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BEGROTING 2023  
in één oogopslag

Hoe komt de gemeente Bloemendaal aan haar geld?

Waarin investeert de gemeente Bloemendaal in 2023?

RIJKSBIJDRAGEN 
€ 27.757.000

Totale inkomsten: 
€ 63.060.000

(ON)ROERENDE ZAAK BELASTING 

(OZB/RZB) 
€ 11.098.000

OVERIGE LOKALE HEFFINGEN  
(toerisme, parkeren, precario, leges) 

€ 3.416.000

RETRIBUTIES
(rioolheffing, begrafenisrechten, 
afvalstoffenheffing) 

€ 7.534.000

OVERIGE INKOMSTEN 
(huren, pachten en overige  
bijdragen) 

€ 13.266.000

Totale  
uitgaven:

€ 63.060.000

PROGRAMMA VEILIGHEID 
Openbare orde handhaven en  
veiligheid waarborgen. 

€ 2.808.000

PROGRAMMA VERKEER,  
VERVOER EN WATERSTAAT 
Duurzaam beheren en inrichten van 
(water)wegen en adequaat OV  
stimuleren. 

€ 4.204.000

PROGRAMMA ECONOMIE 
Stimuleren en faciliteren van  
economische activiteiten. 

€ 178.000

PROGRAMMA ONDERWIJS 
Onderwijs faciliteren, huisvesting en 
passend onderwijs. 

€ 2.887.000

PROGRAMMA BESTUUR EN  
ONDERSTEUNING 
Bestuur, organisatie en dienstverlening 
van de gemeente. 

€ 16.440.000

PROGRAMMA VOLKSHUISVESTING, 
RUIMTELIJKE ORDENING EN  
STEDELIJKE VERNIEUWING 
Behoud en versterking van het groene 
en cultuurhistorische karakter van 
Bloemendaal. 

€ 3.100.000

PROGRAMMA VOLKSGEZONDHEID 
EN MILIEU 
Behouden en bevorderen van een veilige, 
duurzame en gezonde leefomgeving 
voor nu en de volgende generatie. 

€ 8.649.000

PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN 
Garanderen van goede (jeugd)zorg en 
het bieden van hulp en ondersteuning 
zodat alle inwoners kunnen deelnemen 
aan de samenleving. 

€ 18.979.000

PROGRAMMA SPORT, CULTUUR  
EN RECREATIE 
Bevorderen en in stand houden van 
sport, cultuur en recreatie, waaronder 
het op duurzame wijze beheren en 
inrichten van aantrekkelijk (openbaar) 
groen en strand. 

€ 5.815.000

verdeeld naar  
programma’s

Bedragen zijn afgerond op een veelvoud van duizend euro. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

https://www.bloemendaal.nl/begroting2023
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0.  Bestuur en Ondersteuning        € 16.440.000

1.  Veiligheid           € 2.808.000

2.  Verkeer, Vervoer en Waterstaat        € 4.204.000

We staan voor een moderne, doeltreffende en doelmatige 
organisatie. Dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers 
staat centraal. 

De omgeving verandert: opgaven worden complexer en 
raken meerdere partijen. We willen onze ambities graag 
verder uitdenken en uitvoeren met inwoners, ondernemers en 
instellingen. Daarbij willen we niet altijd eerst een plan maken 
vanuit de gemeente, maar vooraf horen wat de omgeving 
denkt dat nodig is. 

Dit pakken we onder andere aan in 2023:

• Helaas bekostigt het Rijk de gemeente onvoldoende, 
waardoor het nodig is om burgers om een extra bijdrage 
te vragen. Daarom stelt ons college voor om de OZB-
opbrengsten vanaf 2023 met € 1,9 miljoen te verhogen.

• We werken samen met inwoners, ondernemers en 
(regionale) samenwerkingspartners aan maatschappelijke 
opgaven. We nemen daardoor betere besluiten en komen tot 
betere oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. 

• We investeren in de ambtelijke samenwerking met 
Heemstede en in het verder ontwikkelen van de juiste kennis 
en vaardigheden bij onze medewerkers.

Het doel van dit programma is de openbare orde te 
handhaven en de veiligheid te waarborgen. Dat doen we door 
preventie, door snel te handelen bij incidenten en crisissituaties 
en door toezicht en handhaving.  

Dit pakken we onder andere aan in 2023:

• We handhaven de openbare orde en de veiligheid 
van mensen, goederen en gebieden, zodat iedereen in 
Bloemendaal zich vrij en veilig kan voelen.

• We dragen bij aan de Veiligheidsregio Kennemerland voor 
de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de 
geneeskundige hulpverlening.

We onderhouden en verbeteren de (water)wegen van 
Bloemendaal, zodat deze voor iedereen op een veilige en 
duurzame manier beschikbaar zijn. Daar zorgen we onder 
andere voor door de de verkeerslichten te verbeteren en 
oversteekplaatsen overzichtelijker te maken.

