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Amendement Kadernota I Overige ontwikkelingen: realistisċner MJR

Corsanummer:

Van: GroenLinks,.....

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Amendement op raadsvoorstel 2020001609 (Kadernota)

De raad, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2020,

*
Bloemendaal

Het College stelt voor "kennis te nemen van de overige ontwikkelingen en investeringsplannen". Onderdeel 
zijn voorstellen die "geen financiële consequenties" hebben.

Constateringen en overwegingen:

Het College heeft een aantal ontwikkelingen genoemd onder het kopje "Ontwikkelingen/voorstellen zonder 
financiële consequenties". Dat betekent in de meeste gevallen dat deze consequenties nog niet precies bekend 
zijn en daarom niet zijn opgenomen in de MJR. Bijvoorbeeld voor huisvesting van economisch daklozen - 
spoedzoekers (en ook van Statushouders!) is aangenomen dat er geen financiële consequenties zijn. Maar al 
zijn de precieze bedragen 2021 en verder niet bekend, zeker is dat er - waarschijnlijk aanzienlijke - extra 
uitgaven mee zijn gemoeid die niet gecompenseerd worden door rijksbijdragen.

Ten tweede zijn er sommige ontwikkelingen die de komende járen tot extra kosten zullen leiden, niet 
(duidelijk) onder de "Ontwikkelingen/voorstellen" in de Kadernota genoemd.

De volgende nieuwe uitgaven kunnen mogelijk als (stel)posten in de begroting en MJR worden opgenomen, ten 
behoeve van een realistischer meerjarenbeeld:

a. Uitgaven ten behoeve van de nieuwe innovatieve aanpak verdroging en piekbuien; dit zal volgens de 
wethouder de komende járen extra kosten vergen (raad 30-6-2020);

b. Uitgaven die te verwachten zijn in verband met het gereed maken van tijdelijke huisvesting (k 15 jaar) 
voor statushouders statushouders en andere 'spoedzoekers' (plaatsing en eventueel verhuizing van 
noodwoningen in verband met het aangenomen amendement Spoedhuisvesting Statushouders in de 
raad van 30-6-2020);

Voor de járen 2021, 2022, 2023, 2024 kan voor deze nieuwe ontwikkelingen in totaal een stelpost van 
C 100.000 worden opgenomen.

Besluit:
Aan het raadsvoorstel beslispunt 5 toe te voegen: "een stelpost van C 100.000 per jaar (2021-2024) op te 
nemen voor nieuwe innovatieve aanpak verdroging en piekbuien, huisvesting spoedzoekers en statushouders".

GroenLink:

R.W. Kruijswijk S. van Vliet



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

* Vul dit roze formulier volledig in
* Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje
* Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede ^ rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

O SCANNEN EN REGISTREREN

Brief ontvangen per:

Onderwerp (waar gaat de brief over): O'
Brief wordt behandeld door: Cĩík ________[_____________________

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
-Wie heeft het afgeleverd (afzender):____

o Anders:_______________________________

O

O

Koppelen aan corsanummer of zaaknummer: Olhlunck

SPOED

í/t'/íW lCT.0 60 Ĩ’Ç'IÎ?
f\(U \nSoųnrK^i ‘~clcc(i^LU\ rì^tOA CjďfřK

Je eigen contactgegevens:
Naam of initialen: Q?, rÅeñn 

Tel: _________________
Datum:

Alleen in te vullen door team O/V:

Gescand: op_______________door______________

Controle en registratie: op_________________door
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Van : Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal,
Zelfstandig Bloemendaal

Onderwerp : Kadernota 2021, investering Zeeweg
2020001621

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 2 juli
2020,

kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 2021, dd. 22 april 
2020, Hoofdstuk 5 Investeringen, blz. 24

van mening zijnde dat:

De investering van de Zeeweg in 2021 moet worden uitgesteld tot in 
2022, dan wel tot latere járen

Overwegende dat:

Er nog geen zicht is op een te bouwen hotel bij Bloemendaal aan Zee. 
Daarop dient te worden gewacht tot realisatie van de investering 
Zeeweg.

