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Qndęrwęrp
Dit voorstel gaat over de kadernota 2021 waarin de beleids- en technische uitgangspunten worden 
vastgesteld voorde ontwerpbegroting 2021 van de gemeente Bloemendaal. Het gaat hier om een 
aangepaste versie ten opzichte de versie voor de raad van 28 mei om tegemoet te komen aan 
wensen in de raad.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal bijeen op 2 juli 2020;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020

besluit:

1. De uitgangspunten voorde begroting 2021 (hoofdstuk 2 en 3) vast te stellen:
a. rekenrente op l,0oZote bepalen;
b. een loonontwikkeling van 2,l0zó;
c. indexering materiële- en subsidiebudgetten van l,50Zo;
d. de overige inkomsten, heffingen, huren en belastingen worden verhoogd met

l,80Zo;
e. de parkeertarieven stijgen metĉ 0,05 (of meer voorzoverZandvoort hettarief 

meer laat stijgen);
f. de opbrengsten verkoop eigendommen (en andere activa) worden toegevoegd aan 

de bestemmingsreserve 'afbouw schulden'voor zover de Flexibele Algemene 
Reserve hoger is dan 30/0 van het begrotingstotaal;

2. Akkoord te gaan met de volgende fmindercomplexe) ombuigingsvoorstellen en die als 
mutatie op te nemen in de ontwerpbegroting 2021:

2.2 Alle parkeervergunningen kostendekkend maken door verhoging
van leges naar kostendekkend niveau

C 133.000

5.2 Focus op gezondheid en minderop duurzaamheid e 25.000

5.3c Stoppen met lentefestival C 40.000

5.7b Verwijderen hondepoepzakjesautomaten e 15.000
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5.7d Verwijderen slagboom strand Bloemendaal C 6.000

5.7f Gazons omvormen naar ruwe bermen C 19.000

5.7g Heesters omvormen naar gazon C 6.000

5.7j Geen bijdragen aan (regionaal) wandelnetwerk C 7.500

5.7k Stoppen met openbare drinkfonteinen (mogelijk zet PWN deze taak
voort)

C 3.000

5.7n Beheer bosplantsoenen afschalen C 12.000

7.3a één milieustraat beschikbaar voor inwoners inOverveen C 45.000

7.3c Minder vaak ophalen Klein Chemisch Afval (KCA) bij Vogelenzang
en detailhandel

e 2.000

Akkoord te qaan met de volqende voorstellen (ţlię n^ţiere uitwerkina behoevenì en
opdracht te geven om deze verder uit te werken tot een nieuw voorstel voorde ontwerp
begroting 2021:

0.2 Herziening dienstverlening servicepunt Bennebroek 
(besparing/taakstelling is overigens al ingeboekt)

e 30.000

3.4 Verhoging toeristenbelasting van C 3,00 naarC 3,25 C 110.000

4.3a Vakonderwijs gymnastiek overdragen aan scholen C 104.000

4.3b Taak logopedie overdragen aan scholen e 60.000

5.1 Verlagen subsidies sportverenigingen e 151.000

5.3a Verzelfstandiging muziekschool e 400.000

5.3b Minder culturele activiteiten e 60.000

5.5a Afschaffen monumentensubsidie e 40.000

5.6 Bibliotheekfunctie beperken tot wettelijk minimum e 300.000

5.7a Versobering 1 opheffen speelvoorzieningen. e 44.000

5.7h Afbouwen bijdrage beheer Hertenkamp Bloemendaalse bos e i4.ooo

5.7m Afschaffen vaste bijdrage Ca pre ra e 29.000

6.1a Beperken taken Welzijn Bloemendaal e 50.000

6.1b Beperken of stoppen met Bloemendaal samen e 40.ooo

6.3b Extra minimaondersteuning versoberen, in lijn brengen met wat
landelijk gebruikelijk is

e 40.000

7.3b Verlagen frequentie inzamelen restafval en de vrije ruimte in de 
lokale lasten gebruiken voor een extra OZB verhoging

e ïoo.ooo

4. Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen en investeringsplannen (hoofdstuk 4 en 5).



