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A. SAMENVATTING 

 

A.1  Financieel resultaat  

 

Het doel van de nota is inzicht geven in (nieuwe) ontwikkelingen en afwijkingen met budgettaire 

gevolgen voor met name het lopende begrotingsjaar 2019.  

 

Het negatieve saldo van de primaire begroting 2019 in de raad van 8 november 2018 bedroeg 

€ 101.742 (inclusief de nieuwe voorstellen en uitwerking septembercirculaire 2018). Daarna heeft 

de raad in december 2018 besloten tot personeelsuitbreiding bij de Griffie en het laten doen van 

een onderzoek naar de gebeurtenissen rond Elswoutshoek. Uit deze besluiten vloeien zowel 

structurele als incidentele kosten voort die het negatieve saldo met € 177.062 heeft doen oplopen 

tot € 278.804. 

 

In deze zomernota worden nieuwe voorstellen gedaan die per saldo het geraamde begrotingstekort 

verder doen oplopen.  

De belangrijkste oorzaken van het negatieve saldo lasten/baten nieuwe voorstellen zijn: 
+   = voordeel 

-/-  = nadeel 

- Voorjaarsnota 2019 IASZ €    137.000 + 

- Uitkering dividend 2018 Eneco €    225.000 + 

- Verlaging eigen bijdragen Wmo voorzieningen €    357.000 -/- 
- Verhoging budgetten specialistische jeugdhulp € 1.000.000 -/- 

Restant egalisatiereserve sociaal domein €    385.266 + 

- Minder afgiften reisdocumenten €    106.000 -/- 
 

De mutaties n.a.v. de Zomernota 2019 leiden tot een negatieve bijstelling van het begrotingssaldo 

met € 696.701 tot een voorlopig geraamd negatief tekort van € 975.505. Het effect op de 

vastgestelde begroting wordt onderstaand in beeld gebracht. 

 

Saldo begroting voor Zomernota 2019      -/- €   101.742 

Per saldo lasten/baten van reeds genomen raadsbesluiten   -/- €   177.062 

Vertrekpunt Zomernota 2019       -/- €   278.804 

Per saldo lasten/baten nieuwe voorstellen conform bijlage   -/- €   696.701 

Nieuw saldo begroting 2019       -/-  € 975.505 

 

Het nadelig effect van de exploitatiebegroting ad € 975.505 wordt, zoals is vastgelegd in de Nota 

Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2017, onttrokken aan de Flexibele algemene reserve (via 

resultaatbestemming 2019). 

 

Het college van B&W heeft enkele besluiten genomen die budgettair neutraal verlopen welke in 

deze nota worden verwerkt. Het betreffen de volgende besluiten: 

- Verkoopopbrengsten stukje grond nabij Posthumus Meyjeslaan (€ 18.900) en gymzaal 

Kerklaan ad € 20.000 (notariële overdracht januari 2019 i.p.v. eind 2018) worden gestort 

in de reserve afbouw schulden; 

- Omzetting stelpost bijdrage in vervanging materieel t.b.v. Vrijwillige Reddingsbrigade 

Bloemendaal (VRB) naar een subsidie aan VRB (€ 49.100).  
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De gevolgen van de Zomernota 2019 worden in onderstaand tabel in beeld gebracht. Na eliminatie 

van de incidentele effecten is de begroting 2019, 2020 en 2021 niet in evenwicht. Vanaf 2022 is de 

begroting reëel en duurzaam in evenwicht. 