Besluit dat:

De Investering Zeeweg, 1.280.000, uit het investeringsprogramma 
2021 te halen

lí. Heukel;

R. Slewe
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SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

* Vul dit roze formulier volledig in
* Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje
* Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede ^ rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over): \ífiiuvcVĮŕC^ İZ
Brief wordt behandeld door: 

Brief ontvangen per:

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
-Wie heeft het afgeleverd (afzender):____

o Anders:_______________________________

O

O

Koppelen aan corsanummer of zaaknummer: 'lOïocv'ĩĩyl
m ) mannen cĮccabOeLin Cļû'fřii

SPOED

Je eigen contactgegevens:
Naam of initialen: r.iej^n lZìe&Azh

Tel:_______________ _
Datum:________________________________

Alleen in te vullen door team DIV:

Gescand: op_______________ door______________

Controle en registratie: op_________________ door
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AMENDEMENT Servicepunt Bennebroek { ^

Van
Bloemendaal
Onderwerp

: Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaaal, Liberaal

: Kadernota 2021, corsanr 2020001609

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 2 juli 2020,

* Kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 2021, dd. 22 april 
2020, in het bijzonder het voorstel 0.2 onder Programma 0, te weten Herziening 
dienstverlening servicepunt Bennebroek

* Overwegende dat:

- het servicepunt voorziet in een behoefte van de inwoners van 
Bennebroek en het voor ouderen en minder valide personen fijn is dat 
deze service beschikbaar blijft in Bennebroek;

- het gemeentehuis Bloemendaal niet bereikbaar is via het openbaar 
vervoer waardoor het voor inwoners zonder eigen vervoer en inwoners 
die minder valide zijn bijzonder plezierig is dat het serviceloket in 
Bennebroek in stand blijft;

- ten tijde van de fusie tussen Bloemendaal en Bennebroek is beloofd het 
servicepunt niet op te heffen;

- op basis van die toezegging door de inwoners van Bennebroek is gekozen 
voor een fusie met Bloemendaal in plaats van Heemstede;

- in het servicepunt ook andere activiteiten zijn ondergebracht zoals onder 
meer de bibliotheek, WMO-loket en Welzijn Bloemendaal;

- de dienstverlening van groot maatschappelijk belang is voor de inwoners 
van Bennebroek;

- de voormalige St Franciscusschool volledig is gerenoveerd teneinde deze 
diensten in combinatie met andere instanties te kunnen aanbieden;

- het voor de sociale cohesie belangrijk is dat de gemeente Bloemendaal 
zichtbaar en bereikbar blijft in de dorpskern Bennebroek, ook omdat niet 
iedere inwoner digitaal onderlegd is.

Besluit dat:

Het volgende voorstel niet op te nemen inde kadernota 2021: Programma 0 onder 
0.2 en niet akkoord te gaan met het voorstel herziening dienstverlening servicepunt 
Bennebroek.

M.Roos



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

« Vul dit roze formulier volledig in
« Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje 
« Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede ^ rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over): L^uo/çc^ én décent

—J—: ōļfcffU ....Brief wordt behandeld door 

Brief ontvangen per:

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
-Wie heeft het afgeleverd (afzender):____

o Anders:_______________________________

O

O

Koppelen aan corsanummer of zaaknummer: QiiċIuhćU Ļ'ęn^t Jąk TjJloùo'ľìy
ńü doenbOèLfa n*tcù( Cjû'

SPOED

Je eigen contactgegevens:
Naam of initialen: Q?. rlp^n 

Tel: _______________ —
Datum:

Alleen in te vullen door team DľV:

Gescand: op_______________ door______________

Controle en registratie, op_________________ door
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AMENDEMENT Programma 5.3.a (Muziekschool)

Van
Onderwerp

: Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal 
: Kadernota 2021, corsanr 2020001609

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 2 juli
2020,

* Kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 2021, dd. 22 
april 2020, in het bijzonder het voorstel 5.3.a

» Overwegende dat:

- Het voorstel een bezuiniging oplevert van C400.000
- De wethouder heeft verklaard dat de muziekschool voor 

Bloemendaal van grote maatschappelijke en culturele waarde is en 
niet mag verdwijnen

- De directeur van de muziekschool bereid is mee te denken over een 
mogelijke bezuiniging

- Het verstandig is in dat licht bezien eerst de mogelijkheden te 
onderzoeken en dan met een gewogen voorstel naar de raad terug 
te keren waarbij gewogen zodanig dient te worden geïnterpreteerd 
dat zowel de muziekschool als het college als de raad zich hierin 
kunnen vinden en de muziekschool blijft bestaan.

Besluit dat:

Niet akkoord te gaan met voorstellen 5.3.a onder punt 3 van het raadsbesluit 
2020001609

M. Roos

'Ñ
*k

S
2C

X
*



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

« Vut dit roze formulier volledig in
* Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje 
» Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede ^ rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over): ouofiIs* f f~

Brief wordt behandeld door 

Brief ontvangen per:

: CţfcffU

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
-Wie heeft het afgeleverd (afzender):____

o Anders:_______________________________

O

O

Koppelen aan corsanummer of zaaknummer: Qt11kencU Ļ'ęnţit \J4h 'fo?ooo
f](U '~cia?(il,DeLe# nueoy (jďfřn

SPOED

Je eigen contactgegevens:
Naam of initialen: Q?,

Tel:_______________ _
Datum:____________________

Alleen in te vullen door team DĨV:

Gescand: op_______________ door______________

Controle en registratie: op_________________ door
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AMENDEMENT (Investeringsplannen onderwijshuisvesting)

'b VooĢ.

