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MAATWERK VOOR DE TOEKOMST - COLLEGEPROGRAMMA 2018-2022

1  INLEIDING

Als college werken we mee aan oplossingen 
voor de belangrijke maatschappelijke  
vraagstukken van dit moment, zoals  
groeiende eenzaamheid, het tekort  
aan woningen en de drukte op de wegen.  
Ook maken we werk van de overstap naar 
duurzame energiebronnen en het klimaat-
bestendig maken van de gemeente.  
We voeren tegelijkertijd ambitieuze  
programma’s uit die in de vorige  
periode zijn ingezet, zoals het Integraal 
Huisvestingsplan voor de scholen, het plan 
van aanpak voor de nieuwe Omgevingswet 
en het programma om onze schuldenlast 
laag te houden door onder meer eigen 
vastgoed te verkopen. 

Dat alles is maatwerk: de speelruimte is soms  

klein, terwijl de uitdagingen aanzienlijk zijn.  

Het is ook maatwerk omdat elke kern zijn eigen  

identiteit heeft waarop we ons beleid willen  

afstemmen. Daarom gaan we in contact en  

overleg met u als inwoner, raadslid, organisatie  

en/of ondernemer. Onze uitdaging is om keuzes  

te maken in nauwe afstemming met u, tijdig  

en met compassie. Keuzes die bijdragen aan  

het specifieke karakter van Bloemendaal.
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2  PORTEFEUILLEVERDELING

Burgemeester: de heer E.J. Roest

  Wettelijke taken en bevoegdheden (waaronder 

openbare orde en veiligheid)

  Coördinerend portefeuillehouder  

bestuurlijke regionale samenwerking 

  Communicatie, participatie en kernenbeleid

  Samenwerking met de gemeente Heemstede

Wethouder VVD: de heer N.A.L. Heijink 

  Bedrijfsvoering (financiën, juridische zaken,  

personeel en organisatie, facilitaire zaken,  

informatisering en automatisering, inkoop,  

gemeentelijke eigendommen)

  Economische zaken (waaronder winkelstraten,  

recreatie en deelnemingen)

  Belastingen en heffingen (GBKZ)

  Subsidiebeleid

  Dienstverlening en burgerzaken 

  Bouwzaken (vergunningen, toezicht  

en handhaving, welstand)

  Strandzaken

  Afvalinzameling 

Wethouder D66: de heer H. Wijkhuisen 

  Fysiek Domein (o.a. RO-beleid) 

  Omgevingsbeleid (inclusief invoering  

Omgevingswet en projecten)

  Mobiliteit, verkeer en wegbeheer

  Energietransitie, duurzaamheid en milieu

  Onderhoud en reiniging openbare ruimte,  

natuur en groenvoorziening

  Water(wegen) en riolering

  Monumenten

  Speelvoorzieningen

Wethouder CDA:  

mevrouw S.C.T. De Roy van Zuidewijn – Rive

  Jeugd, jeugdzorg, jongerenwerk en kinderopvang

  Zorg, welzijn en ouderen

  Werk en inkomen, sociale zaken (IASZ)

  Transformatie sociaal domein

  Onderwijs

  Cultuur (inclusief gemeentelijke muziekschool)

  Sport

  Volksgezondheid en gezondheidszorg

  Wonen

  Statushouders
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 “We bereiden ons goed voor   
 op de Omgevingswet die   
 ook afspraken over milieu   
 en gezondheid vastlegt”  



3  OMGEVINGSBELEID EN WONEN
Bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw  

vinden we het behoud en versterken van  

de aantrekkelijke, gezonde en groene leefomgeving  

het belangrijkste. Daarover kunnen we afspraken 

maken in de Omgevingswet. De nieuwe wet  

legt afspraken over milieu en gezondheid meer  

dan nu bij de gemeente. De wet gaat in 2021 in.  

We bereiden ons er goed op voor. 

Samenwerking in de regio
We willen intensief samenwerken in de regio 

(Zuid-Kennemerland en Metropoolregio Amsterdam) 

om onze wensen te realiseren en tegelijk de hoge  

kwaliteit van onze woon- en leefomgeving te  

behouden. Er is veel behoefte aan nieuwe woningen,  

meer ruimte voor verkeer en meer ruimte om  

te recreëren. Het antwoord is bestuurlijke  

samenwerking op het gebied van wonen,  

verkeer, recreatie, toerisme en duurzaamheid. 

Omgevingswet 
De nieuwe Omgevingswet gaat over regels voor  

de leefomgeving en voor het bebouwen van  

de omgeving. Door deze wet worden de procedures 

simpeler en de regels duidelijker. Om bijvoorbeeld  

een grote verbouwing aan een woning te doen,  

om woningen te bouwen op de plek van verouderde 

bedrijfsgebouwen of andere ruimtelijke projecten  

te starten. De procedure wordt eenvoudiger, sneller  

en goedkoper en er komt meer ruimte voor initiatieven 

uit de samenleving. Dat laatste betekent dat  

samenwerken met inwoners nog belangrijker wordt.

Bloemendaal wil een Omgevingsvisie opstellen:  

een strategische visie op de leefomgeving  

op lange termijn. Dat doen we samen met Heemstede.  

De bestaande bestemmingsplannen zijn het uitgangs-

punt voor de nieuwe Omgevingsplan. We beginnen  

er eind 2018 mee. Lokale en regionale vraagstukken, 

duurzame ontwikkeling en de huidige kwaliteiten  

van de woonomgeving krijgen een belangrijke  

rol in dit proces. We betrekken de inwoners actief  

bij het opstellen van de Omgevingsvisie. 

De Omgevingsvisie wordt de basis voor het 

Omgevingsplan, dat alle bestemmingsplannen  

gaat vervangen. We zijn al bezig om de gemeentelijke 

verordeningen en beleidsnota’s samen te voegen  

en te vereenvoudigen. Uiteindelijk komt er een degelijk, 

integraal en helder beleid dat een plek krijgt in het 

Omgevingsplan. 

 “We bewaken een goede balans  
   tussen natuur en toerisme” 
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Woningbouw
We bouwen duurzame woningen in verschillende  

prijsklassen. Er is vooral behoefte aan woningen voor 

starters en voor mensen met een middeninkomen.  

Met projecten zoals Dennenheuvel, Park Vogelenzang 

vergroten we de sociale woningvoorraad.  

We ontmoedigen (sterk) afkoop van sociale  

huurwoningen en werken aan een voorstel om  

de verordening aan te passen.