WD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA dienen een amendement in (kenmerk B) met als dictum:

Besluit:

1. De financiële kaders opgenomen in de onderdelen Ie, 2 en 3 te schappen;

2. De beleidsmatige kaders nader financieel uit te laten werken door het college in samenwerking met 
inwoners en andere belanghebbenden. Deze uitwerking resulteert in een voorstel voor een sluitende 
begroting;

3. Bij de onder punt twee de genoemde financiële uitwerking de volgende kaders in acht te nemen:

A. Te behouden voorzieningen/dienstverlening:

(4.3a) "vakonderwijs gymnastiek overdragen aan scholen" zo in te vullen dat wordt uitgegaan van een 
bijdragebedrag per leerling voor vakonderwijs/gymnastiekonderwijs van C 30 per leerling (2021);

(5.7a) geen versobering/ opheffen speelvoorzieningen;

(5.7f) gazons worden niet omgevormd naar ruwe bermen;
(5.7g) heesterplantsoen wordt niet omgevormd naar gazon;
(5.7n) beheer bosplantsoenen blijft op het huidige niveau gehandhaafd;

(5.7k) niet stoppen met openbare drinkfonteinen;

(6.3b) extra minima-ondersteuning wordt niet versoberd;

(7.3a) de milieustraat Heemstede blijft beschikbaar voor inwoners vanuit Bennebroek en Vogelenzang;

(7.3c) het ophalen Klein Chemisch Afval (KCA) bij Vogelenzang en detailhandel blijft op het huidige 
serviceniveau;

B. Verderte onderzoeken maar in essentie te behouden voorzieningen/dienstverlening:

(0.2) behoud Servicepunt Bennebroek, maar wel onderzoeken of de dienstverlening verrijkt kan worden; 

(4.3b) inzake logopedie wordt onderzocht:
a. behoort deze taak ondergebracht te worden onder het taakveld 'preventief jeugdbeleid?,
b. zo ja, wat voor invloed kan dat hebben op de financiering van deze taak?;

(5.3a) inzake de muziekschool wordt onderzocht:
a. de haalbaarheid van financieel duurzame verzelfstandiging uitgaande van goed overleg met de 
muziekschool,
b. de mogelijkheid van verhoging van de lesgelden zo spoedig mogelijk, zonder dat de (kinderen van 
ouders met) lage inkomens daardoor worden getroffen;

(5.1) verlagen subsidies sportverenigingen;

(5.3b) minder culturele activiteiten;

(5.5a) voor monumenten te onderzoeken of een meer specifiekere en stimulerende subsidiering mogelijk 
is;

(5.7m) afschaffen vaste bijdrage Caprera;
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(6.1a) beperken taken Welzijn Bloemendaal;
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C. Ombuigingsvoorstellen (vanaf 2021):

( 0.1) nieuwjaarsreceptie versoberen;

(5.6) bibliotheek: gemeentelijke bijdrage geleidelijk verminderen tot het niveau dat door de organisatie 
zelf reeds is voorgesteld;

(5.7h) de Hertenkamp Bloemendaalse bos: gemeentelijke bijdrage verminderen tot het niveau dat door de 
organisatie zelf reeds is voorgesteld;

(5.2) focus op gezondheid in plaats van voortzetting van de huidige duurzaamheidssubidies 
sportaccomodaties;

(5.3c) stoppen met het Lentefestival;

(5.7b) verwijderen hondenpoepzakjesautomaten;

(5.7d) verwijderen slagboom strand Bloemendaal;

(6.1b) stoppen met 'Bloemendaal Samen';

Inkomsten:

(0.61) uitgaande van een sluitende begroting wordt de mogelijkheid opengelaten om de overige 
belastingtarieven bij te stellen;

(l.e) de parkeertarieven Bloemendaal aan Zee in 2021 te laten stijgen met 4 % inclusief de inflatie van 
1,8 96 en derhalve de koppeling met Zandvoort los te laten;

(2.2) het kostendekkend maken van alle parkeervergunningen geleidelijk (in fases) te laten verlopen;

(3.4) de toeristenbelasting wordt in het jaar 2021 volgens voorstel college verhoogd. Voor de járen daarna 
wordt er zo mogelijk een gedifferentieerde toeristenbelasting ingevoerd, waarbij de belasting voorgasten 
die verblijven in een hotel hoger zijn dan voor gasten die verblijven op een camping;

Amendement B wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Ņļetínachtnemin 
van het aangenomen amendement wordt het raadsvoorstel aangenonterrmeflS stemmen vpoTe 
3 stemmen tegen. ^ —'

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 2 juli 2020

, \/oorzitter

, griffier

.aangenomen
Voor: 15 
Tegen:3 
Afwezig: 1



Voorgesteld besluit

IDEM voorgesteld besluit hierboven

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Als voorbereiding op de begroting 2021 wordt de kadernota opgesteld. De kadernota 2021 wordt 
beleidsmatiger van opzet zodat er meer ruimte is voor meningsvorming in de raad. Het is de 
bedoeling om het zwaartepunt van de raadbehandeling over de begroting van het volgende jaar te 
verleggen van het najaar naar voorjaar.