We stimuleren het gebruik van bus en trein door met Provincie, 
NS en ProRail te overleggen over dienstregelingen.

Dit pakken we onder andere aan in 2023:

• In opdracht van het Rijk gaat de maximale snelheid binnen 
de bebouwde kom van 50 km/h naar 30 km/h. 

• We vervangen ruim 500 lichtarmaturen door dimbare LED 
verlichting.

• Schoolfietsroutes vragen om voortdurende aandacht en 
waar mogelijk een verbetering van de veiligheid. 

• We maken uitbreiding van het aantal laadpalen mogelijk

• We nemen actief deel aan de samenwerking Bereikbaarheid 
Zuid-Kennemerland.

Lees meer over het programma Bestuur en Ondersteuning

Lees meer over het programma Veiligheid

Lees meer over het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

(bron: waarstaatjegemeente.nl - 2021)

Rioolheffing per 
huishouden (2022)

€ 281 € 205

OZB tarief per woning 
(2022)

0,1035% 0,1098%

Baten Gemeentefonds  
per inwoner (2022)

€ 1.069

€ 1.951

Bloemendaal Nederland

https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12589/bestuur-en-ondersteuning
https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12590/veiligheid
https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12591/verkeer-vervoer-en-waterstaat
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4.  Onderwijs           € 2.887.000

3.  Economie           € 2.178.000

5.  Sport, Cultuur en Recreatie        € 5.815.000

De gemeente stimuleert en faciliteert economische activiteiten, 
bijvoorbeeld de winkelvoorzieningen, recreatieve voorzieningen 
maar ook zelfstandige ondernemers. Het behoud van de kwa-
liteit en vitaliteit van de winkelvoorzieningen in de dorpskernen 
zien we als onze economische kerntaak. 

We zien de laatste jaren een toename van het aantal toeristen 
dat ons kustgebied bezoekt. We richten ons vooral op de kwa-
litatieve (gezins)toerist die komt voor de rust en de ruimte. We 
zetten in op een goede balans tussen behoeften van inwoners 
en van bezoekers. 

Dit pakken we onder andere aan in 2023:

• We blijven ondernemers ondersteunen door activiteiten in 
winkelstraten te subsidiëren. 

• Ondernemers krijgen de ruimte voor nieuwe initiatieven.

• We verhogen de toeristenbelasting naar €3,50 per persoon 
per nacht.

• Richting de ontwikkelingen rondom Amsterdam Beach zijn 
we terughoudend. 

Goed onderwijs is de basis in de ontwikkeling van onze jeugd. 
Samen met onze partners in onderwijs en opvang zetten we 
ons in om alle kinderen en jongeren optimale kansen te bieden 
om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

• 16 basisscholen en 3 scholen voor voortgezet onderwijs.
• 17 kinderdagverblijven en 23 naschoolse opvang 

voorzieningen (BSO’s) 
• De gemeente Haarlem voert voor Bloemendaal de 

leerplicht(wet) uit.
• De Bloemendaalse scholen maken deel uit van 

bovenregionale samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs.

• Samen met de gemeenten in de regio verzorgt 
Bloemendaal het bijzonder schoolvervoer.

Dit pakken we onder andere aan in 2023:

• Voor alle kinderen en jongeren in Bloemendaal is het 
onderwijs op eigen niveau beschikbaar en fysiek bereikbaar.

• Alle kinderen gaan naar school. Er is aandacht om 
schooluitval en schoolverzuim terug te dringen.

• We investeren in onderwijshuisvesting en voeren het Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs uit.

• We bieden een tegemoetkoming in de kosten van peuter- en 
kinderopvang aan ouders die niet in aanmerking komen 
voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

We willen inwoners faciliteren om hun vrije tijd op een gezonde, 
veilige en ontspannen manier in te vullen. Voor inwoners en 
recreanten creëren wij een groene, gezonde leefomgeving 
en een aantrekkelijk strand en water. We koesteren het 
groene karakter en de hoge natuurlijke, landschappelijke, en 
cultuurhistorische waarden van Bloemendaal.

Sporten zorgt er voor dat mensen elkaar ontmoeten, het 
stimuleert de leerprestaties en bevordert een gezonde 
levensstijl. We stimuleren onze inwoners om meer te gaan 
bewegen en sporten.

Dit pakken we onder andere aan in 2023: 

• We investeren met partners in de gemeente in de kwaliteit 
van sportclubs en andere sportaanbieders. 

• We ondersteunen nieuwe initiatieven op het gebied van 
cultuur. De bibliotheek en het openluchttheater steunen we 
bij hun renovatie en vernieuwing.