 

bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 

Stand meerjarenbegroting 2019-2022 na vaststelling begroting 
(incl. nieuwe voorstellen en septembercirculaire 2018) 

    

-102 924 1.081 718 
Reeds genomen raad- en collegebesluiten -177 -59 -60 -62 

 -279 865 1021 656 
Financiële gevolgen Zomernota 2019 -697 -478 -435 -424 

Verwachte stand begroting 2019 na vaststelling Zomernota -976 388 585 232 
Eliminatie opgenomen incidentele uitgaven/inkomsten  265 -542 -699 60 

Saldo materieel na correctie incidentele uitgaven en inkomsten -711 -154 -114 292 

 

 

A.2  Toelichting Flexibele Algemene Reserve 

 

Na alle nog in de begroting 2019 geraamde onttrekkingen en toevoegingen aan deze reserve 

bedraagt de stand van deze reserve per 31-12-2019 als volgt: 

 

Stand per 1-1-2019 (jaarrekening 2018)   € 14.365.955 +/+ 

 verwacht nadelig saldo begroting 2019 tot vaststelling zomernota  €     101.742 -/- 

 onderzoek gebeurtenissen rond Elswoutshoek (raad 13 december 2018) €     120.000 -/- 

 voorstel budgetoverheveling 2018 naar 2019 (raad 31 januari 2019) €     282.878 -/- 

 transitie outsourcing GRIT (raad 18 april 2019)   €     126.117 -/- 

Nieuw geraamde stand per 31-12-2019   € 13.735.218 +/+ 

 

De norm van de reserve bedraagt 3% van de begrotingsomvang, zijnde 3% van € 49 miljoen is 

afgerond € 1,5 miljoen. De geprognosticeerde stand van de reserve ligt ver boven de norm. 

 

 

A.3 Verloop post Onvoorzien 

 

In de begroting is structureel een post onvoorzien ad € 50.000 opgenomen. Deze post is bedoeld 

als dekking voor lasten die niet in de begroting zijn opgenomen. Tot nu toe is deze post niet 

ingezet. In de zomernota worden twee voorstellen met dekking uit de post onvoorzien gedaan, te 

weten maatregelen vuurwerkoverlast (voorstelnummer 2 € 12.500) en aanschaf AED’s met 
buitenkasten (voorstelnummer 3 € 15.000). Na vaststelling van de zomernota resteert een saldo 

van € 22.500. 

  

http://www2.nijmegen.nl/content/187831/dekking
http://www2.nijmegen.nl/content/188541/lasten
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A.4 Financieel overzicht voortgang investeringen 

 

In onderstaand tabel is de stand van de lopende investeringen weergegeven. 

1 2 3 

Verstrekt  Totaal Restant 

investerings- geactiveerd investerings- 

bedrag   bedrag  

7.285.820 2.959.305 4.326.515 

In kolom 1 staan de investeringsbedragen die door de raad de afgelopen jaren beschikbaar zijn 

gesteld. In kolom 2 staan de tot nu toe gerealiseerde uitgaven. In kolom 3 staan de 

restantramingen c.q. nog te besteden bedragen. Voor een toelichting over de voortgang van deze 

investeringen wordt verwezen naar de bijlage bij deze zomernota. 

 

 

A.5 Structurele effecten 

 

In de zomernota staan voorstellen die alleen op het lopende boekjaar van toepassing mogen zijn. 

Toch worden er voorstellen gedaan met structurele doorwerking naar de komende jaren. Een 

aantal van deze voorstellen is al besloten (o.a. personeelsuitbreiding Griffie) of vloeien voort uit 

ministeriële regelingen (bijv. circulaire gemeentefonds, verlaging eigen bijdrage Wmo 

voorzieningen en geldigheidsduur reisdocumenten). Een ander deel betreft de investeringen. 

Lopende investeringen kunnen worden bijgesteld wanneer er onverwachte en niet te vermijden 

kosten/oorzaken zijn waaruit hogere kapitaallasten voortvloeien of kunnen juist naar beneden 

worden bijgesteld als blijkt bij gereed melding dat er een onderschrijding heeft plaatsgevonden. Dit 

laatste leidt dan tot structureel lagere kapitaallasten. 

 

Per saldo heeft de zomernota een negatieve doorwerking naar de komende jaren. De structurele 

effecten worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2023. 

 

 

Opmerking: met de € 50.000 incidenteel wijzigt in de meerjarentabel hierboven ook het bedrag 
incidenteel in de jaarschijf 2020 van 592K naar 542K.   

