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Amendement evenwichtige Kadernota 2023

Corsanummer: 2022001618
Bloemendaal

Van: Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal.

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Kadernota 2023 (raadsvoorstel 2022001023)

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 2 juni 2022, 

kennisgenomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 2023,

Overwegende dat:

» De gemeente dient te sturen op het structureel sluitend houden van de begroting en hierin 
vooral het structurele beeld van belang is;

» Indien de structurele aanvragen uit de kadernota gehonoreerd worden, sprake is van een 
structureel tekort van ongeveerC 750.000 in 2023;

« In dit tekort o.a. nog niet zijn meegenomen de meerkosten jeugdzorg, de korting
gemeentefonds, de meerkosten VRK (verlies GGD), de extra kosten die het gevolg zijn van 
het benoemen van vijf i.p.v. drie wethouders, de financiële, zowel de directe als de indirecte, 
gevolgen van het besluit dat betrekking heeft op Oldenhove en de meerkosten van de te 
bouwen brandweerkazerne in Bennebroek;

» Bij het investeringsprogramma 20230-2026, taakveld 5.7, Realisatie openbare sport- 
/speelmogelijkheden Oldenhove van C 100.000,-- op te nemen bij het programma Sociaal 
Domein

» Als gevolg hiervan het structurele tekort aanzienlijk hoger zal zijn dan C 750.000 in 2023 en in 
de járen na 2023 het tekort naar verwachting nog verder zal oplopen.

Besluit het voorgesteld besluit te wijzigen in:

1. De uitgangspunten voor de begroting 2023 (hoofdstuk 2 en 3) vast te stellen:
a. rekenrente op 1,2596 te bepalen;
b. een loonontwikkeling van 3,796;
c. indexering materiële- en subsidiebudgetten van 2,396;
d. de overige inkomsten, heffingen ( voor zover de wet dat toelaat), huren en belastingen 
worden verhoogd met 3,096 (zie voor huren gemeentewoningen de tabel in de kadernota);
e. de parkeertarieven stijgen met CO,10;
f. de opbrengsten verkoop eigendommen (en andere activa) worden toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve 'afbouw schulden' voor zover de Flexibele Algemene Reserve hoger is 
dan 396 van het begrotingstotaal;

2. De overige ontwikkelingen en investeringsplannen opgenomen in hoofdstuk 4, 5 en 6 van de 
kadernota eerst nader financieel uit te laten werken door het college alvorens daarvoor budget 
beschikbaar te stellen en daarin de financiële consequenties van: kosten direct en indirect (w.o. 
verleende extra bijstand) Oldenhove, benoeming van extra wethouders, meer kosten VRK (GGZ), 
meerkosten brandweerkazerne, meer kosten jeugdzorg, korting gemeentefonds, mei/juni circulaire
2022 te verdisconteren. Deze uitwerking resulteert in een voorstel voor een sluitende begroting 
2023;
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3. Bij de onder punt tweede genoemde uitwerking tevens in acht te nemen:

* Concretisering van het gevraagde budget door het overleggen van een voorstel voor wat betreft 
Klimaatakkoord/energietransitie/verduurzaming maatschappelijk vastgoed/ biodiversiteitsplan 
zodanig dat de C 250.000 die structureel wordt gevraagd miv 2023 ook concreet is 
ingevuld/onderbouwd;

« Concretisering van het gevraagde budget uitvoering woononderzoek en uitvoeren woonbeleid 
(uitbreiding formatie) zodanig dat een concreet voorstel wordt gedaan ter onderbouwing van de 
C 87.000 die structureel wordt gevraagd;

» üitvoeren opkoopbescherming (vergunning- en handhaving proces) dat wordt geschat op 0,5 fte 
ad C 27.000, eerst nader uit te werken in een voorstel waaruit de extra werkzaamheden blijken.

Ingediend door: Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal
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