• Het strand ziet er aantrekkelijk en schoon uit, is veilig en de 
kwaliteit van het zwemwater is uitstekend (Blauwe Vlag).

• Het wandelnetwerk Zuid-Kennemerland wordt in gebruik 
genomen.

Lees meer over het programma Onderwijs

Lees meer over het programma Sport, Cultuur en Recreatie

Lees meer over het programma Economie

https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12593/onderwijs
https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12594/sport-cultuur-en-recreatie
https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12592/economie
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7.  Volksgezondheid en Milieu        € 8.649.000

6.  Sociaal Domein          € 18.979.000

TE KOOP

8.  Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing   € 3.100.000

We vinden het belangrijk dat iedereen die dat nodig heeft 
toegang heeft tot zorg en ondersteuning. Daarbij blijft het uit-
gangspunt: zwaar waar nodig, licht waar het kan.

Het programma omvat onder andere de hulp aan ouders en 
jongeren, ondersteuning van inwoners met een beperking en 
kwetsbare inwoners. Maar ook het organiseren van voorzienin-
gen die inwoners in staat stellen om bijvoorbeeld langer thuis 
te blijven wonen of die deelname aan de samenleving laag-
drempeliger maken. Daarnaast gaat het om ondersteuning bij 
het vinden van werk, hulp bij het oplossen van schuldenproble-
matiek en zo nodig inkomensondersteuning.

Dit pakken we onder andere aan in 2023:

• We bieden met de basisvoorzieningen een laagdrempelig 
preventief aanbod in Bloemendaal. Iedereen kan meedoen.

• Met maatschappelijke ondersteuning en specialistische 
jeugdhulp bieden we meer intensieve hulp en begeleiding.

• Voor mensen die niet of nog niet kunnen werken bieden 
we ondersteuning om op een andere manier actief te zijn, 
bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, beschut werk of maatwerk-
voorzieningen.

• Net als iedere gemeente in Nederland vangen we mensen 
op die dat dringend nodig hebben.

We willen dat onze inwoners prettig, veilig en gezond kunnen 
wonen, werken en recreëren in Bloemendaal. Nu en in de 
toekomst. De stijgende prijzen stellen inwoners en ondernemers 
voor grote uitdagingen. Duurzaamheid is een belangrijk thema: 
we werken aan een klimaatneutrale en aardgasvrije gemeente. 
Daarmee houden we energie duurzaam en betaalbaar.

Ook beheren we het rioolstelsel, de afval- en begrafeniszorg en 
de lokale gezondheidszorg. 

Dit pakken we onder andere aan in 2023:

• We werken aan de verbetering van de afscheiding en het 
beperken van de hoeveelheid restafval.

• We zorgen dat alle inwoners toegang hebben tot schoon 
drinkwater. We zorgen voor een goed werkende riolering die 
tegen extreem weer door klimaatverandering kan. 

• Door de gemeentelijke begraafplaatsen maken we 
uitvaarten mogelijk met ruimte voor ieders persoonlijke wens.

Behoud en versterking van het groene en cultuurhistorische 
karakter van Bloemendaal is van groot belang. Wonen in 
Bloemendaal is aantrekkelijk en uniek. En dat moet het blijven. 
Wij zetten in op een gemêleerde bevolkingssamenstelling in 
samenwerking met de regio. 

De wooncrisis in Nederland voelen wij ook in Bloemendaal. We 
willen de wachttijd voor een sociale huurwoning verkorten. We 
versnellen bouwprojecten en streven naar meer sociale en mid-
denklasse woningen. 

• We zetten in op het energiezuinig maken van woningen met 
subsidieprogramma’s, met behulp van de verschillende par-
ticuliere initiatieven en met energiecoaches. Woningen met 
labels E t/m G worden zoveel mogelijk uitgefaseerd.

• Bij nieuwe woningbouwontwikkelingen houden we vast aan 
het uitgangspunt: 1/3 sociaal, 1/3 middensegment en 1/3 
overig.

• In Oldenhove worden maximaal 90 statushouders tijdelijk 
gehuisvest en ook 60 mensen vanuit andere doelgroepen. 
In 2023 ligt de focus met name op de begeleiding van de 
nieuwe bewoners in Bloemendaal.

Lees meer over het programma Sociaal Domein

Lees meer over het programma Volksgezondheid en Milieu

Lees meer over het programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Bloemendaal NL

Gemiddelde WOZ waarde woningen x €1.000 
(bron: waarstaatjegemeente.nl - 2021)

€ 773 € 290

https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12438/sociaal-domein
https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12647/volksgezondheid-en-milieu
https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12476/volkshuisvesting-ruimtelijke-ordening-en-stedelijke-vernieuwing
https://bloemendaal.begroting-2023.nl/p12476/volkshuisvesting-ruimtelijke-ordening-en-stedelijke-vernieuwing