2020 2021 2022

Raadsbesluiten

- Aangenomen initiatiefvoorstel "Uitbreiding Griffie Bloemendaal" -55.620 -57.289 -59.008

- doorontwikkeling GBKZ (nieuw voorstel 21-begr.2019) -3.062 -3.062 -3.062

Nieuwe voorstellen

Nr. 05 Verlaging eigen bijdragen Wmo voorzieningen -345.000 -345.000 -345.000

Nr. 06 Doorschuiven opstellen biodiversiteitsplan naar 2020 -50.000

Nr. 07 Verhogen budgetten brandstof en onderhoud tractie -33.586 -33.586 -33.586

Nr. 09 Actualisatie diverse budgetten

        - algemene uitkering gemeentefonds combinatiefuncties 0 0 0

        - vervallen diverse posten informatievoorziening 37.461 37.991 38.523

        - correctie doorberekening overhead GBKZ 16.736 23.476 30.315

        - minder afgiften reisdocumenten (langer geldigheidsduur) -106.000 -121.000 -117.000

Financiële bijstelling investeringen

Nr. 11 Aanpassen kredieten masten/armaturen 2.750 2.695 2.640

-536.321 -495.775 -486.178
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B. Afwijkingen op inhoud/doelen per programma 

 

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat 

 

Onderzoek verkeersremmende maatregelen Julianalaan 

De AVC (ambtelijke verkeerscommissie) adviseert in mei over de invulling en verdere aanpak van 

dit actiepunt. Het voorstel is om een externe deskundige, samen met bewoners en de AVC/politie, 

te laten kijken naar suggesties en daaruit conclusies te trekken/voorstellen te doen aan het 

college. Het is de bedoeling om de opdracht voor de zomer vast te stellen en uit te zetten en na de 

zomervakantie uit te voeren. Als daar nieuwe verkeersmaatregelen uit voortkomen, kunnen die 

worden meegenomen in de begroting 2020. 

 

Evaluatie parkeren Bloemendaalseweg Overveen 

Wacht op intreden stabiele parkeersituatie na opleveren/openstellen Vijverpark en wegblijven van 

allerlei werkverkeer (dat gebeurt juni, vervolgens zomervakantie die niet representatief is). 

Planning was 1e helft 2019, wordt na de zomer. 

 

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 

 

Het maken van een plan gericht op het versterken van natuur en biodiversiteit wordt uitgesteld 

naar 2020 (was 2019, zie voorstelnummer 6 van deze zomernota). 

 

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing 

 

Projecten 

Park Vogelenzang Bennebroek Vaststelling bestemmingsplan 4e kwartaal 2019 (cyclus 8-9) 

(was 1e kwartaal) 

Reinwaterpark Overveen Bestemmingsplan procedure tijdelijk uitgesteld (was begin 

2019) 

Bos, Tuin en Dier Vogelenzang Ontwerp bestemmingsplan begin 2020 (was eind 2019) 

Blekersveld Vaststellen plan van aanpak begin 2020 (was begin 2019) 

Vitaal Vogelenzang Er wordt gewerkt aan het opstellen en uitwerken van kaders 

en randvoorwaarden voor de herontwikkeling van het gebied. 

Hierin wordt de opgave integraal benaderd en ook 

kostentechnisch inzichtelijk gemaakt. Medio voorjaar 2020 

komt er een voorstel naar de raad, waarna een deel van het 

project in uitvoering kan en voor het woningbouwdeel de 

ontwikkeling verder uitgewerkt kan worden met een 

ontwikkelende partij (planning was najaar 2018 een besluit 

aan de raad voor te leggen over haalbaarheids-/ 

ontwikkelingsfase). 
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C. Financieel overzicht lasten en baten t/m 14 mei 

 

 
 

Algemene toelichting 

 Het saldo begroting na wijziging (kolom 2) mist de financiële consequenties van de 

personeelsuitbreiding bij de Griffie. Dat voorstel maakt onderdeel uit van deze zomernota.  

 De kapitaallasten zijn nog niet toegerekend aan de programma’s; dit gebeurt in het tweede 
kwartaal.  