In een nieuwe Woonvisie houden we vast aan  

het uitgangspunt van 1/3 sociale woningbouw,  

bij voorkeur 1/3 middensegment en 1/3 overige 

woningen. Dit beleid helpt ons om bij nieuwbouw-

projecten te bouwen voor de juiste doelgroepen. 

Maatwerk blijft altijd nodig, bijvoorbeeld voor  

bouwen in de verschillende dorpskernen en  

voor kwetsbare doelgroepen.

Beschermd wonen
Vanaf 2022 hebben we als gemeente Bloemendaal  

de verantwoordelijkheid om beschermd wonen  

te regelen voor mensen die door psychische  

problemen niet zelfstandig kunnen wonen.  

Die taak draagt het rijk over aan gemeenten. 

Het gaat om kwetsbare cliënten met veel problemen. 

De aanpak om ze te helpen bij hun herstel  

en om passende huisvesting te regelen vraagt  

nauwe samenwerking met corporaties en de  

regiogemeenten. Hoe die samen werking vorm krijgt,  

is de komende jaren onderwerp van bespreking. 

Duidelijk is wel dat er grote behoefte is in de regio aan 

tijdelijke flexibele woningen om de terugkeer van  

deze mensen in de maatschappij mogelijk te maken.

Levensloopbestendig wonen
Langer zelfstandig thuis wonen, kan alleen  

in combinatie met de juiste zorg. Voor kwetsbare 

burgers is het van belang dat we voldoende  

mogelijkheden bieden voor wonen met zorg.  

Ook stimuleren we oudere inwoners om al  

in een vroeg stadium na te denken over woning-

aanpassingen om langer zelfstandig thuis te  

kunnen blijven wonen. 

Recreatie en toerisme
We bewaken een goede balans tussen natuur aan  

de ene kant en recreatie en toerisme aan de andere 

kant. Duurzame vormen van recreatie en toerisme 

mogen in Bloemendaal niet in de knel komen. 

We dragen daarom voortaan structureel financieel  

bij aan het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

We zorgen voor een goede indeling van het strand 

zodat iedereen aan zijn trekken komt: wandelaars, 

sporters, gezinnen en feestgangers. Op het  

amusementsgedeelte van het strand zorgen  

we voor meer rust en veiligheid. De Kop van  

de Zeeweg in Bloemendaal aan Zee gaan we her 

ontwikkelen, zodat die plek meer uitstraling krijgt. 

In de komende jaren werken we samen met  

andere gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland  

en met terreinbeheerders als PWN, Staatsbosbeheer  

en Natuurmonumenten aan de verdere  

ontwikkeling van het wandelnetwerk. We zorgen  

voor bewegwijzering van wandelroutes en voor  

toeristische overstappunten.
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Actiepunten
  In deze collegeperiode richten we ons bij  

de regionale samenwerking vooral op afspraken 

over mobiliteit, wonen en de Binnenduinrand. 

  Vanaf 2018 komen we met diverse plannen van 

aanpak: voor het maken van de Omgevingsvisie; 

voor de overheveling van alle regelgeving naar  

het nieuwe Omgevingsplan; voor aanpassing  

van de werkprocessen; voor de dienstverlening 

(serviceformules) en voor het inrichten van  

het landelijke digitale systeem (DSO) en  

de aansluiting op de lokale, eigen systemen.

  In 2019-2020 maken we een plan voor de werkwijze 

van vergunning, toezicht en handhaving  

onder de nieuwe Omgevingswet.

  In 2019-2020-2021 gaan bestemmingsplannen, 

regels voor verordeningen en beleidsnota’s  

over naar het Omgevingsplan. 

  We blijven jaarlijks overleggen met de woning-

bouwcorporaties en -verhuurders en met  

aanbieders van zorg en begeleiding over  

de bouw van woonvormen met zorg.

  In regionaal verband ontwikkelen we een aanpak 

om passende huisvesting te regelen voor mensen 

met psychische problemen.

  We stellen in 2019 een lokale aanpak vast om  

kwetsbare burgers te helpen geschikt te wonen.

  We stellen eind 2018/begin 2019 een nieuwe 

Woonvisie vast die aansluit bij deze tijd en bij  

de wensen van de raad.

  In 2019 onderzoeken we of het bestaande  

herinrichtingsplan voor de Kop van de Zeeweg  

nog passend is. Dan doen we in samenspraak  

met ondernemers en gebruikers. Het plan voeren  

we binnen deze collegeperiode uit. 

  We richten vanaf 2019 het wandelnetwerk verder in.

  We dragen voortaan elk jaar financieel bij aan  

het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK)

4  MOBILITEIT EN VERKEER 

Fiets
Bloemendaal beschikt over een uitgebreid netwerk  

van fietspaden. Het centrum van Haarlem, het strand 

en veel andere bestemmingen liggen op fietsafstand. 

Mede door de opkomst van de elektrische fiets  

groeit de behoefte aan regionale fietsroutes,  

goed onderhouden fietspaden en betere stallingen.  

Bij herinrichting van onze wegen onderzoeken we  

of we de voorzieningen voor fietsers kunnen verbeteren. 

We nemen actief deel aan de fietsprogramma’s  

van de Metropoolregio Amsterdam en de provincie.  

Die programma’s gaan over uitbreiding van fietspaden 

en verbetering van de kwaliteit. 

Openbaar vervoer
We blijven ons inzetten voor een sluitend netwerk  

van openbaar vervoer, in het bijzonder met het oog  

op de bereikbaarheid van de kust. Aanbod en vraag 

moeten beter op elkaar afgestemd worden.  

Hierbij hoort ook het uitbreiden van de fietsenstallingen 

bij treinstations. Deze doelen realiseren we in  

samenwerking met de regiogemeenten, de provincie, 

de vervoerbedrijven en de spoorbeheerder. 
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Auto’s en motoren
Binnen de regio Zuid-Kennemerland werken we  

samen met de andere wegbeheerders aan een goede  

verdeling van verkeersstromen (dynamisch verkeers-

management) en effectievere bewegwijzering.  

Voor het college is het belangrijk om de verkeersveilig-

heid van doorgaande wegen te onderzoeken.

Bereikbaarheidsregio Zuid-Kennemerland  
en mobiliteitsfonds
Met Haarlem, Heemstede en Zandvoort werken  

we samen om ervoor te zorgen dat Zuid-Kennemerland 

goed bereikbaar is met fiets, openbaar vervoer en auto. 

