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Amendement bij nieuwe begrotingsvoorstellen 2019-2022:

Voorstel no. 32: Verhoging OZB vanaf 2019

Van: Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal,
Liberaal Bloemendaal

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: amendement bij nieuwe begrotingsvoorstellen 2019-2022 (corsa nummer
2018013086)

*
Bloemendaal

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

Constaterende dat:

» De inkomsten uit precario op netwerken nog doorlopen tot 2022;
» Er nog geen sprake is van verkoop van de ENECO aandelen en er van het wegvallen van de 

structureel opgenomen dividendopbrengsten evenmin sprake is;
» De uitvoering van het collegeprogramma gebonden is aan het budgetrecht van de raad en 

voorstellen aan de raad dienen te worden overlegd en door de raad goedgekeurd al dan niet 
op basis van een participatie traject conform de participatieladder;

» Uitbreiding van het aantal fte's op grond van informatievragen van de raad kunnen worden 
ondervangen door verbetering van het niveau van beantwoording, door het verstrekken van 
inzage in dossiers en op de laatste plaats een verbetering van de koppeling tussen Corsa en 
RIS zodanig dat informatie beschikbaar is voor de raad waarbij uitsluitend gewerkt wordt met 
de kwalificatie 'openbaar* 1 2 3, 'niet-openbaar' en 'geheim' en de griffie zonder autorisatie 
toegang heeft tot Corsa, met als hoofdregel dat informatie openbaar is tenzij.

Overwegende dat:

1. De gemeente Bloemendaal zijn ambitieniveau aanzienlijk naar beneden dient bij te stellen 

opdat de financiële huishouding weer op orde wordt gebracht;
2. Het verkopen van de ENECO aandelen nog niet definitief is goedgekeurd door de raad en 

deze verkoop afhankelijk is van de prijs die hiervoor kan worden gerealiseerd, wat met zich 

meebrengt dat de raad eerst dient te oordelen of het gemis aan dividendopbrengst wordt 
goedgemaakt;

3. De door het college genoemde effecten nu vooral te maken hebben met het hoge 
ambitieniveau en onnodige formatie uitbreidingen;
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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", voorstel no. 32, met betrekking tot de verhoging OZB vanaf 
2019, te schrappen.

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


