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Beperking lokale lasten Bloemendaal
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Van:
Aan:
Raadsvergadering
Raadsvoorstel

PvdA, VVD, D66, GroenLinks, Zelfstandig Bloemendaal, CDA 
De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
10 november 2022 
Begroting 2023

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 10 november 2022:

Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel 'Begroting 2023'

Constaterende dat:
» In de begroting 2023 ter dekking van de nieuwe voorstellen onder andere voorzien is in 

een stijging van de OZB van ruim 2396, alsmede om parkeertarieven en de 
toeristenbelasting te verhogen, zij het zeer bescheiden;

* De OZB daarmee wederom wordt verhoogd net als de afgelopen járen;
» De gemeente Bloemendaal de hoogste woonlasten van Nederland heeft voor eigen- 

woning bezitters;

Overwegende dat:
« Momenteel de lasten voor levensonderhoud met de fors gestegen energieprijzen en de 

hoge inflatie al torenhoog zijn;
« Niet alleen de minima hierdoor in betalingsproblemen komen;
« Een verdere stijging van de lokale lasten daarom beperkt moet worden;

Voorts overwegende dat:
» Er andere mogelijkheden zijn om de hogere uitgaven te dekken;
» Door verhoging van de toeristenbelasting naar 5,00 per nacht, op gelijk niveau als 

Haarlem centrum, een extra dekking ontstaat van ca. 400.000,-;
* Door verhoging parkeertarieven strand naar 4,50 per uur (zomertarief), in het voor- en 

naseizoen betaald parkeren te verlengen tot 22.00 uur en het wintertarief gelijk te 
stellen aan het tarief in Bloemendaal dorp, een extra dekking ontstaat van ca. 700.000;

* Door het laatste tevens wordt bijgedragen aan ontmoediging van het autoverkeer naar 
het strand en stimulering van schonere vervoermogelijkheden als fiets en openbaar 
vervoer;

» De verhoging van de OZB dan beperkt kan worden tot het sluitend maken van de 
begroting (CA. 800.000). Dat is een verhoging van 1396, gelijk aan de gemiddelde 
waardestijging van de woningen.

Besluit:
Ter dekking van de nieuwe voorstellen in de Begroting 2023, de toeristenbelasting en
parkeertarieven strand extra te verhogen met de in dit amendement genoemde tarieven en de
verhoging van OZB te beperken tot wat nodig is om de kosten te dekken.

En gaat over tot de orde van de dag,
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