Die samenwerking in de regio Zuid-Kennemerland 

zetten we onverminderd voort. Wel bekijken we hoe  

we meer concrete resultaten kunnen boeken.  

Zo koppelen we bijvoorbeeld de projecten van  

het mobiliteitsfonds, de ‘spaarpot’ van onze bereikbaar-

heidssamenwerking, aan een programmatische 

aanpak. In de nieuwe opzet van de regionale bereik-

baarheidssamenwerking sluiten wij beter aan op  

de programmalijnen van de provincie en de 

Metropoolregio Amsterdam. Wel blijven standpunt-

bepaling en besluitvorming over bereikbaarheid in 

onze eigen regio Zuid-Kennemerland het uitgangspunt 

met bijzondere aandacht voor het kustverkeer. 

Duinpolderweg
We delen de kritiek van de gemeenteraad  

op een deel van de gekozen oplossing voor  

de Duinpolderweg. De Duinpolderweg is bedoeld  

om de noordelijke Bollenstreek en Haarlemmermeer 

beter bereikbaar te maken. Die weg heeft nadelige 

gevolgen voor onze inwoners, met name voor  

die van Bennebroek en Vogelenzang.  

We richten ons erop om die nadelige gevolgen  

zoveel mogelijk te beperken.

Actiepunten
  We voeren tussen 2018 en 2022 een nieuw  

meerjarenprogramma uit voor herinrichting  

van een aantal doorgaande wegen, op basis  

van nieuwe normen voor luchtkwaliteit en  

geluid met het oog op milieu en gezondheid.  

Dit meerjarenprogramma vloeit voor uit de  

evaluatie van het Verkeerscirculatieplan 2018.

  We bouwen de komende vier jaar het netwerk  

van openbare oplaadpunten voor elektrische  

auto’s verder uit.

  We onderzoeken in 2019 het functioneren van  

de winkelstraat Bloemendaal-dorp en zorgen  

ervoor dat die veilig en gebruiksvriendelijk  

blijft voor ondernemers en bezoekers. 

  We evalueren in 2019 het parkeerbeleid in 

Bloemendaal en Overveen (Bloemendaalseweg  

en omgeving en Vijverpark). 

  In 2018 en 2019 herijken we de Bereikbaarheidsvisie 

Zuid-Kennemerland, samen met Haarlem, Heemstede 

en Zandvoort. De visie wordt programmatisch 

opgezet (Fiets, Openbaar vervoer, Auto,  

en Verkeersmanagement/bewegwijzering)  

zodat de raden er meer grip op krijgen en  

er duidelijke beleidskeuzes mogelijk zijn. 
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5  DUURZAAMHEID EN ENERGIETRANSITIE

We maken gebruik van de financiële en wettelijke 

mogelijkheden die het Rijk biedt om te werken  

aan duurzaamheid op alle beleidsterreinen.  

Landelijk worden concrete afspraken gemaakt om  

in 2030 de CO2-uitstoot te verminderen met 49%.  

Voor ons zijn de afspraken voor de mobiliteit en  

de gebouwde omgeving interessant. Als gemeente 

hebben we de regie om de gebouwde omgeving 

duurzamer te maken. Dat doen we door een duurzaam-

heidscoördinator aan te stellen. We werken samen  

met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. 

Aardgasvrij in 2050
Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid  

om de komende 32 jaar alle bestaande gebouwen 

aardgasvrij te maken. Daarvoor maken we een 

overzicht van de warmtevraag en het -aanbod,  

zoals bijvoorbeeld restwarmte. Daar werkt het  

college aan binnen de regio Zuid-Kennemerland 

(Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort  

en de IJmondgemeentes). 

Groene belastingen
Landelijk worden de mogelijkheden onderzocht  

om de gemeentelijke belastingen en heffingen  

te vergroenen. Vergroenen wil zeggen dat mensen 

minder belasting betalen voor activiteiten die bijdragen 

aan een beter milieu en meer voor activiteiten  

die schadelijk zijn voor het milieu. Zodra die mogelijk-

heden bekend zijn, doet het college een voorstel  

voor vergroening van gemeentelijke belastingen.
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 “We bevorderen duurzaam   
 handelen, van onszelf en van   

 onze inwoners en ondernemers.”

Meer natuur 
We passen het groenbeleidsplan aan om te zorgen  

voor meer verschillende soorten dieren en planten 

(biodiversiteit), om natuureducatie in het basis-

onderwijs te stimuleren en om de natuur te versterken. 

Dit doen we in goede samenwerking met onder  

andere het Nationaal Park Zuid-Kennemerland,  

Thijsse’s Hof en de landgoedeigenaren. 

We kijken hoe we kunnen ontmoedigen dat mensen 

hun tuin steeds meer betegelen. Door al die tegels  

kan water niet goed weg en dat geeft wateroverlast.  

We zetten het milieuvriendelijk beheer van  

gemeentelijk groen voort en zullen schadelijke  

exoten zoveel mogelijk bestrijden.

Ondersteunen duurzaamheidsinitiatieven 
We ondersteunen maatschappelijke initiatieven  

op het gebied van duurzaamheid actiever.  

Dat kan een financiële bijdrage zijn, maar ook  

ondersteuning door sprekers uitnodigen om relevante 

onderwerpen over het voetlicht te brengen of door 

vergaderruimte te bieden. 

F1-races en Schiphol
We zullen de ontwikkelingen rondom het circuit  

in Zandvoort kritisch volgen. Die brengen veel  

geluids- en verkeersoverlast met zich mee.  

Een zogenaamd ‘meetprotocol’ kan hierbij  

een nuttig instrument zijn.Ook laten we onze stem  

horen als meer overlast dreigt van Schiphol.

Afvalscheiding bevorderen.We onderzoeken in 2019 

hoe we afvalscheiding het beste kunnen belonen.  

We starten een onderzoek om de mogelijkheid  

van nascheiding te onderzoeken.  

Ook maken we het makkelijker om papier, plastic  

en glas te scheiden. Dan vermindert de hoeveelheid 

restafval en daarmee worden de kosten voor  

afvalbeheer lager. 

Duurzaamheid sportverenigingen
Steeds meer sportverenigingen letten op duurzaam-

heid. Bestaande subsidie- en garantieregelingen  

(Rijk, gemeente en waarborgfonds sport) helpen  

hen daarbij. In de komende jaren is er ook aandacht 

voor de verduurzaming van (sport)materialen. 