Van
Onderwerp

: Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal 
: Kadernota 2021, corsanr 2020001609

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 2 juli
2020,

* Kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 2021, dd. 22 
april 2020, in het bijzonder het besluit om kennis te nemen van de overige 
ontwikkelingen en investeringsplannen (hoofdstuk 4 en 5)

* Overwegende dat:

- De investeringen onder 4.2 een totaalbedrag laten zien van 
C9.172.000 voor de daar genoemde járen;

- Onduidelijk is of de investeringen strikt noodzakelijk en/of 
onvermijdelijk zijn qua bedrag en tijdspad zoals uiteengezet in het 
overzicht;

- In de raad gesproken is over een andere wijze van financiering door 
het Rijk ivm de zogenaamde categorie 'buitenleerlingen'

- En in het licht daarvan bezien het niet is uitgesloten dat uitstel voor 
zover mogelijk van investeringen de mogelijkheid biedt van een 
verbeterd financieringsplan

- In de raad nimmer een inhoudelijk debat is gevoerd over een go/no 
go van het totale pakket aan investeringen in het IHC

- De raad weliswaar kennis heeft genomen van het IHC maar door het 
college is bevestigd dat de raad uiteindelijk beslist over de 
investeringen.

Besluit dat:

Niet akkoord te gaan het raadsbesluit 2020001609 onder 4 en dat te wijzigen 
als volgt: Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen en 
investeringsplannen (hoofdstuk 4 en 5) muv de plannen onder 4.2 aangezien 
hierover eerst een raadsbesluit dient te worden genomen aan de hand van een 
debat over noodzaak en wens plus wijze van financiering door het Rijk.

M. Roos
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SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

* Vul dit roze formulier volledig in
* Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje
* Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede ^ rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over): į/r/)ći^é\M /*utT

: Ŵ ţfU____________________________Brief wordt behandeld door 

Brief ontvangen per:

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
-Wie heeft het afgeleverd (afzender):____

o Anders:_______________________________

O Koppelen aan corsanummer of zaaknummer: Qthlu,'Hik „Úh
ť)Q ìnļutnne* cįooabOeL^ nnun

SPOED
f'fr'

Je eigen contactgegevens:
Naam of initialen: Q t plŕr

Tel:_________________
Datum:___________________

y\
k ìleaÁĉh L

Alleer in te vullen door team OIV:

Gescand: op_______________ door______________

Controle en registratie; op_________________ door
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AMENDEMENT

Van : Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal,
Zelfstandig Bloemendaal 

Onderwerp : Kadernota 2021

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 2 juli
2020,

kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 2021, dd. 22 april 
2020, in het bijzonder van de daarin opgenomen ombuigingen en 
voorgenomen nader uit te werken voorstellen .

van mening zijnde dat:

dat de ontwikkelingen in de programma's (0 t/m 8), en de voorstellen 
(takenkaarten 0.1 t/m 8.1) dermate maatschappelijke en financiële 
gevolgen hebben voor de Gemeente Bloemendaal, dat de raad zich 
daarover niet wenst uit te spreken totdat van ieder aspect 
weloverwogen raadsvoorstellen zijn voorgelegd, met daarin een gedegen 
analyse van de eerder genoemde maatschappelijke en financiële 
gevolgen en mogelijke alternatieven,
Dat hierover, voorafgaand aan besluitvorming, op een zorgvuldige wijze 
gesproken moet zijn met inwoners en betrokken partijen, zodat op die 
wijze het daarop gericht "kerntakendebat" alsnog vorm krijgt.

Overwegende dat:

een aantal ombuigingsvoorstellen, investeringen en ontwikkelingen 
daarom buiten de kadernota moeten blijven voor separate behandeling 
in de Raad.
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Besluit dat:

De volgende ombuigingsvoorstellen, investeringen en ontwikkelingen uit de 
kadernota 2021 te halen:

Programma 0 Aankoop aandelen Meerlanden 1.200.000
Communicatiebudget structureel 62.000
Servicepunt Bennebroek 30.000

Programma 4 Vakonderwijs Gymnastiek 104.000
Logopedie 60.000

Programma 5 5.1 t/m 5.7n 1.171.500
Laanbomen 25.000

Programma 7 Ombuigingsvoorstellen 7.3a t/m 7.3c 147.000

Het IHP (programma 4) in zijn geheel uit de kadernota 2021 te halen en na het 
zomerreces 2020 apart te behandelen om noodzaak en wens van de uitgave 
van 3.669.000 nader vast te stellen voor de begroting 2021

De investering in 2021 Kop Bloemendaal aan Zee, Zeeweg 1.280.000 uit te 
stellen.

