
Amendement: Opheffen dekkingsreserves kapitaallasten

Corsanummer: 2018012715
Van: Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal,

Hart voor Bloemendaal
Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: begrotingsvoorstel nummer 14

Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018;

Constaterende dat het college in de nieuwe begrotingsvoorstellen 2019-2022 bij voorste nummer 14
verzoekt om in te stemmen met het opheffen van de dekkingsreserve Kapitaallasten ad EUR
1.456.948.

Overwegende dat:

» deze dekkingsreserve het stokpaardje was van de toenmalige coalitie om de afschrijvingen 
van de verbouwing van het gemeentehuis boekhoud technisch te financieren, gebaseerd op 
het systeem van voor elke "nieuwe steen" in dit gebouw een "andere steen" verkocht werd 
en tegelijkertijd een pot werd gecreëerd om de afschrijvingen administratief te kunnen 
voldoen, zodat de - met die afschrijvingen gepaard gaande - lasten van de verbouwing niet 
voor, in directe zin, rekening van de inwoners zouden komen;

« de toenmalige fractie van de WD en de toenmalige coalitiepartners, jarenlang met dit 
systeem en de resultaten daarvan hebben gepronkt en nu ineens op voorstel van het 
huidige college deze reservering ( vanuit dat principe) in de prullenbak dreigt te worden 
gegooid, waardoor de rekening van dat opheffen ad ruim C 360.000 per jaar bij de inwoner 
wordt neer gelegd.

» dit college geen valide verklaring heeft gegeven om nu ineens een voor de inwoner
belangrijke toezegging, namelijk om niet mee te hoeven te betalen aan de verbouw van het 
gemeentehuis, op te heffen en het geld te doen laten "verdwijnen" in de algemene reserve 
en daarmee de inwoner op onnodige kosten te jagen en onnodig daarvoor de belastingen te 
verhogen, waaronder de OZB;

» gezien de oorspronkelijke toezegging ten aanzien van de verbouwing van het gemeentehuis 
aan de inwoners dat de verbouwing geen extra kosten voor de inwoners zou opleveren ( het 
destijds zogenoemde steen voor steen principe), is dit voorstel een vorm van inconsistent 
bestuur en een misleiding van de inwoner en mag daarom niet ten uitvoer worden gebracht;

Wijzigt het besluit 2018012715 als volgt:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2018:

Besluit:

Uit de "nieuwe voorstellen 1 t/m 38" de voorstel 14 te schrappen.

Ingediend door: Vrijzinnig DemocratisdLBJeemendaal, Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal
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