Uitgangspunt is circulariteit: bestaande materialen 

gebruiken voor nieuwe producten. In 2018 werd  

duidelijk dat rubbergranulaat op kunstgras-

voetbalvelden mogelijk schadelijk is. We wachten  

op de resultaten van de aangekondigde nadere  

onderzoeken en volgen daarmee het advies  

van de Vereniging Sport en Gemeenten.  

Na landelijk onderzoek naar andere kunstgras-

materialen bepalen we ons beleid.

Duurzame openbare gebouwen 
We inventariseren wat de mogelijkheden zijn  

om onze openbare gebouwen duurzamer te maken.  

De kosten van de verduurzaming worden in  

de meerjarenbegroting verwerkt. 

Circulair inkopen als gemeente
We hebben in juni 2018 de intentieverklaring  

onder tekend van de Metropoolregio Amsterdam  

(MRA) om in 2022 10% van de inkopen circulair  

te laten zijn en in 2025 50%. Circulair inkopen  

wil zeggen dat we producten inkopen waarvoor  

grondstoffen zijn hergebruikt.
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Actiepunten
  We hebben uiterlijk in 2021 een plan om de 

gebouwde omgeving tot 2050 aardgasvrij te maken. 

  Door middel van regelgeving en belastingen  

bevorderen we duurzaam handelen.

  We nemen in 2019 maatregelen om de biodiversiteit 

te versterken. Schadelijke exoten zoals de  

Japanse Duizendknoop bestrijden we actief. 

  We volgen kritisch de ontwikkelingen rondom  

het circuit van Zandvoort en laten onze stem  

horen als meer overlast dreigt van Schiphol. 

  In 2019 onderzoeken we de mogelijkheden  

om het inzamelsysteem voor afval te wijzigen. 

  Hergebruik van sportmaterialen wordt een criterium 

voor subsidie aan sportverenigingen.

  Op basis van de resultaten van de landelijke  

onderzoeken over de milieueffecten van  

rubbergranulaat bepalen we de vervolgstappen 

voor onze gemeente. 

  Op basis van voorgaande punten passen we  

het duurzaamheidsbeleid aan, waarbij we 

(maatschappelijke) initiatieven ondersteunen.

  We komen eind 2019 met de resultaten van een 

onderzoek verduurzamen openbare gebouwen.  

In 2020 bekijken we hoe we de kosten daarvan 

kunnen verwerken in de begroting.

  We treffen voorbereidingen zodat Bloemendaal  

zelf vanaf 2025 op alle beleidsterreinen 50%  

circulair inkoopt. Uiterlijk aan het eind van  

deze collegeperiode kopen we 10% circulair in.
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6  ZORG VOOR EN ONDERSTEUNING  
VAN KWETSBARE MENSEN

Eenzaamheid terugdringen
Bloemendaal heeft een bovengemiddeld aantal 

inwoners dat aangeeft eenzaam te zijn. We vinden  

het belangrijk dat eenzaamheid vroegtijdig  

gesignaleerd wordt en dat er voldoende aanbod  

is van activiteiten die bijdragen aan duurzame 

contacten. Het eerste doel is het percentage 

Bloemendalers boven de 65 jaar dat zich eenzaam 

voelt, terug te dringen van 43% nu naar 38% in 2022.

We trainen professionals en stellen een meldpunt in. 

Mensen met dementie 
Ook in Bloemendaal zijn er steeds meer mensen  

met dementie. We vinden dat zij ook naar vermogen 

mee moeten kunnen doen in de maatschappij.  

Voor mensen met beginnende dementie en hun 

mantelzorgers starten we in samenwerking met  

Welzijn Bloemendaal het onderzoek naar een 

Odensehuis. Een Odensehuis is een laagdrempelige 

voorziening: het is een inloophuis voor mensen  

met Alzheimer, hun naasten, mantelzorgers, buren  

en iedereen in de buurt. Ook is het innovatief omdat 

deze mensen met een lichte vorm van dementie  

zelf de regie over het huis hebben.

Mantelzorgondersteuning
Mantelzorgers kunnen op steun van de gemeente 

rekenen. We willen dan ook weten wat er leeft bij hen, 

welke vragen en zorgen ze hebben en of er behoefte  

is aan meer advies of praktische ondersteuning. Ook 

kijken we naar mogelijkheden voor mantelzorgers om 

hun zorgtaken tijdelijk over te dragen aan iemand 

anders, zodat ze even tijd voor zichzelf hebben (respijtzorg). 

Problemen bij kinderen en jongeren voorkomen
We zorgen voor een goede kwaliteit van scholen,  

sportverenigingen en andere basisvoorzieningen waar 

kinderen en jongeren mee te maken hebben. Op die 

manier dragen we als gemeente bij aan een optimale 

ontwikkeling van kinderen en jongeren. We voeren een 

adequaat preventief jeugdbeleid uit: snel opsporen 

van alledaagse opgroei- en opvoedproblemen om  

te voorkomen dat die uitgroeien tot ernstige(re) 

Stef Huibrechtse  
client van de Zebra-Zorgboerderij
Fotograaf: Cynthia Schild
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problemen. In de komende jaren gaan we door  

met de activiteiten die we in gang hebben gezet  

en we intensiveren die. Ook letten we erop dat  

alle zorg rondom een kind op elkaar is afgestemd.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn van groot maatschappelijk belang  

voor de samenleving. De komende jaren spelen  

we nog beter in op de (veranderende) behoefte  

van vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties.  

We doen onderzoek om te bepalen wat hun  

behoeftes zijn. Die kunnen per dorpskern verschillen. 

Op die verschillen spelen we dan in. 

Eén loket
Eén loket voor maatschappelijke ondersteuning

We regelen een integrale aanpak voor inwoners  

die maatschappelijke hulp en ondersteuning vragen. 

Het gaat om vragen op het gebied van de Jeugdwet, 

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  

en de Participatiewet (Werk en Inkomen).  

In plaats van drie loketten op verschillende  

locaties zorgen we voor één loket. 

Hulp bij een laag inkomen
We helpen inwoners met een laag inkomen,  

omdat we vinden dat iedereen in Bloemendaal  

mee moet kunnen doen. Ze kunnen bepaalde  

kosten vergoed krijgen, voor zichzelf of voor hun 

kinderen. Alle vergoedingsregelingen voor kinderen 

samen noemen we het Kindpakket. Er zijn vergoedingen 

mogelijk voor schoolkosten, huiswerkbegeleiding, een 

fiets of een computer. Met de regeling Eropuit! kunnen 

kosten teruggevraagd worden voor bijvoorbeeld sport, 

muziekles of een dagje uit. Al onze regelingen zijn 

vastgelegd in het beleidsplan Minimabeleid 2017-2018. 