De voorstellen (takenkaarten 01 t/m 8.1) uit de kadernota 2021 te halen om na 
het zomerreces apart te behandelen conform eerder vermeld.

R. Slewj



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

* Vul dit roze formulier volledig in
« Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje
# Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede ^ rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over): \j(ĵ\Ũ

............................................... : _________________________________Brief wordt behandeld door: 

Brief ontvangen per:

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
-Wie heeft het afgeleverd (afzender):____

o Anders:_______________________________

O

O

Koppelen aan corsanummer of zaaknummer: b.'ľi di i'e/iţn

fìCt ihíCAnne*, cloc\ibOĉUtn

SPOED

\jAh 'toĩomşil

Y~rr't

Je eigen contactgegevens:
Naam of initialen: Q?t rlepn ït gŵ-t^

Tel:_______________ _
Datum:________________________________

Alleen in te vullen deer team OĨV:

Gescand op_______________door______________

Controle en registratie, op_________________door
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AMENDEMENT 3

V ŵ (^7^^

Van : Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal,
Zelfstandig Bloemendaal

Onderwerp : Kadernota 2021, voorstellen (takenkaarten 0.1 t/m 8.1)
2020001609 - 2020001739

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 2 juli
2020,

kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Kadernota 2021, dd. 22 april 
2020, in het bijzonder van de daarin opgenomen ombuigingen en 
voorgenomen nader uit te werken voorstellen .

van mening zijnde dat:

dat de voorstellen (takenkaarten 0.1 t/m 8.1) dermate maatschappelijke 
en financiële gevolgen hebben voor de Gemeente Bloemendaal, dat de 
raad zich daarover niet wenst uit te spreken totdat van ieder aspect 
weloverwogen raadsvoorstellen zijn voorgelegd, met daarin een gedegen 
analyse van de eerder genoemde maatschappelijke en financiële 
gevolgen en mogelijke alternatieven,
Dat hierover, voorafgaand aan besluitvorming, op een zorgvuldige wijze 
gesproken moet zijn met inwoners en betrokken partijen, zodat op die 
wijze het daarop gericht "kerntakendebat" alsnog vorm krijgt.

Overwegende dat:

een aantal ombuigingsvoorstellen, investeringen en ontwikkelingen 
daarom buiten de kadernota moeten blijven voor separate behandeling 
in de Raad.

Besluit dat:

De voorstellen (takenkaarten 01 t/m 8.1) uit de kadernota 2021 te halen om na 
het zomerreces apart te behandelen conform eerder vermeld.

M.Roos



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

« Vul dit roze formulier volledig in
* Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje
# Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede ^ rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over):
— —aŷĻiţfU * -.... .... -Brief wordt behandeld door: 

Brief ontvangen per:

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
-Wie heeft het afgeleverd (afzender):____

o Anders:_______________________________

O

O

Koppelen aan corsanummer 

SPOED

of zaaknummer: QliċluncL ben*,it ZolotũZĪ'yį,
'mScAnne* clccmbOtLe*i Hhoa Cjďfř't

Je eigen contactgegevens:
Naam of initialen: Qći r.lpjhn

Tel:_______________ _
Datum:____________________

Z ìleetiUhi.

Alleen in te vullen door team DIV

Gescand: op_______________door______________

Controle en registratie op_________________door
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Motie Zienswijze bij het Ontwerp Jaarplan 2021 Mobiliteitsfonds GR. Zuid- 
Kennemerland Bereikbaar

Bloemen
L

Namens: liberaal Bloomondaat, Zelfstandig Bloemendaal, Hart voor 
Bloemendaal

Constaterende dat:

- Er een noodzaak aanwezig is om een zienswijze in te dienen als 
Gemeente Bloemendaal op het "Ontwerp jaarplan 2021 Mobiliteitsfonds 
GR. Zuid-Kennemerland Bereikbaar.
20200011638

Overwegende dat:

- Bij punt 1.1 opgenomen is: Oplossingen voor bereikbaarheidsknelpunten 
in Zuid-Kennemerland (o.a. aansluiting van de N200 op de Randweg) en 
in de westflank en in de westflank van de MRA op te nemen in het 
Meerjarenbegroting 2020 -2024 (opgenomen in deze begroting)

- Verkenning Zeeweg - Randweg komt in een aangepaste vorm terug in 
het meerjarenprogramma.

