
MOTIE Kadernota 2010 van CDA. D66. en VVD K ^ \ } ^ : 

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 25 juni 2009, 

overwegende dat het college van B&W in de kadernota 2010 op heldere wijze de spanning in 
beeld heeft gebracht tussen de wensen zoals geformuleerd in het collegeprogramma 2009-2014 
en de grenzen aan de beschikbaarheid van financiële middelen; 

overwegende dat het Rijk de algemene uitkeringen aan de Gemeenten a.s. jaren fors zal laten 
krimpen, en ook de Gemeente Bloemendaal substantieel wordt gekort; 

overwegende dat de raad in september de meerjarenplannning huisvesting onderwijs zal 
bespreken en dat de raad voorziet dat voor het op orde houden c.q. brengen van de huisvesting 
van de scholen substantiële extra middelen nodig zullen zijn; 

overwegende dat de raad maximaal een trendmatige verhoging van de lastendruk voor burgers en 
bedrijven wenst, ook in relatie tot de economische omstandigheden; 

draagt het college op in de meerjarenbegroting voor de opbrengst van heffingen en belastingen -
dus tarief x waarde - de koppeling vast te houden met de loon- en prijsontwikkelingen ad 1,5% 
(referentie par 7.1 punten 5 en 8, en par 7.2); 

draagt het college op de kadernota structureel sluitend te houden door het (gedeeltelijk) 
schrappen danwei later uitvoeren van de volgende beleidsvoornemens met de daarbij 
taakstellende besparing (referentie par 6.1, par 6.2, par 7.1, en par 7.2): 

- dienstverleningsconcept, jaarlijks 50.000 euro minder extra; 
- onderhoud wegen voet- en fietspaden, achtereenvolgens 0 - 40.000 - 70.000 en 100.000 

euro extra in plaats van 0 - 147.000 - 295.000 en 443.000 euro extra. Een nader 
onderzoek op effectiviteit in dit programma is gewenst; 

- uitvoering jeugdbeleid, geen extra middelen a 25.000 euro per jaar bovenop het bestaande 
programma. Na een aantal jaren van behoorlijke verhoging is doorzetting en evaluatie 
eerst aan de orde; 

- uitvoering nota lokaal gezondheidsbeleid, geen extra middelen a 25.000 euro per jaar. Dit 
wordt opgevangen binnen de bestaande programma's; 

- Duinlustweg, schrappen aanleg rotonde a 350.000. Een verkeerskundige aanpassing 
anderzijds is gewenst met een max. budget van 50.000; 

- Den Texlaan aanpassingen max. 100.000 euro. Mocht dit overschreden moeten worden 
dan wordt dit een nieuw voor te leggen besluit; 
Sportzaal Hartenlustschool te financieren ten laste van het budget gymlokalen 
Bloemendaal Dorp; 

- In de programma's waarin extra personeel wordt gefinancierd (met uitzondering van de 
RO-projecten en GRP), wordt de budget ruimte daarvoor gezocht binnen de bestaande 
programma's; 
T.a.v. de loonkosten van de gesubsidieerde instellingen moeten, afhankelijk van de 
loonontwikkelingen, uitzonderingen gemaakt kunnen worden; 

verzoekt het college, deze motie aan de kadernota "te hangen" en de financiële consequenties 
door te rekenen in de MJB 2010. 
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en gaat over tot de orde van de dag. VVD. 
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