In het eerste kwartaal van 2019 evalueren we dat plan.  

We onderzoeken bijvoorbeeld hoe vaak de regelingen 

gebruikt worden en of die regelingen nog voldoen  

aan de wensen van onze inwoners. Op basis van  

de evaluatie stellen we voor om de regelingen  

voort te zetten of te veranderen.

Hulp bij schulden
Inwoners die problemen hebben met het beheren  

van hun financiën of schulden hebben, kunnen hulp 

krijgen. Het uitgangspunt is: voorkomen en oplossen 

van schulden bij onze inwoners. We hebben aandacht 

voor kinderarmoede. Gezinnen met een laag inkomen 

benaderen we actief om grote financiële problemen  

te voorkomen. Volgend jaar stellen we een nieuw  

plan op samen met de gemeente Haarlem, die  

de schuldhulpverlening uitvoert. Dat plan vervangt  

het huidige beleidsplan dat eind 2019 afloopt. 

Nieuw inburgeringsbeleid
Als gemeente krijgen we vanaf 2020 weer de regie  

over inburgering. Het huidige stelsel waarbij  

de inburgeraar geld leent van DUO voor inburgering, 

wordt dan afgeschaft. Inburgeraars zijn mensen  

van buiten de EU die voor lange tijd met een verblijfs-

vergunning in Nederland komen wonen. Zij moeten 

Nederlands leren, weten hoe onze samenleving  

in elkaar zit en zo mogelijk aan het werk komen.  

Voor nieuwkomers in onze gemeente stellen we  

na een brede intake een persoonlijk Plan Inburgering 

en Participatie op. Op die manier helpen we hen  

te integreren in onze gemeente. 

Actiepunten
  We evalueren in 2019 en verder bestaande  

activiteiten en ondersteunen nieuwe initiatieven  

die bijdragen aan duurzaam contact. 

  We verzorgen in 2019 een basiscursus  

‘Signaleren eenzaamheid’ voor professionals. 

 “Vrijwilligers zijn van   
 groot maatschappelijk belang   

 voor de samenleving”  
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  We stellen in 2019 een meldpunt in voor  

eenzaamheid en maken dat bekend.  

Dat maakt samenwerking van formele  

en informele organisaties vanzelfsprekender. 

  We verkennen de mogelijkheden voor  

het opzetten van een Odensehuis.

  We gaan op zoek naar innovatieve vormen  

van dagbesteding, mogelijk in combinatie  

met beweging en cultuur.

  We doen vanaf 2019 in samenwerking met  

Tandem, de organisatie in Zuid-Kennemerland  

die mantelzorgers ondersteunt, onderzoek naar  

de behoefte aan ondersteuning. We gaan  

met mantelzorgers om tafel en doen wat nodig is.

  We onderzoeken vanaf 2019 de mogelijkheden  

om respijtzorg te koppelen aan dagbesteding. 

  We gaan door met de preventieve trainingen  

en cursussen. Vanaf 2019 geven we meer  

bekendheid aan deze en andere vormen  

van preventieve jeugdzorg. 

  We stellen in 2019 een (roulerende)  

praktijkondersteuner ggz-jeugd aan.

  We doen vanaf 2019 samen met het vrijwilligers-

centrum onderzoek naar het profiel en  

de behoefte van de (potentiële) vrijwilligers  

en vrijwilligersorganisaties in Bloemendaal. 

  In 2019 nemen we een besluit hoe te komen  

tot één integrale toegang voor alle voorzieningen 

binnen het sociaal domein. Vanaf 2020 bereiden  

we de inrichting voor.

  We evalueren in 2019 het beleidsplan  

Minimabeleid 2017-2018.

  We stellen in 2019 een nieuw beleidsplan  

op voor 2020 – 2022 met aandacht voor tijdig  

signaleren van financiële problemen bij gezinnen.

  We zorgen vanaf 2019 voor een inburgerings-

programma met als doel om nieuwkomers zo goed 

mogelijk te laten integreren in Bloemendaal. 

7  ONDERWIJS, GEZONDHEID EN CULTUUR

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
We beginnen met de uitvoering van het Integraal 

Huisvestingsplan Onderwijs. Dat plan bevat  

een overzicht van aanpassingen, uitbreidingen  

en vervangende nieuwbouw van schoolgebouwen.  

Het doel is om alle scholen in Bloemendaal op  

een moderne, goede en duurzame manier te 

huisvesten, zodat leerlingen ook in de toekomst  

op een prettige wijze onderwijs krijgen. We geven  

de kwaliteit van onderwijs zo een flinke impuls.  

We houden bij alle aanpassingen en ver- en nieuw-

bouw rekening met de afspraken uit het Klimaatakkoord 

om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen.  

Het plan heeft een looptijd van 16 jaar en is opgesplitst 

in vier tijdvakken van elk vier jaar. In het eerste tijdvak, 

van 2019 – 2022, komen 7 scholen aan bod. 

Afstemmen jeugdzorg en onderwijs
Goed onderwijs is van groot belang voor  

de ontwikkeling van jongeren. Ook voor de kinderen  

die zorg of ondersteuning nodig hebben, is het  

van belang dat zij onderwijs kunnen volgen op  

een manier die past bij hun situatie. Om kinderen  

hierbij te ondersteunen wordt de zorg zo dicht  

mogelijk bij de leefomgeving van het kind geboden,  

zo nodig in de school. De school is de plaats waar  

we vroegtijdig problemen kunnen signaleren.  

Die kunnen we dan aanpakken – ook dat kan  

in de school zelf – en daarmee voorkomen we  

dat die problemen groter worden. 

Doorstroming in voortgezet onderwijs
Daarnaast willen we met scholen in het voortgezet 

onderwijs in gesprek om de drempel te verlagen  

voor leerlingen die willen doorstromen naar een hoger 

niveau. Dat voorkomt demotivatie bij leerlingen.

19



Terugdringen alcohol- en  
softdrugsgebruik door jongeren
We streven ernaar dat jongeren minder roken  

en minder alcohol en softdrugs gebruiken.  

Dat staat in de ‘Regionale nota gezondheidsbeleid 

Veiligheidsregio Kennemerland (2017-2020)’.  