- Er in de begroting 50.000 gereserveerd staat voor uitvoering van de 
studie ontsluiting Zeeweg - Randweg in 2021

Verzoekt:

- Het College uitvoering te geven aan een zienswijze, waarbij de 
gemeenteraad aangeeft geen verdere nut en noodzaak te zien in deze 
studie, en dat er zo nodig een veto zal worden uitgesproken door de 
Gemeenteraad van Bloemendaal tot verdere uitvoering van een studie 
en uitvoering van een plan tot ontsluiting Zeeweg - Randweg via het 
grondgebied van Bloemendaal

- Aan de GR. deelnemende partijen aan te geven dat er geen 50.000 hoeft 
te worden gereserveerd op de (meerjaren) begroting

en gaat over tot de orde van de dag

Liberaal Bloemendaal Zelfstandig-Bloemendaal Hart voor Bloemendaal



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

* Vul dit roze formulier volledig in
* Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje
* Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede ^ rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over): Mcīie f
Qfc ţfUBrief wordt behandeld door 

Brief ontvangen per:

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
-Wie heeft het afgeleverd (afzender):____

o Anders:_______________________________

O Koppelen aan corsanummer of zaaknummer: QzlćlunÅ Uenţit Mh Zo2o (?üĩ^[ 

flct mScQnrje* ^ciccaboeLe# n*uuy Cjď

SPOED

Je eigen contactgegevens:
Naam of initialen:
Tel:____________

şrukd
Datum:

Allee” ir te vullen deer team DIV:

Gescand op_______________ door______________

Controle en registratie: op_________________ door
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Amendement Ontwerp-Jaarplan 2021 Mobiliteitsfonds GR ZKL Bereikbaar

Corsanummer:
Bloemendaal

Van: GroenLinks, PvdA

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Amendement op raadsvoorstel 2020001597 m.b.t. het Jaarplan Mobiliteitsfonds ZKL

De raad, in openbare vergadering bijeen op 30 juni 2020,

Constateringen en overwegingen

In het raadsvoorstel wordt voorgesteld akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en de ontwerpbegroting 
2021 van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland, maar

In de begrotingsraad van 7-11-2019 is met algemene stemmen in de raad een motie aangenomen 
"om een onderzoek naar heropening van het station Vogelenzang-Bennebroek in te brengen in de 
relevante overleggen en de raad periodiek te informeren over de voortgang en de planning 
niet alleen is er tot nu toe niet of nauwelijks gerapporteerd, maar in het ontwerp bereikbaarheidsplan 
staat niets over dit - vooral voor het zuiden van onze gemeente zo belangrijke - onderwerp; 
'Fietsschakels', waar onder nr. 6 - route Haarlemmermeer-Leyduin-Oase(-Zandvoort) zijn on-hold 
gezet vanwege "het aantreden van een nieuw college GS"; dit is een weinig inhoudelijke reden om 
deze ook voor onze gemeente belangrijke projecten te stoppen en omdat zeker genoemde schakel 6 
eigenlijk (ook) gezien kan worden als een route van regionaal belang, staat het 'on hold' zetten 
bovendien op gespannen voet met het besluit van de Stuurgroep van 18-3-2020 om “meer op 
fietsroutes van regionaal belang te sturen dan op schakels" [zie laatste kolom p. 7 van het Ontwerp- 
Jaarplan];
Verder onderzoek naar een wegverbinding (voor gemotoriseerd verkeer) tussen Randweg en Zeeweg 
een doodlopende weg is (o.a. gelet op de uitkomst van de 'Ontwerptafel-brainstormsessie' 17-5-2017, 
en de enorme kosten van een in te passen nieuwe weg).

Besluit
Besluitpunt 2 van voorgelegde raadsbesluit aan te vullen, zodat deze luidt:
Akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en de ontwerpbegroting 2021 van de GR Bereikbaarheid Zuid- 
Kennemerland, met dien verstande dat tijdig een zienswijze wordt ingediend waarin de volgende punten van 
aanvulling/wijziging zijn opgenomen:

1. Onderzoek naar heropening station Vogelenzang-Bennebroek;
2. Zo spoedig mogelijk verdergaan met uitwerking van de on-hold gezette fietsroutes (wear onder do 

route Haarlemmermoor Lcyduin Oase( Zondvoort};
3. 'Aansluiten Zeeweg - Randweg' schrappen uit het 'Werkdeeľ van de Begroting 2021.



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

* Vul dit roze formulier volledig in
* Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje
* Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede ^ rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over): (f
: (ļfcffu 1Brief wordt behandeld door 

Brief ontvangen per:

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
-Wie heeft het afgeleverd (afzender):____

o Anders:_______________________________

O

O

Koppelen aan corsanummer of zaaknummer: QthíunJċ
f\U \nitcu7/K* doen böċLe* ühüa

SPOED

MS* 'loîObo'ltfo

Cjďpñ'i

Je eigen contactgegevens:
Naam of initialen: Qļt n ' f ìeett

Tel:_________________
Datum:________________________________

Alleen in te vullen doer team DIV:

Gescand: op_______________ door______________

Controle en registratie: op_________________ door
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Amendement:

Corsanummer:

Van: CDA

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Ontwerp Paraplubestemmingsplan Parkeren 

De raad in openbare vergadering bijeen op dinsdag 30 juni 2020,

Overwegende dat:

- binnen de kaders van de Beleidsnotitie parkeernormen gemeente Bloemendaal 2019 
het College een beperkte discretionaire beleidsvrijheid heeft om af te wijken van de 
parkeernormen;

- het ongewenst is deze bevoegdheden van het College op dit punt uit te breiden;

Besluit:

- Artikel 3.3 afwijken in hoofdstuk 2 Algemene regels te schrappen en te vervangen 
door “Het College dient, voordat zij af wil wijken van de parkeernormen, eerst de raad 
hierover te consulteren.”