De gemeente is verplicht om een sluitende begroting te maken. Daarom zijn in de kadernota een 
aantal ombuigingsvoorstellen opgenomen.

De gemeente heeft een groot grondgebied om te onderhouden (bijvoorbeeld groen, riolering, 
wegen), vijf kernen met eigen wensen voor onderwijs en- sportfaciliteiten etc. en krijgt 
onvoldoende uit het gemeentefonds om dit op het huidige niveau te kunnen bekostigen. Bij 
uitvoering van de geplande investeringen dreigt de schuld in 2035 op te lopen tot een bandbreedte 
tussen de C 76 en C 94 miljoen. De raad heeft een norm van C 40 miljoen voor de maximale 
omvang van de schuld gesteld. Het tekort op de begroting zou dan (als gevolg van toenemende 
kapitaallasten) stijgen tot -indicatief-C 1 miljoen in 2026, C 2 miljoen in 2031 en C 3 miljoen in 
2035. Daarbij komt nog het financiële knelpunt van de oplopende kosten van het sociaal domein 
waarvoor de gemeente onvoldoende wordt gecompenseerd door het Rijk. Daarom worden met de 
ombuigingsvoorstellen in deze kadernota ruimte gemaakt voor noodzakelijke investeringen en 
andere noodzakelijke kosten. Als dat onvoldoende lukt, dan zal de schuld wél verderop gaan lopen 
omdat er dan onvoldoende ruimte is voor investeringen.

Er gelden kaders die door de Rijksoverheid zijn vastgesteld. Deze kaders zijn opgenomen in de 
Gemeentewet en in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Tevens is rekening gehouden 
met de kaders vanuit de provincie Noord-Holland (zie kaderbrief provincie Noord-Holland -nog niet 
beschikbaar-).

Het BBV bevat de regelgeving voor onder andere het opstellen van de begroting en jaarstukken, de 
financiële positie, waardering activa en informatie voor derden. Er wordt o.m. voorgeschreven dat 
het begrotingsstelsel van baten en lasten van toepassing is voor de gemeentebegroting en dat de 
begroting in structurele zin in evenwicht moet zijn. Dit houdt feitelijk in dat de jaarlijks 
terugkerende lasten ook gedekt moeten worden door jaarlijks terugkerende baten. Baten en lasten 
die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen worden aangemerkt als incidenteel. Incidentele 
dekking van structurele lasten, bijvoorbeeld dooraanwending van reserves, worden ook hiertoe 
gerekend. De richtlijnen zijn opgenomen in de Verordening financieel beheer Bloemendaal 2018 
(ex art.212 Gemeentewet).

Naast kaders wat betreft regelgeving, zijn er ook financiële kaders/uitgangspunten waarvan de 
raad gevraagd wordt om deze vastte stellen zoals rekenrente en inflatiepercentages. De begroting 
2021 wordt digitaal ontsloten en zal compact en op hoofdlijnen zijn. Waar nodig worden de 
verplichte BBV-beleidsindicatoren aangevuld met facultatieve kengetallen.

Naast deze kaders doen zich ontwikkelingen voor waar de gemeente mee te maken heeft. Dat 
wordt beschreven in de kadernota in hoofdstuk 4'Ontwikkelingen'en hoofdstuk 5'Investeringen'.

Beoogd effect
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Beoogd wordt dat de gemeenteraad de technische uitgangspunten vaststelt waarmee de 
ontwerpbegroting wordt opgesteld, akkoord gaat met de ombuigingsvoorstellen, kennis neemt van 
actuele ontwikkelingen en de mogelijkheid heeft richting te geven aan beleid en financiële kaders.