Deze nota bevat de gemeenschappelijke ambities  

voor de 10 gemeenten binnen de Veiligheidsregio 

Kennemerland. We kiezen voor een integrale aanpak 

en werken daarbij samen met de GGD, scholen  

en sportverenigingen aan de volgende pijlers:  

inrichting van de omgeving, regelgeving en  

hand    having, voorlichting en educatie, signalering  

en advies en ondersteuning.

Rookvrije sportvelden en scholen
We vinden dat kinderen rookvrij moeten opgroeien.  

Dat betekent dat ze niet in aanraking komen  

met rokers op de sportclub, in de kinderopvang,  

in speeltuinen en op school.

Culturele agenda
Het aanbod van culturele activiteiten in Bloemendaal  

is erg versnipperd. Iedere kern heeft zijn eigen identiteit 

met eigen initiatieven. Aan initiatieven willen we graag 

aandacht geven. Wij willen een overzicht waarin  

in één oogopslag alle culturele activiteiten binnen  

onze gemeente te vinden zijn. Door een culturele 

agenda krijgen de activiteiten meer bekendheid.  

Ook biedt het de mogelijkheid dat organisatoren  

van cultuur meer gaan samenwerken en activiteiten  

op elkaar afstemmen.

Dorpskernen verbinden door  
jaarlijks cultureel festival
Cultuur verrijkt de mens en brengt mensen  

samen. Daarom organiseren we samen  

met onze culturele partners een kortdurend  

cultureel evenement. We kiezen ook minder  

vanzelfsprekende locaties in de gemeente  

als podium van cultuur. Zo’n gezamenlijk  

evenement zorgt ervoor dat culturele organisaties  

meer dan nu gaan samenwerken en dat  

combinaties gemaakt worden van bijvoorbeeld  

kunst en cultureel erfgoed.

 “We vinden dat  
 kinderen rookvrij  
 moeten opgroeien.”  
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Actiepunten
  We beginnen in 2019 met de uitvoering  

van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

  Eenmaal per jaar overleggen we met de besturen 

van de plaatselijke scholen en leggen we afspraken 

vast in een gemeenschappelijke agenda.

  We overleggen met het schoolbestuur van  

de middelbare school over het wegnemen  

van onnodige belemmeringen in de doorstroming 

naar een hoger type onderwijs.

  We gaan vanaf 2019 in gesprek met besturen  

van sportverenigingen, kinderopvangorganisaties, 

scholen en andere organisaties en samen  

met professionals nemen we maatregelen  

voor een rookvrije omgeving voor kinderen.

  We gaan vanaf 2019 in gesprek met besturen  

van sportverenigingen en scholen en samen met 

professionals nemen we maatregelen die jongeren 

ertoe moeten aanzetten om minder te roken  

en minder alcohol en softdrugs te gebruiken.

  Vanaf 2019 organiseren we jaarlijks een cultureel 

festival met en voor alle dorpskernen.

  We laten vanaf 2019 een culturele agenda maken 

waarop het aanbod goed te vinden is.

8  ORGANISATIE EN GEMEENTELIJKE 
SAMENWERKINGSVERBANDEN

De werkwijze van de gemeente is aan het veranderen. 

Dat hangt samen met veranderingen in de 

maatschappij. We krijgen als gemeente meer  

en andere taken. Opvattingen over de rol van  

de overheid veranderen. We worden van een  

verzorgingsstaat steeds meer een participatiemaat-

schappij met actieve inbreng van inwoners.  

Ook verlopen communicatie en dienstverlening  

steeds meer online. Beleid maken en uitvoeren  

met inbreng van inwoners vraagt een andere manier 

van werken. Aan het begin van een nieuw beleids-

vormingstraject is meer tijd en inzet nodig dan in  

de traditionele werkwijze. We betrekken alle relevante 

partijen, ook raadsleden hierbij. De winst is meer  

draagvlak bij projecten en minder tijd en inzet aan  

het einde van het traject. Oplossing van een probleem 

is het uitgangspunt en dat pakken we projectmatig 

aan. Kennis en kunde van medewerkers worden los  

van de organisatiestructuur ingezet om gezamenlijk  

tot resultaten te komen. We werken nauw samen  

met buurgemeente Heemstede om taken ook  

in de toekomst waar nodig samen uit te voeren.  

Daar worden beide gemeenten beter van. In de regio 

werken we ook nauw samen met andere organisaties. 

We houden de belangen van Bloemendaal in de 

diverse samenwerkingsverbanden goed in het oog.
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Actiepunten
  Wij pakken de taken uit het collegeprogramma 

integraal en projectmatig aan. Ook werken  

we zoveel mogelijk samen met inwoners,  

organisaties en andere belanghebbenden. 

  Eenmaal per jaar evalueren we de aanpak,  

stellen die zo nodig bij en gaan erover in gesprek 

met de gemeenteraad.

  De gemeenteraad –betrekken we al voor de  

besluitvorming - bij belangrijke taken en projecten. 

Dat bevordert een goede samenwerking tussen 

raad, college en ambtelijke organisatie. 

Projectopdrachten waar de raad over moet 

besluiten, worden gedeeld met de raad.

  Het is aan de raad om te bepalen of verdere  

samenwerking met Heemstede gewenst is  

en binnen welke kaders dat zou moeten.  

Ter ondersteuning organiseren we vóór eind 2018 

een bijeenkomst met de beide raden.

  Op de manier zoals beschreven in de nota Grip  

op samenwerking vertalen we de belangen  

van Bloemendaal helder naar Verbonden Partijen 

en we bewaken die belangen.

9  BESTUUR EN SAMENLEVING

De samenleving verandert
Steeds vaker nemen inwoners zelf het initiatief om  

iets in hun buurt te realiseren en willen ze betrokken 

worden bij processen en besluiten die traditioneel  

bij de gemeente liggen. Ook zijn er steeds meer 

(maatschappelijke) vraagstukken die niet op  

lokaal niveau zijn op te lossen, maar om een  

regionale aanpak vragen.

De huidige samenleving vraagt veel meer om  

verbinding: in de buurten tussen inwoners onderling,  

op gemeenteniveau tussen inwoners en de politiek,  

en op regionaal niveau tussen gemeenten en provincie.

Wat betekent dit voor Bloemendaal?
Met een digitale enquête, met groepsgesprekken  

en door straatinterviews gaan wij, samen met  

ambtenaren en raadsleden graag in gesprek  

met inwoners, bedrijven, partners en de regio.  