LASTEN 2019 ( x € 1.000)

1 2 3 4 5 6 7

Begroting Begrotings- Totaal t/m In Kolom In

primair wijziginge
n

begroot 14 mei % 3 - 4 %

Nr. Programma

0 Bestuur en ondersteuning -12.765 -121 -12.886 -3.653 28,3% -9.233 71,7%

1 Veiligheid -2.234 0 -2.234 -765 34,2% -1.469 65,8%

2 Verkeer, vervoer en waterstaat -3.555 -47 -3.602 -1.200 33,3% -2.402 66,7%

3 Economie -395 -34 -429 -115 26,8% -314 73,2%

4 Onderwijs -2.042 0 -2.042 -509 24,9% -1.533 75,1%

5 Sport, cultuur en recreatie -5.299 -42 -5.341 -1.620 30,3% -3.721 69,7%

6 Sociaal domein -14.260 216 -14.044 -4.389 31,3% -9.655 68,7%

7 Volksgezondheid en milieu -7.830 -183 -8.013 -1.529 19,1% -6.484 80,9%

8 Volksh.vest., RO, Sted. Vernieuw. -1.862 -168 -2.030 -412 20,3% -1.618 79,7%

I Totaal (excl.boekingen reserves) -50.242 -379 -50.621 -14.193 28,0% -36.429 72,0%

II Reserves begrepen in progr. -9.970 0 -9.970 0 0,0% -9.970 100,0%

III Totaal (incl. reserves) I + II -60.212 -379 -60.591 -14.193 23,4% -46.399 76,6%

BATEN 2019 ( x € 1.000)

1 2 3 4 5 6 7

Begroting Begrotings- Totaal t/m In Kolom In

primair wijziginge
n

begroot 14 mei % 3 - 4 %

Nr. Programma

0 Bestuur en ondersteuning 35.100 -142 34.958 22.117 63,3% 12.841 36,7%

1 Veiligheid 14 0 14 6 42,9% 8 57,1%

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 115 0 115 71 61,7% 44 38,3%

3 Economie 989 9 998 34 3,4% 964 96,6%

4 Onderwijs 179 0 179 164 91,6% 15 8,4%

5 Sport, cultuur en recreatie 1.044 0 1.044 598 57,3% 446 42,7%

6 Sociaal domein 3.534 -217 3.317 844 25,4% 2.473 74,6%

7 Volksgezondheid en milieu 7.799 184 7.983 6.193 77,6% 1.790 22,4%

8 Volksh.vest., RO, Sted. Vernieuw. 1.065 0 1.065 426 40,0% 639 60,0%

IV Totaal (excl.boekingen reserves) 49.839 -166 49.673 30.453 61,3% 19.220 38,7%

V Reserves begrepen in progr. 10.271 425 10.696 0 0,0% 10.696 100,0%

VI Totaal (incl. reserves) IV + V 60.110 259 60.369 30.453 50,4% 29.916 49,6%

Totaal lasten III -60.212 -379 -60.591

Totaal baten VI 60.110 259 60.369

Saldi -102 -120 -222

-222

 

Nadelig saldo begroting 2019 ten laste van de flexibele 
algemene reserve

B  e  g  r  o  t  i  n  g I n k o m s t e n Restantraming

Werkelijke Begroting

B  e  g  r  o  t  i  n  g U i t g a v e n Restantraming

Werkelijke Begroting
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 De lasten van programma 7 Volksgezondheid en milieu (taakveld riolering en afval) zijn 

lager dan begroot omdat de salarislasten vanuit GBKZ nog niet zijn doorbelast. Dit wordt in 

het tweede kwartaal verwerkt.  

 De werkelijke lasten van programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Stedelijke Vernieuwing blijven achter bij de raming. De onderschrijding heeft voornamelijk 

betrekking op project Vitaal Vogelenzang en de Omgevingswet. 

 De baten van programma 3 Economie zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt 

doordat de aanslagen toeristenbelasting 2019 nog niet zijn opgelegd. De planning is juli 

2019. 

 De baten en lasten van de overige programma´s lopen in de pas en behoeven geen 

verdere toelichting. 


