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college
Begroting 2020

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met trots bieden wij u de begioting 2020 in digitale vorm aan. Op verzoek is de begroting in beperkte

oplage ook in boekvorm beschikbaar. ln de begroting treft u onze doelen en financiële voorstellen

aan.

De woonlasten blijven voor inwoners gelijk
Conform de uitgangspunten van de door u vastgestelde Kadernota is de begroting2020 opgesteld.

Met behoud van de huidige levensstandaard en kwaliteitsniveaus van onze kapitaalgoederen zoals

wegen, riolering, groen en (onderwijs)gebouwen wordt het collegeprogramma voortgezet. Volgend
jaar blijven, behoudens een correctie voor inflatie, de totale gemeentelijke woonlasten voor inwoners

gelijk.

lnvesteringen en oplopende schuld
Er ligt een investeringsambitie voor een totaalbedrag van ca. €7,7 miljoen welke voorstellen u

separaat ter besluitvorming worden voorgelegd. Van alle voorgestelde investeringsvoorstellen zijn de

kapitaallasten in de meerjarenbegroting opgenomen. Deze ambitie zal ertoe leiden dat het

schuldniveau de komende jaren stijgt.

Verslechterd financieel perspectief
Naast de stijgende schuldenlast is helaas in de loop van 2019 het financiële beeld verslechterd. De

oplopende uitgaven voor jeugdzorg en WMO en de onzekerheid over de structurele compensatie van

de extra gelabelde rijksgelden voor jeugdzorg hebben ertoe geleid dat de begroting na verwerking

van alle overige autonome ontwikkelingen een tekort vertoont van ca. € 600.000. Ook meerjarig

vertoont de begroting tekorten en is waakzaamheid voor een slechter financieel scenario geboden.

Huishoudboekje 2020

Naast een kritische bijstelling c.q. aanscherping van elke begrotingspost als gevolg van de jaarcijfers

2018 heeftons college zich moeten beraden op mogelijkheden om de begroting sluitend te maken.

De voorstellen tot verhoging van de toeristenbelasting, de parkeerbelasting aan het strand, de

verlaging van de lasten voor onderwijsbeleid en het afboeken van investeringen met maatschappelijk

nut leggen wij u separaat ter vaststelling voor. Laatstgenoemd voorstel is binnen de huidige wet- en

regelgeving de laatste mogelijkheid om een financieel technische maatregel door te voeren. lndien u
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deze voorstellen overneemt is de begroting reëel en duurzaam in evenwicht en voldoet aan de
criteria van onze toezichthouder. lndien u één van de voorstellen niet overneemt dan ontkomen wij er
niet aan om vooruitlopend op de aangekondigde kerntakendiscussie besluiten te nemen die het
kwaliteitsniveau van ons huidig levensstandaard raken. Wij nodigen u uit deze ovenrvegingen bij de
beraadslagingen mee te nemen. Het woord is aan u.

Visiebepal in g over verantwoordelijkheid en rol gemeente noodzakelijk
Om onze huidige voorzieningen en goede fysieke structuur met dure lasten in stand te houden, het
investeringsniveau met oplopende schuldenlast en de onzekerheden over compensatie via de
algemene uitkering het hoofd te bieden zijn keuzes over de gemeentelijke taken, rol en reikwijdte
onvermijdelijk. Ook hoe we onze taken organiseren is van belang. Enerzijds om onze positie in de
samenleving te herijken en anderzijds om de financiële positie op peil te houden. Hierbij staat de
zelfstandigheid van de gemeente op het spel. Daarom voeren we met u in 201912020 een
kerntakendiscussie zoals afgesproken bij de vaststelling van de Kadernota. De voorbereidingen zijn
in volle gang en over de voortgang wordt u separaat geïnformeerd.

Ons college ziet uit naar een prettige en constructieve samenwerking met de raad over de
vaststelling van de begroting 2020 zodatwe gezamenlijk, als bestuur, Bloemendaal duuzaam,
sociaal en leefbaar houden.
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