Besluit raad:

Stemmen voor: 
Stemmen tegen:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van dinsdag 30 juni 2020 

De griffier, De burgemeester,



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

» Vul dit roze formulier volledig in
* Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje
* Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede ^ rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over): Ut/itvûtįx^- ĆMtnF

Brief wordt behandeld door: 

Brief ontvangen per:

: öļfcţfu

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
-Wie heeft het afgeleverd (afzender):____

o Anders:_______________________________

O Koppelen aan corsanummer of zaaknummer: (\IU\uhcU. Ľenju iŵn 'Zoĩctetiĩíjbtļ
f\Ci 'mSc^nne* "clocubteLe/i n*utn (jd-fřn

SPOED

Je eigen contactgegevens:
Naam of initialen: rùŕ*

Tel:_________________
Datum:____________________

ï ìleetJe*ii

Alleen in te vullen doer team DĨV:

Gescand: op_______________ door______________

Controle en registratie op_________________ door



1/6(2^ OAPtf^
Amendement

[ z voer

Van Lr&ettüdl Bloeineiidaai Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal
Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp Ontwerp Paraplubestemmingsplan Parkeren 

2020001644,2020001639

De raad in openbare vergadering bijeen op dinsdag 30 juni 2020

Kennis genomen te hebben van het ontwerp Paraplubestemmingsplan Parkeren .

Van mening zijnde dat:

Het zinvol is dat er een paraplubestemmingsplan komt in aanvulling op 
bestaande bestemmingsplannen.

Overwegende dat:

In de Beleidsnotitie parkeernormen Gemeente Bloemendaal 2019 de kaders van 
het parkeernormenbeleid uitvoerig zijn beschreven.
Dat binnen de kaders het College al een beperkte discretionaire beleidsvrijheid 
heeft.
Dat het niet gewenst of noodzakelijk is om de bestaande beperkte discretionaire 
bevoegdheden van het College op dit punt in algemene zin uit te breiden

Besluit:

- Artikel 3.3 te wijzigen met de volgende tekst:
Het College van burgemeester en wethouders kan alleen afwijken van het 
Parkeernormenbeleid bij individuele gevallen van bewezen noodzaak in het 
geval van het toewijzen vaneen invalide-parkeerplaats.

Hart voor Bloemendaal Liberaal Bloemendaal Zelfstandig Blo daal



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

* Vul dit roze formulier volledig in
« Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje 
« Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede ^ rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over): UíAuJofi^^ Coì'ĩi^cLÊ

Brief wordt behandeld door: 

Brief ontvangen per:

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
-Wie heeft het afgeleverd (afzender):____

o Anders:_______________________________

O Koppelen aan corsanummer of zaaknummer: ndl

SPOED

\J4.h 'Ĩpìo t
ńQ mţutnneA ‘‘ciaombũtlte# nnwv (jďfrii

Je eigen contactgegevens:
Naam of initialen: Q?t rif,- 

Tel: _______________ _
ŕV)

Ũl. e&ĴùïL

Datum:

Alleen in te vullen door team OĪV:

Gescand: op_______________door______________

Controle en registratie: op_________________ door
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Amendement inzake voorstel 11 voortzetting inhuur capaciteit 
beantwoording raadsvragen gevoegd als bijlage bij raadsvoorstel inzake de 
Zomernota 2020
Corsanummer: Bloemendaal
Van: CDA, Zelfstandig Bloemendaal,

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Amendement inzake voorstel 11 voortzetting inhuur capaciteit beantwoording raadsvragen
gevoegd als bijlage bij raadsvoorstel inzake de Zomernota 2020

De Gemeenteraad van Bloemendaal in vergadering bijeen op 30 juni 2020,

Constaterende dat:

1. De Gemeenteraad in de vergadering van 30 juni 2020 een besluit moet nemen over het nieuwe voorstel 
dat door het College wordt gedaan in het kader van de Zomernota 2020. Dit voorstel heeft het nummer 11 
gekregen. Het voorstel heeft tot doel (effect) "zoveel als mogelijk tijdige beantwoording van ingediende 
raadsvragen, bestaande uit technische vragen, schríftelijk vragen en verzoeken om inlichtingen, Wob 
verzoeken alsmede integriteitsmeldingen".

