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Openbare Beeldvormende avond Begroting 2018 op donderdag 5 oktober 2017 om 20.00 uur in 

het werkcafe van het gemeentehuis te Overveen 

 

Concept Verslag 

 

Om 19:00 uur is een intern inloop uur voor technische vragen van raadsleden en duo-

commissieleden aan de organisatie over de Begroting 2018. 

 

20:00 uur Aanvang openbare gedeelte. 

 

1. Opening openbare gedeelte door de voorzitter Henk Schell 

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet alle deelnemers van harte welkom. 

 

2. Woord van welkom door wethouder Heijink 

De financiële positie is nu goed maar er zijn wel donkere wolken aan de hemel te 

verwachten in te toekomst. In het bijzonder het verlies in opbrengst van de precario 

ondergrondse infrastructuur en de zorgen omtrent de schuldpositie van de gemeente. 

Senior Team Financiën geeft een presentatie over de totstandkoming van en de 

aandachtspunten van de Begroting 2018. 

 

3. Werkgroepen Doelen Begroting 2018 

Om 20:30 uur wordt uiteen gegaan in werkgroepen waar per thema van gedachten wordt 

gewisseld over de Begroting 2018 en de eventuele verbeterpunten. 

 

Verdeling van de tafels: 

Tafel 1 

Interne zaken, financiële heffingen 

Aandachtspunten: 

In de programma’s is het gewenst om bij de Doelen minder jargon te gebruiken. Het 

taalgebruik moet gericht zijn op de inwoners van Bloemendaal. De Doelen moeten minder 

organisatiegericht verwoord worden. 

Uitgebreid wordt gesproken en stilgestaan bij de opgave om de schulden van de gemeente 

beheersbaar te houden. 

 

Tafel 2 

Sociaal Domein, Onderwijs, sport, cultuur en veiligheid 

Aandachtspunten: 

De Gemeente moet meer in control zijn op de grip op de Jeugdzorg. De overschrijding in de 

Jeugdzorg.  

Hoe zijn de investeringen in het Dorpshuis Vogelenzang te rijmen met het project Vitaal 

Vogelenzang? 

Ook aan deze tafel wordt aandacht gevraagd voor het gebruik van jargon en afkortingen in 

de Begroting wat voor raadsleden en andere geïnteresseerde niet of nauwelijks te volgen 

is. 
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Tafel 3 en 4 (samengevoegd) 

Tafel 3 

Ruimtelijke Ordening, grondexploitaties, wonen en economie 

Tafel 4 

Buitenruimten en Kapitaal goederen 

Aandachtspunten: 

Niet inhoudelijk maar wel veel aandacht voor en uitleg over de digitale Begroting . 

 

4. Samenvatting door de voorzitter per tafel 

De voorzitter vat de uitkomsten per tafel samen zoals verwoord in dit verslag. 

 

5. Sluiting 

Om 21:30 uur bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid en 

constructieve bijdrage en wenst iedereen wel thuis. 

 

 

Overveen, 6 oktober 2017  

De voorzitter van de Beeldvormende Avond  

Henk Schell  