Zo onderzoeken we wat de veranderende samenleving 

betekent voor onze gemeente. Dat onderzoek levert 

materiaal op voor een wijze van besturen die past bij  

de identiteit van Bloemendaal. Hierbij kijken we  

niet alleen op gemeente-, maar ook op dorpsniveau. 

Immers, niet in alle kernen van Bloemendaal leven 

dezelfde wensen en behoeften als het gaat  

om wonen, samenleven en de rol van de gemeente. 

Onze ambitie is om beleid meer af te stemmen  

op wat in de dorpskernen speelt. Bij de ontwikkeling  

van dit participatiebeleid hebben we ook oog voor  

het traject ‘Karakter aan de Kust’. Doel daarvan is meer 

aandacht voor de sterke punten van Bloemendaal. 

Onder het motto ‘Karakter aan de Kust’ maken we onze 

kwaliteiten cultuur, natuur en de inzet van inwoners  

en ondernemers beter zichtbaar. Dit doen we samen 

met inwoners en ondernemers, digitaal en fysiek.
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Kracht van de buurt
De verbinding tussen overheid en inwoners mag  

sterker en vanzelfsprekender worden. Daarom starten 

we een traject waarin medewerkers van de gemeente 

met mensen in gesprek gaan, op zoek gaan naar de 

‘Kracht van de buurt’. In 2019 starten we met een aantal 

buurten in Bennebroek. Op basis van deze ervaringen 

kijken we hoe we dit in de toekomst verder vormgeven.

Meedenken en meepraten
Als gemeentebestuur staan we in contact met inwoners, 

organisaties en ondernemers en we luisteren naar hen. 

Daarom geven we ze in een vroeg stadium gelegen-

heid om mee te denken en te praten over plannen.  

Dat gaat verder dan de (wettelijke) inspraak op  

al ontwikkelde plannen. Deze werkwijze geldt zowel  

voor gemeentelijke projecten als voor projecten  

van andere initiatiefnemers.

Participatiebeleid
De resultaten van het onderzoek naar de veranderende 

samenleving gebruiken we ook om de manier waarop 

we Bloemendalers betrekken bij gemeentelijke 

projecten, aan te scherpen. We luisteren naar de 

wensen en behoeftes van Bloemendaal en stemmen 

onze werkwijze daarop af. We gaan met de gemeente-

raad in discussie over de vraag wat deze werkwijze 

betekent voor de besluitvorming in de gemeenteraad 

en we ontwikkelen samen beleid op dit punt.

Dorpshuis en coördinator
We vinden het belangrijk dat elke inwoner meedoet  

in de samenleving en dat inwoners zich verbonden 

voelen met elkaar. Daarom zorgen we voor een 

dorpshuis of een andere algemeen toegankelijke 

ontmoetingsplek in elk van de Bloemendaalse  

dorpskernen. Samen met maatschappelijke partners 

organiseren we zo’n voorziening, passend bij  

de cultuur van de dorpskern. Ook de inzet van  

een dorpscoördinator draagt bij aan de sociale 

binding binnen een dorpskern. 

Actiepunten
  De burgemeester is wekelijks te zien en te spreken  

in een van de dorpskernen van Bloemendaal. Deze 

bezoeken zijn evenwichtig verdeeld over alle kernen.

  We willen als college vanaf najaar 2018 ieder 

kwartaal in de zuidelijke dorpskernen aanwezig  

zijn door inloopspreekuren te houden. 

  We verkennen de mogelijkheid om per dorpskern 

een dorpscoördinator in te zetten.

  In de Omgevingsvisie brengen we de verschillen 

tussen de dorpskernen tot uitdrukking. Die vormen 

de basis voor (eventuele verschillen in) inrichting  

van de openbare ruimte.

  In het communicatiebeleidsplan van Bloemendaal 

dat we eind 2018 vaststellen, leggen we vast  

dat we rekening houden met de eigenheid van  

de verschillende dorpskernen.

  In 2018 bepalen we op basis van een digitale  

peiling en door straatinterviews en cafégesprekken 

met inwoners, ondernemers en organisaties hoe  

we ze het beste kunnen betrekken bij beleid. 

  In 2019 komt er een programma op basis van  

de opgehaalde ideeën, meningen, overtuigingen. 

Onderdeel daarvan is ‘Kracht van de buurt’,  

maar ook een aangescherpt participatiebeleid.

  We geven meer aandacht aan de sterke punten  

van Bloemendaal. Onder het motto ‘Karakter  

aan de Kust’ maken we onze kwaliteiten cultuur, 

natuur en de inzet van inwoners en ondernemers 

beter zichtbaar.

 “We stemmen meer af  
 op wat er in dorpskernen gebeurt”  
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10  VEILIGHEID

Leefbaarheid 
Veiligheid en leefbaarheid staan (ook) in de komende 

bestuursperiode hoog op agenda. Een veilige  

en leefbare gemeente begint bij hoe we met elkaar  

en de omgeving omgaan. We zetten in op voorlichting 

en bewustwording en pakken de grootste ergernissen 

aan: zwerfvuil, burenoverlast, opzettelijke overlast  

door vooral jongeren, hondenpoep, te hard rijden,  

en parkeerproblemen.

Zorg en veiligheid 
Ook werken we aan een sluitende aanpak van zorg  

en veiligheid. Vooral bij mensen met verward gedrag 

en gezinnen met veel problemen is een intensieve 

gezamenlijk aanpak nodig. 

Aanpak ondermijnende criminaliteit
Het integriteitsbeleid staat hoog op de agenda,  

samen met de aanpak van criminaliteit die  

de samenleving en het openbaar bestuur ondermijnt. 

Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum  

Noord-Holland, dat zich richt op bestrijding  

van ondermijnende criminaliteit, krijgt meer  

medewerkers, onder andere om gemeenten  

beter en meer te kunnen ondersteunen.

Politie en burgerhulp
Politie, en met name wijkagenten, zijn er allereerst  

voor de inwoners en ondernemers. Samenwerking 

tussen gemeenten, politie, Openbaar Ministerie,  

ondernemers en burgers krijgt meer aandacht.  

We maken meer gebruik van de alertheid  

en opmerkzaamheid van inwoners; die zijn  

onmisbaar voor de professionals.
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 “De verbinding tussen overheid  
 en inwoners mag sterker en  
 vanzelfsprekender worden.” 