Politieke keuzeruimte
Het is aan de gemeenteraad om een afweging te maken tussen financiële mogelijkheden en 
belangen aan de ene kant en inhoudelijke beleidsafwegingen aan de andere kant. Om de raad 
meer gelegenheid te geven voor kaderstelling en meningsvorming worden bij de ka dernota 
richtinggevende besluiten door de raad gevraagd.

Gedachtegang

Argumenten
1. De uitgangspunten voor de begroting 2020 (hoofdstuk 2 en 3) vast te stellen

a. rekenrente op l0Zo te zette;
Het gaat om het gemiddelde van de lening portefeuille

b. een loonontwikkeling van 2,l0Zo;
Hier gaat het om het CPB cijfer prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 
(gemiddelde periode 2021 t/m 2025)

c. indexering materiele-en subsidiebudgetten van l,50Zo;
Dit is het CPB cijfer prijs overheidsconsumptie, netto materieel (gemiddelde periode 
2021 t/m 2025)

d. de overige inkomsten, heffingen, huren en belastingen worden verhoogd met 
1,80Z»;
Het gebruikte inflatiecijfer is het gemiddelde van de loonontwikkeling en index 
netto materieel (2,08 * 1,54 = 3,62 /2 = 1,81)

e. de parkeertarieven stijgen a.g.v. prijsindexatie metC 0,05 (of meer voorzover 
Zandvoort het tarief meer laat stijgen);
Een index van l,80Zo op het huidige tarief van C 3,25 s C 0,0589 (afgerond C 0,05).

f. de opbrengsten eigendommen (en andere activa) worden toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve 'afbouw schulden'voor zover de Flexibele Algemene Reserve 
hoger is dan 30Zo van het begrotingstotaal.
Om de schulden beheersbaarte houden worden incidentele baten uit verkoop 
activa gestort in de bestemmingsreserve afbouw schulden.

2. Akkoord te gaan met de volgende (meer eenvoudige) ombuigingsvoorstellen, en als 
mutatie op te nemen in de ontwerpbegroting 2021

Een aantal voorstellen die door ons college worden geadviseerd zijn minder 
complex. Na uw akkoord hiervoor (besluit 2 van dit raadsvoorstel) worden deze als 
mutatie verwerkt in de ontwerpbegroting en worden dus niet als nieuw voorstel bij 
het raadsvoorstel begroting 2021 gepresenteerd. Voor meer informatie zie de 
bijlage 'takenkaarten'. De voorstellen zijn genummerd, zodat u makkelijk de 
relevante informatie kunt vinden.
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3. Akkoord te gaan met de volgende voorstellen (die nadere uitwerking behoeven) en 
opdracht te geven om deze verder uit te werken tot een nieuw voorstel voor de ontwerp
begroting 2021.

Een aantal voorstellen die door ons college worden geadviseerd vergen nadere 
uitwerking en worden u als nieuw voorstel bij het raadsvoorstel begroting 2021 
gepresenteerd. Voor meer informatie zie de bijlage 'takenkaarten'. De voorstellen 
zijn genummerd, zodat u makkelijk de relevante informatie kunt vinden.

4. Neemt kennis van de ontwikkelingen en investeringsplannen (hoofdstuk 4 en 5)

Een aantal ontwikkelingen is van belang voorde voorbereiding van de begroting 
2021, waarvan de raad kennis kan nemen en over kan besluiten bij de begroting 
2021, wanneer immers de verdere uitwerking heeft plaatst gevonden en de kaders 
vanuit het Rijk bekend zijn.

Alternatieven
1. a/b/c/d/e/ Andere indexcijfers gebruiken

De raad zou afwijkend kunnen besluiten wat betreft de te gebruiken inflatiecijfers, maar de 
CPB-cijfers zijn een objectieve en betrouwbare bron hiervoor, hoewel de cijfers mogelijk 
nog worden bijgesteld n.a.v. de Corona crisis.

2. Alternatief is om andere ombuigingsvoorstellen te gebruiken dan die door het college worden 
voorgesteld.

3. Alternatief is om de voorstellen niet als mutatie maar ook als nieuw voorstel te verwerken 
en/of andere ombuigingsvoorstellen te gebruiken dan die door het college worden vastgesteld.

