten we aan op ht 

GDI initiatief van de VNG. Dit poject is nog niet gereed. Financiele afwikkeling wordt bij de jaarrekening 

bekeken i.r.t. GR DIT

BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2019

Vervangen riolering Langelaan

Vervangen drie VW Crafters

gereed

Vervangen riolering Zuidlaan

Uitvoering van september tot en met november 2021.

Vervangen pick-up werkplaats

Er is vertraging ontstaan door corona en de langere tijd die Stichting Rijk nodig heeft om tot een 

succesvolle Europese aanbesteding te komen. Planning Q2 2022.

Vervangen auto werkplaats