Overwegende dat:

1. De Raad in het jaar 2019 slecht incidenteel meer financiële middelen voor het afhandelen van raadsvragen 
heeft willen vaststellen.

2. Er inmiddels door de Raad ingestemd is met een investering in software die efficiëntere afhandeling van 
WOB verzoeken mogelijk moet maken.

3. Uit de commissievergadering Bestuur en Middelen d.d. 25 juni 2020 blijkt dat de Raad doelmatig met het 
instrument van raadsvragen wenst om te gaan.

4. Het derhalve wenselijk is om niet in te stemmen met extra inhuur van capaciteit voor de beantwoording 
van raadsvragen, maar voor beantwoording van raadsvragen alleen capaciteit te gebruiken binnen de 
reguliere ambtelijke organisatie.

Amendeert het voorgestelde raadsbesluit

Door daarin de zin die volg na het nummer "2" zijnde: "de nieuwe voorstellen 1 t/m 12 conform de bijlage
vaste te stellen;'' te wijzigen als volgt: "alleen de nieuwe voorstellen 1 t/m 10 en voorstel 12 conform de bijlage
vast te stellen

Zelfstandig Eroímenda.Ingediend door: CDA



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

« Vul dit roze formulier volledig in
« Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje 
* Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede ^ rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over): ^61‘vcfl ļ)t* anrUntl/ rht^Ţ Q
Brief wordt behandeld door 

Brief ontvangen per:

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
-Wie heeft het afgeleverd (afzender):____

o Anders:_______________________________

Koppelen aan corsanummer of zaaknummer: QĵHİuhÅ l/'enín i/4/i 7o7o0c
flQ ‘mSc^nne* cldCfibOeLto n«ä*

SPOED

Je eigen contactgegevens:
Naam of initialen: Qļt rlp^n Hleù-À&ii.

Tel:_______________ 1
Datum:

Aileer in te vullen deer team OIV:

Gescand op_______________ door______________

Controle en registratie: op_________________ door
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AMENDEMENT

Van
Onderwerp

: Hart voor Bloemendaal
: Zomernota 2020 2020001673 Nieuwe voorstellen bij 
de Zomernota 2020 corsa nummer 2020001760

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op dinsdag 30 juni
2020,

Kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Zomernota 2020 en in het 
bijzonder het nieuwe voorstel overhead mutaties reserves inhuur personeel 
onder 11.

Overwegende dat:

het begrote budget voortzetting capaciteit beantwoording 
raadsvragen en behandeling integriteitsmeldingen C 146.000 
bedraagt;
Hart voor Bloemendaal hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden; 
Hart voor Bloemendaal heeft toegezegd voortaan geen schríftelijke 
vragen ex artikel 36 RvO meer te zullen indienen aangezien daarmee 
een grote bezuiniging wordt bereikt;
de beantwoording van de schríftelijke vragen tot op heden aan deze 
fractie zeer onbevredigend is en regelmatig te laat (tot 1 jaar na dato) 
en het daarom zinloos is hier nog verder gemeenschapsgeld aan te 
besteden ('wij begrijpen uw vraag niet/ U vraagt naar de bekende 
weg/ U doet aan spelbederf/ wij beantwoorden uw vraag niet 
aangezien ambtenaren vrij moeten zijn te overleggen'); 
de behandeling van integriteitsmeldingen tot nu toe onzuiver is 
geweest o.a. in die zin dat het CAOP niet standaard wordt benaderd, 
de melder niet (altijd) wordt gehoord en de verslaglegging niet een 
compleet feitenrelaas betreft, er geen sprake is van hoor en 
wederhoor. De behandeling van integriteitsmeldingen derhalve niet 
voldoet aan de kwaliteitseisen die daaraan mogen worden gesteld.



Besluit dat:

Het voorgesteld besluit van de raad als volgt te wijzigen: de nieuwe voorstellen 
conform de bijlage vast te stellen met uitzondering van voorstel 11;

M Roos
t

Hart voor Bloemendaal



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

* Vul dit roze formulier volledig in
« Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje 
« Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede ^ rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over): l cţ/hi-y dĩne-J
— — — : ĢíLiţfU fBrief wordt behandeld door: 

Brief ontvangen per:

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
-Wie heeft het afgeleverd (afzender):____

o Anders:_______________________________

O

O

Koppelen aan corsanummer of zaaknummer: QtiiluncU Uę/iţ1t i'Cçh t^io Qc ?
ŕlü 'inUAnne*, clwtibOeLt# nna/i Cļa'fřn

SPOED

Je eigen contactgegevens:
Naam of initialen: Q?, rlemn

Tel:_______________ _
Datum:____________________

Alleen in te vullen door team DIV:

Gescand: op_______________door______________

Controle en registratie: op_________________door
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AMENDEMENT

Van : Hart voor Bloemendaal, yboroal Bloemendag Zelfstandig
(jLT^e-Ziţŷ)Bloemendaal

Onderwerp : Zomernota 2020 
2020001673 - 2020001379

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op dinsdag 30 juni
2020,
Kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel Zomernota 2020, in het 
bijzonder de Programmabegroting 2020.

