
Amendement bij Raadsbesluit:

College Voorstel (reg nr 2018012715): om de Raad het volgende te laten besluiten:
1. Het vast stellen van de begroting 2019,
2. De nieuwe voorstellen nummers 1 t/m 38 vast te stellen,
3. Het meerjarenperspectief 2020- 2022 evenals het investeringsprogramma 2019-2022 voor 
kennisneming aan te nemen,
4. De le begrotingswijziging 2019 September 2018 vast te stellen.

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

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 

Onderwerp: amendement bij voorgesteld raadsbesluit

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

Gelezen het voorstel van het College

Gelezen de alternatieve begroting van de fracties Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal, Hart voor 
Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal

Overwegende dat:

El Het noodzakelijk is dat separaat er een besluit komt over de begroting 2019 en de eerste 
begrotingswijziging 2019 in verband met de septembercirculaire 2018.

El de voorstellen met de nummers 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,21,22,23,24,30,31,33,34,35,37,38 nader 
over gesproken moet worden in Raad en commissies en daarom daarover nu geen beslissing behoeft 
te worden genomen;

El de genoemde 3 fracties via hun begroting tot een aanzienlijk beter - positief - resultaat komen dan 
het College voorstel en de lasten voor de inwoners - in ieder geval vooralsnog - niet zo enorm 
hoeven toe te nemen;

El de discussie over deze punten uitgesteld kan worden tot na deze begrotingsvergadering en eerst in 
de diverse commissies en beeldvormende avonden moet worden besproken;

EI dit ook geldt voor de inhoudelijke voorstellen voor het meerjaren perspectief en het 
investeringsprogramma

2. De nieuwe voorstellen nummers 1 t/m 38 vast te stellen,
3. Het meerjarenperspectief 2020- 2022 evenals het investeringsprogramma 2019-2022 voor 
kennisneming aan te nemen,

El deze wijziging van het te nemen besluit door de Raad financieel voordelig voor inwoners en dus 
ook voor de gemeente is;

Wijzigt het voorgesteld besluit 2018012715 als volgt:

2018015824



De raad van de gemeente Bloemendaal;
' Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2018- 

Besluit de in het besluit voorgestelde punten: "
2. De nieuwe voorstellen nummers 1 t/m 38 vast te stellen
ï He‘ mee,:Perspectief2020- 2022 evenals het investeringsprogramma 2019-2022 vaar 
kennisneming aan te nemen;

Uit het besluit te schrappen

Ingediend door: Vrijzinni; atisch Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal
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Alternatieve programmabegroting incl investeringen voor de periode 2019 tot en met 2022 ingediend door de fracties van 
Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal

Voorstel nummer Lasten Begroot bedrag Standpunt Kostenbesparing Actie Uitgaven goedgekeurd
1 Asfalteren Fietspaden Leidsevaart en Rijksstraatweg c 550.000,00 deels tegen C 150.000,00 Amendement C 400.000,00
2 Optimalisatie en uitbreiding Parkeervoorziening Brouwerskolk - c 90.000,00 deels tegen c 40.000,00 Amendement c 50.000,00
3 Vervangen fietsbrug Leidsevaart - Bekslaan c 50.146,00 voor c c 50.146,00
4 Wegreconstructie Luciapad Bennebroek c 100.000,00 voor c - c 100.000,00
5 Verbetering Gemeentewerf c 31.685,00 voor e - c 31.685,00
6 onderzoek verkeersremmende maatregelen Julianalaan c 10.000,00 tegen c 10.000,00 Amendement c
7 vervangen lichtmasten en armaturen (LED) c 202.000,00 tegen c 202.000,00 Amendement c -
8 Herinrichting T-Kruising Leidsevaart - Bekslaan c 250.000,00 tegen c 250.000,00 Amendement c -
9 Vervanging 2 tractoren c 55.000,00 tegen c 55.000,00 Amendement c -
10 Vervanging opzichtersauto c 33.500,00 tegen c 33.500,00 Amendement c -
11 Vervanging BOA auto c 32.000,00 tegen c 32.000,00 Amendement c -
12 Vervanging beschoeiing Meerweg - Bennebroek e 460.000,00 tegen e 460.000,00 Amendement c -
13 Aanleg beschoeiing Leidsevaart Bennebroek c 60.000,00 tegen c 60.000,00 Amendement c -
14 Opheffen dekkingsreserve Kapitaallasten c 1.456.948,00 tegen c 1.456.948,00 Amendement c -
15 Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek « 142.400,00 eens c - c 142.400,00
16 Aanleg drainage Kastanjelaan, Essenlaan, Berkenlaan en Plantsoenlaan c 280.000,00 eens c - c 280.000,00
17 Rioolvervanging Hoplaan te Aerdenhout e 100.000,00 eens c - c 100.000,00
18 Vervangen gemalen (elektromechanisch) e 75.966,00 eens e - c 75.966,00
19 Vervangen drukriool (elektromechanisch) c 71.298,00 eens e - c 71.298,00
20 Vervangen deepwells (elektromechanisch) c 105.627,00 eens c c 105.627,00
21 Dóórontwikkeling GBKZ e 71.500,00 tegen c 71.500,00 Amendement e -
22 Vervanging Beschoeiing Ringvaart Oosteinderpolder c 250.000,00 tegen c 250.000,00 Amendement c
23 Informatisering e 40.000,00 tegen c 40.000,00 Amendement c -
24 Electra voorpad strand c 25.000,00 tegen c 25.000,00 Amendement c -
25 Verplaatsen tankinstallatie gemeentewerf c 13.000,00 eens c - c 13.000,00
26 vervangen slagboom strand c 30.000,00 eens c 30.000,00
27 Renovatie 19e eeuwse entree park Brederode c 50.000,00 eens c - c 50.000,00
28 wegaanleg rond Carre van Bloemendaal c 12.500,00 eens e - c 12.500,00
29 bijdrage Nationaal Park Zuid Kennemerland c 40.848,00 eens c * c 40.848,00
30 Intensivering beleidsplan sociaal domein c 216.470,00 tegen c 216.470,00 Amendement c -
31 Uitbreiding BOA capaciteit c 102.120,00 tegen c 102.120,00 Amendement c -
33 Extra fte's (duurzaamheid, verkeer, volkshuisvesting, communicatie, c 807.808,00 tegen c 807.808,00 Amendement c -
34 Invulling duurzaamheid 6 367.000,00 tegen c 367.000,00 Amendement c -
35 Taakstelling huisvesting c 357.788,00 tegen c 357.788,00 Amendement c -
36 Investeringen reddingsbrigade c 144.200,00 eens e c 144.200,00
37 Uitbreiden formatie ivm informatieverzoeken gemeenteraad c 878.562,00 tegen c 878.562,00 Amendement c -
38 Verkoop Eneco, gemiste dividendopbrengsten c 800.000,00 tegen c 800.000,00 Amendement c

Investeringsplan 1 begroting
4.2: Onderwijs Huisvestingsprogramma, het wensenlijstje van de scholen c 12.441.000,00 tegen c 12.441.000,00 Amendement c -
7.3: vervangen rolemmer, plaatsen containers etc. c 1.000.000,00 tegen c 1.000.000,00 Motie c -
Grit veel geld, er wordt niet op gestuurd, Mozard werkt nog niet goed 6 4.000.000,00 tegen c 4.000.000,00 Amendement c -

Mobiliteitsfonds c 621.000,00 tegen c 621.000,00 Amendement c
1 Old «en

Voorstel nummer Baten minder opbrengsten
32 Verhoging OZB vanaf 2019 c 6.252.927,00 deels tegen 6.252.927,00 Amendement
38 verkoop ENECO c 10.000.000,00 deels tegen e 10.000.000,00 Amendement

Totalen e 16.252.927,00 c 16.252.927,00

Batig saldo meerjarenperspectief 2018-2022 c -10.172.439,00 8.474.769,00

QO VI

Een gezonde financiële huishouding Bloemendaal: toekomstbestendig voor onze inwoners