Foto: Willy Slingerland
Ontmoetingsgroep Bloemenstroom



Veilig strand
Het strand moet meer gebruikt worden zoals  

het oorspronkelijk bedoeld is: als een plaats om  

te ontspannen. Tot in juli 2018 waren er bijna elk 

weekend grote evenementen waardoor het strand  

niet voor iedereen een prettige en veilige plek was.  

We maken nadere afspraken met de huurders van  

de strandpaviljoens over hun activiteiten en begrenzen 

het aantal toegestane evenementen. Dan zijn op het 

strand minder agenten nodig en kunnen zij problemen 

in de dorpskernen aanpakken, zoals woninginbraken, 

geluids- en andere overlast, diefstal uit auto’s,  

babbeltrucs, onbehoorlijk gedrag in het verkeer, etc. 

Verplaatsing en nieuwbouw  
brandweerpost Bennebroek
De vrijwillige brandweer Bennebroek is nu gevestigd  

in het gebouw van de voormalige gemeentewerf, 

waarvan de technische en functionele staat slecht is. 

Voor goede brandbestrijding in het zuidelijke deel  

van de gemeente en de regio daaromheen is goede 

huisvesting voor de brandweerpost Bennebroek nodig. 

De brandweerpost moet dus op een andere plek 

komen en in een nieuw gebouw. Voor de bekostiging 

ervan zijn we als gemeente verantwoordelijk. 

Omwonenden betrekken we bij de ontwikkeling  

van de toekomstbestendige brandweerpost.

Actiepunten
  We doen in 2019 onderzoek naar de noodzakelijke 

middelen voor de Vrijwillige Bloemendaalse 

Reddingsbrigade (VDRB). Daarna beslissen we 

definitief of een andere manier van financieren 

nodig is. De VBRB is belangrijk voor de kustveiligheid 

en moet daarom qua middelen goed uitgerust zijn. 

  We zetten, binnen de veiligheidsregio Kennemerland, 

in op een toekomstbestendige bluswatervoorziening, 

waarbij we niet meer afhankelijk zijn van brand-

kranen. Eind 2018/begin 2019 hebben we hiervoor 

een voorstel. 

  We zetten de komende jaren het traject  

van ‘Brandveilig Leven’ voort. Hierbij bezoekt  

de brandweer kwetsbare personen, zoals 

80+-inwoners die nog zelfstandig wonen.  

De brandweer geeft dan preventieadviezen  

en brengt zo nodig een rookmelder aan.

  We hebben uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 

een nieuw integraal veiligheidsplan, mede gebaseerd 

op de uitkomsten van de veiligheidsmonitor van 2018.

  We versterken de samenwerking tussen de politie  

en de buitengewoon opsporingsambtenaren  

in dienst van de gemeenten Bloemendaal en 

Heemstede. Deze gemeenten hebben hiervoor  

al een samenwerkingsconvenant ondertekend.

  We versterken het Regionale Informatie en  

Expertise Centrum (RIEC) om meer zaken op  

het gebied van ‘ondermijning’ van de veiligheid  

en van de integriteit (wet Bibob) aan te pakken.

  We geven de komende jaren initiatieven  

van bewoners om de veiligheid te verbeteren  

de ruimte en stimuleren en ondersteunen ze waar 

mogelijk, zoals de Vereniging Veilig Bloemendaal  

en buurt-WhatsApp groepen.

  In 2019 gaan de nieuwe beleidsregels in voor  

het strand. We handhaven het naleven ervan actief. 

  In 2020 starten we met de bouw van  

een nieuwe brandweerpost voor de vrijwillige  

brandweer Bennebroek.
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11  FINANCIËN 

We hebben geld nodig om onze ambitieuze plannen  

uit te voeren, maar we moeten binnen de kaders  

blijven van de nota Bloemendaal duurzaam financieel 

houdbaar. Ook moeten we voldoen aan de eisen  

van het Rijk en de provincie en willen we inkomsten, 

vaste uitgaven en investeringen in evenwicht houden. 

Omdat onze ambities hoog zijn (investeringen  

in onderwijshuisvesting, wegen, riool, enz.)  

en de middelen beperkt, is het nodig om  

een aantal maatregelen te nemen. Stapsgewijs  

willen we meer ruimte creëren in de begroting voor 

financiering van nieuwe investeringen zoals onderwijs-

huisvesting en riolering. Om de schuld te verlagen 

verkopen we zo mogelijk de aandelen Eneco,  

gemeentewoningen en ander onroerend goed.  

We maken de kosten van afvalbeheer beter zichtbaar.

Riool goed gefinancierd
We willen een gezonde en veilige leefomgeving. 

Daarom willen we een doelmatig beheerd rioolstelsel 

dat is voorbereid op gevolgen van klimaatverandering, 

zoals hevige regenbuien en perioden van droogte.  

In 2019 maken we een plan om het rioolstelsel volledig 

kostendekkend te laten zijn. Daarbij onderzoeken  

we de mogelijkheden om het innen van de rioolheffing 

makkelijker en goedkoper te maken.

Algemene voorzieningen
Ook kijken we hoe we, met behoud van kwaliteit,  

de kosten kunnen verlagen van enkele algemene 

voorzieningen voor inwoners waar we nu geld  

op toeleggen. Hierover gaan we het gesprek aan  

met de raad. Door deze maatregelen kunnen we  

de noodzakelijke investeringen doen en onze schuld  

als gemeente op een acceptabel niveau houden. 

OZB
Het verwachte tekort door het afschaffen van  

de belasting op ondergrondse kabels en leidingen  

en het wegvallen van het dividend op de Eneco 

aandelen, vullen we aan door de onroerendezaak-

belasting (OZB) te verhogen. De OZB is tot nu toe laag  

in vergelijking met die in omliggende gemeenten. 

Actiepunten
  We verhogen de OZB vanaf 2019.

  We verkopen de Eneco-aandelen en een deel  

van ons onroerend goed, bijvoorbeeld voor een 

maatschappelijk doel. Hiermee houden we  

het schuldniveau beheersbaar. 

  Vanaf 2019 dekken de afvalheffingen een deel  

van de kosten en de risico’s van afvalbeheer. 
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 “We maken meer   
 financiele ruimte   

 voor nieuwe school-   
 gebouwen en riolering”  
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Gemeente  
Bloemendaal
Postbus 201 
2050 AE Overveen
(023) 522 55 55
gemeente@bloemendaal.nl 
www.bloemendaal.nl

Bezoekadres  
Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen
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