4. De raad wordt niet om een besluit gevraagd om voor nieuwe voorstellen budget beschikbaarte 
stellen, besluitvorming is aan de orde bij de behandeling van de begroting 2021 in het najaar.
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Overwegingen van het college

Overwegingen zijn:
Baten en lasten in evenwicht alsmede schulden beheersbaar houden;
Kaderstelling en regelgeving;
De Coronacrisis zal naar verwachting de financiële opgave groter maken;
Begroting compact, toegankelijk, transparant en vergelijkbaar met andere gemeenten;
De discussie in de raad bevorderen dat beleid/inhoud en afwegingen centraal staan en 
minder de discussie over proces/geld/regelgeving
Het effect van de herverdeling gemeentefonds kan substantieel zijn en wordt naar 
verwachting in 2022 ingevoerd.

Middelen
Bij het opstellen van de begrotingen van de afgelopen járen, was het vooral als gevolg van de 
ontwikkelingen in het sociaal domein steeds lastiger om de structurele baten en lasten te laten 
sluiten. De gemeente staat voor ingrijpende keuzes omdat het Rijk gemeenten onvoldoende 
bekostigd en de investeringsopgave groot is. Daarom wordt de gemeente helaas geconfronteerd 
met de noodzaak tot ombuigingen.

De coronacrisis heeft, naast veel menselijk leed, ook financieel economische gevolgen. Vooral voor 
het Rijk, die extra middelen beschikbaar stelt om (de gevolgen van) de crisis te bestrijden. De 
gemeente voert in medebewind een aantal taken voor het Rijk, maar de verwachting is dat de 
gemeente hiervoor wordt gecompenseerd. Baten van de gemeente zoals toeristen- en 
parkeerbelasting zullen naar verwachting tegenvallen. Er kunnen ook structurele gevolgen zijn, 
maarde ombuigingsopgave zal daarniet kleiner door worden.

In de kadernota 2021 worden de uitgangspunten voordeze ombuigingen geschetsten worden 
voorstellen voor ombuigingen gedaan. De effecten van de mei/juni circulaire 2020 zijn nog NIET 
bekend en ook de bij deze kadernota voorgestelde technische uitgangspunten zijn nog NIET 
doorgerekend.

Naar verwachting is in juni 2020 meer bekend en wordt in de zomer de ontwerpbegroting 2021 
opgesteld op basis van de kadernota 2021. Bij de behandeling van de begroting 2021 zullen de 
voorstellen verder worden uitgewerkt en onderdeel uitmaken van het begrotingsproces 2021 en 
volgende járen.

Onderstaand kunt u de totalen vinden zoals die in de Kadernota 2021 worden voorgesteld.
Zie bijlage takenkaarten voor een toelichting op de ombuigingsvoorstellen en de Kadernota voor 
een toelichting op de voorstellen voor extra middelen. In de bijlage investeringsprogramma kunt u 
een overzicht van de voorgenomen investeringen vinden.

Totalen verwerkt in Kadernota 2021:

Voordeel:
Ombuigingsvoorstellen nader uit te werken 
Voorstellen als mutatie verwerken in begroting 
Nadeel:
Voorstellen kadernota structureel 2021: 
Voorstellen kadernota incidenteel 2021:

C 1.572.000 
C 313.500

e 99.560 
e 873.000

Voorstellen kadernota investeringen 2021 C 7.132.550
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Participatie
Participatie was aan de orde bij het opstellen van de ombuigingsvoorstellen.

Communicatie
De kadernota wordt op de website gepubliceerd.

Samenwerking (Heemstede)
Het format kadernota is niet geharmoniseerd met de gemeente Heemstede

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
De ontwerpbegroting wordt opgesteld op basis van de uitgangspunten van de kadernota en de 
besluiten en meningsvorming in de gemeenteraad.

Evaluatie
Jaarlijks wordt de p&c cyclus geëvalueerd met de auditcommissie en zo nodig worden 
aanpassingen doorgevoerd.

Bijlagen
« Kadernota 2021 versie 2.3 (2020001621)
« Bijlage takenkaarten (2020001739)
» Investeringsprogramma (2020001295)
« Kaderbrief financieel toezicht Provincie Noord-Holland (Niet beschikbaar/wordt nagestuurd)

Achterliggende documenten
« Tussenrapportage Bloemendaal financieel duurzaam (2018002441) 
« Begrotingsanalyse 2017 gemeente Bloemendaal (2018003766)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


