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6 gewijzigde voorstellen begroting 2018

Geachte leden van de raad,
Bij de behandeling van het Gemeentelijk Rioleringsplan Bloemendaal en Heemstede over de
planperiode 2017-2021 in uw raad van 28 september 2017 is een amendement ingediend dat in
meerderheid werd aangenomen. De financiële vertaling van het amendement heeft gevolgen voor een
zestal begrotingsvoorstellen die u eerder zijn aangereikt voor de behandeling van de begroting in uw
raad van 8 november aanstaande. Het amendement heeft gevolgen voor zowel de hoogte van de
investeringskredieten, de gehanteerde afschrijvingstermijnen en de daaruit voortvloeiende
kapitaallasten vanaf het begrotingsjaar 2019 en de exploitatiebegroting binnen de gesloten financiering
van de riolering. In onze brief van 18 oktober 2017 hebben wij u eerder over de gevolgen van het
amendement op het gemeentelijke rioleringsplan geïnformeerd.
Investeringskredieten nieuwe voorstellen

Het handelt in deze om de begrotingsvoorstellen:
Rioolvervanging en renovatie voetpaden Krommelaan;
1. Voorstel 11
Rioolvervanging en wegreconstructie Vogelenzangseweg;
2. Voorstel 12
Rioolvervanging Tollenslaan;
3. Voorstel 24
Vervangen deepwells (elektromechanisch);
4. Voorstel 25
Vervangen drukriool (elektromechanisch);
5. Voorstel 26
Vervangen gemalen (elektromechanisch).
6. Voorstel 27
U treft in onderstaande tabel de gewijzigde investeringskredieten aan.
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Om misverstanden bij de besluitvorming van de begroting 2018 te voorkomen kiezen wij ervoor om de
6 betrokken nieuwe voorstellen op het amendement af te stemmen en deze te wijzigen. Voor het
overige blijven de voorstellen op de onderdelen aanleiding/toelichting, probleemVdoelstelling,
oplossingen en voorstel en effecten in tact.
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Voorstel
Krediet oud
11. Rioolvervanging en renovatie voetpaden Krommelaan
C 100.000
12. Rioolvervanging en wegreconstructie Vogelenzangseweg*
C 1.500.000
24. Rioolvervanging Tollenslaan
C 175.000
25. Vervangen deepwells
e 281.870
26. Vervangen drukriool
e 76.154
27. Vervangen gemalen
e 85.355
*Ongewijzigd gebleven i.v.m. voortgang voorbereiding geplande werkzaamheden.

Krediet nieuw
C 89.000
C 1.500.000
C 155.750
e 250.864
e 67.777
e 75.966

De toelichting op gewijzigde voorstellen treft u als bijlage bij deze brief aan.
Exploitatiebegroting 2018

Naast de effecten van het amendement op de hoogte van de investeringskredieten en de daaruit
voortvloeiende kapitaallasten vanaf 2019 heeft deze ook consequenties op de exploitatie 2018 en de
rioolheffing. Conform het vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan zal het tarief van de rioolheffing
naast inflatiecorrectie van 20Zo met l,80Zo extra stijgen. Dit in tegenstelling tot de in de begroting eerder
voorgestelde 60Zo (20Zo inflatie + 40Zo extra). Bij het voorstel belastingverordeningen 2018 dat in uw
raad van 21 december aanstaande zal worden behandeld wordt u verder geïnformeerd.
Onderstaand tabel geeft de aangepaste stand van de ontwerp meerjarenbegroting 2018-2021 weer na
verwerking van het vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan.
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= nadeel
= voordeel
MEERJARENBEGROTING 2018-2021

xC 1.000

1 Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2017
Reeds genomen raadsbesluiten na begrotingsvaststelling
a Voorjaarsnota 2017
b Mutaties meerjarenbegroting 2018-2021 (saldo lasten en baten)
BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2018-2021 inclusief
2 mutaties
Gevolgen septembercirculaire 2017
Gevolgen uitvoering amendement Gemeentelijk Rioleringsplan

BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2018-2021 inclusief
mutaties -r- septembercirculaire 2017 + amendement GRP
c Nieuwe voorstellen
BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2018-2021 inclusief
nieuwe voorstellen
Eliminatie opgenomen incidentele lasten en baten
Saldo materieel na correctie incidentele lasten en baten

2018 2019 2020 2021
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-247
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-89
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-89

568
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-17
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-457
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-608

146
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350
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194
61
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49
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-2

9

2

339

427

264

94

-883

-447

-331

-163

-543

-20

-67

-70

814

-456

-592

-739

271

-476

-659

-809

De financiële effecten van het vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan worden verwerkt in een tweede
begrotingswijziging 2018 en zullen ter vaststelling aan u worden voorgelegd bij de
begrotingsbehandeling in de raadsvergadering van 8 november 2017.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Bloei
, burgemeester

