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Geachte directie en leden van het Dagelijks Bestuur,
De Gemeenteraad van Bloemendaal heeft kennis genomen van uw ontwerp jaarverslag 2021 en
ontwerp programamabegroting 2023-2026. De Raad heeft over deze stukken in de commissie
Samenleving van 22 juni 2022 en commissie Bestuur en Middelen van 23 juni 2022 beraadslaagd en
een zienswijze vastgesteld voor behandeling in de Raad van 7 juli 2022.
De Raad heeft ingestemd met het ontwerp jaarverslag 2021 en de ontwerpprogrammabegroting
2023-2026 en hierop de volgende zienswijze gegeven:
De Raad van Bloemendaal geeft aan t.a.v. het ontwerp jaarverslag 2021 van de VRK:
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1. In te stemmen met:
a. De algemene reserve aan te vullen met € 66.600 tot het benodigde niveau van 0.7 van de
gekwantificeerde risico’s;
b. Een bedrag van € 1.726.184 terug te betalen aan de gemeenten;
c. Een bedrag van € 27.216 aandeel saldo Veilig Thuis, terug te betalen aan de gemeenten
(excl. Uitgeest).
d. een bedrag van € 10.811.300 aan restantkredieten voor vervangingsinvesteringen over te
hevelen naar 2022, conform specificatie bijlage 2 van het Jaarverslag;
e. In verband met de rechtmatigheid de in deze jaarrekening verantwoorde overschrijdingen
alsnog goed te keuren;
2. Positief te adviseren over het voorstel om, teneinde de doelstellingen op gebied van
duurzaamheid en doelmatigheid te realiseren, een krediet in 2022 te voteren voor de aanschaf
van zonnepanelen op de kazernes van Hoofddorp en Haarlem-Oost voor een bedrag van €
356.000, te dekken uit het verwachte voordeel op de energielasten.
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De Raad van Bloemendaal heeft kennis genomen van de ontwerp programmabegroting 2023-2026 en
geeft hierop de volgende zienswijze:
Het Algemeen Bestuur van de VRK voor te stellen bij de definitieve vaststelling van de
programmabegroting:

a. De programmabegroting 2023-2026 vast te stellen;
b. In te stemmen met het voorstel de gerealiseerde besparing uit het project Verhogen
Maatschappelijk Rendement van € 500.000 niet te verwerken in een verlaging van de
inwonerbijdrage maar in te zetten als dekking van de ontwikkelingen in deze begroting;
c. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2023 van het
meerjareninvesteringsplan 2022-2026 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie
bijlage 5.5 programmabegroting);
d. In te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2022 en daarvoor de bijbehorende kredieten te
voteren (zie bijlage 5.5 programmabegroting);
e. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven 2022-2023
van het MJIP 2022-2026 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk inkoopvolume en
efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort investeringen gebeurt over
meerdere jaren;
f. De directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van langlopende leningen
in 2023 tot maximaal € 2 miljoen;
g. In te stemmen met de structurele verhoging van de inwonerbijdrage met € 2.535.000 met
ingang van 2023;
h. Kennis te nemen van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage per 2022 met € 41.000 als
gevolg van de vaststelling van het prestatieplan 2022 van het Centrum Seksueel Geweld;
i. In te stemmen met de verhoging van de inwonerbijdrage per 2023 met
€ 182.000 voor het programma Nu niet Zwanger, onder voorbehoud van gelijke compensatie vanuit het
gemeentefonds.
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