Overwegende dat:

Ingevolge de Verordening Financieel Beheer Bloemendaal 2018 (ex art. 
212 Gem.wet) informeert het college de raad minimaal 2 keer per jaar 
over de voortgang van de programmabegroting door middel van 
tussentijdse rapportages.
Gelijktijdig bij deze tussenrapportages wordt gerapporteerd over 
afwijkingen. Bij grote afwijkingen wordt de raad separaat geïnformeerd. 
De doelstelling is om raad te informeren over de realisatie van de 
begroting in het lopende jaar.

- De bewoners van de wijk Veen en Duin een brief hebben ontvangen d.d. 
16 juni 2020 met de mededeling dat het nieuwe rioolstelsel en de 
herinrichting in 2020 niet zal worden aangelegd wegens budgettekort en 
de raad hiervoor in 2021 budget beschikbaar zal moeten stellen via een 
nieuw begrotingsvoorstel waarover de raad in november 2020 een 
besluit zal nemen.

Besluit dat:

De programmabegroting 2020 te wijzigen tí en Duin uit de
Zomernota 2020 te schrappen.

Hart voor Bloemendaal Liberaal Bloemendaal Zelfstandig Bloemendaal



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

« Vul dit roze formulier volledig in
« Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje 
* Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede ^ rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN
CüYltndtShV\f

Onderwerp (waar gaat de brief over): ļb

Brief wordt behandeld door: _______'______________

Brief ontvangen per:

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
-Wie heeft het afgeleverd (afzender):____

o Anders:_______________________________

O Koppelen aan corsanummer of zaaknummer: (^thlunck

SPOED

i/ťVžW ŵ Qcloífù 
{]U mSctinne* ‘~cioc(ii?öeLen nnan. Cjďfřn

Je eigen contactgegevens:
Naam of initialen: Q:, r.ùñn

Tel:_______________ _
Datum:____________________

f ìleetiUkL

Alleen in te vullen doer team OIV:

Gescand: op_______________door______________

Controle en registratie op_________________door
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Amendement Spoedhuisvesting statushouders
Corsanummer:

Van: GroenLinks, 

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Huisvesting statushouders en sociale woningbouw. Raadsvoorstel 202002269 als vervolg op
door raadsmeerderheid als "niet rijp voor besluitvorming" beoordeeld voorstel 2020001474 

De raad, in openbare vergadering bijeen op 30 juni 2020

X
Bloemendaal

Overwegende dat:
1. Het college voorstelt om de prestatie-afspraken met de woningbouwcorporaties open te breken, maar dat 

de corporaties al hebben aangegeven hoogstens 10 extra "statushouders" in 2021 te kunnen plaatsen; bij 
hogere aantallen zou dat te zeer ten koste gaan van bestaande woningzoekenden;

2. De door voorgestelde heropening van Dennenheuvel zou betekenen slechts een jaartje daar 
statushouders gehuisvest kunnen worden; nadelen/risico's hiervan zijn:

a. 'Geschuif met statushouders ten nadele van de statushouders: nadat ze het AZC('s!) eindelijk 
kunnen verlaten, wordt er nu weer woonruimte voor korte tijd geboden, waarna weer (meerdere) 
verhuizingen moeten plaatsvinden; dit is een belemmering voor voortvárende integratie en kan 
voor hen het vinden van nieuwe huisvesting moeilijker maken, omdat zij na de eerste huisvesting 
in Dennenheuvel niet meer standaard 'urgent' zijn;

b. De gemeente heeft op 6-2-2020 aan alle huidige bewoners van Dennenheuvel een brief gezonden 
waarin de verwachting is gewekt dat zij tot uiterlijk 1 juli 2021 kunnen blijven; deze verwachting is 
onder andere gewekt door de zin "met de eigenaar van het landgoed is afgesproken dat bewoning 
nog mogelijk is tot uiterlijk 1 juli 2021"; er zal dus veel inspanning nodig zijn om een (veel) eerder 
vertrek aan alle bewoners uit te leggen èn velen zullen helaas niet snel alternatieve woonruimte 
in de (ruime) regio vinden;

c. De gemeente heeft - op verzoek van omwonenden - in 2016 zwart op wit aangegeven dat 
statushouders slechts voor een periode van max. drie jaar (april 2016 tot en met april 2019) op 
Dennenheuvel gehuisvest worden; met omwonenden zal dus het gesprek aangegaan moeten 
worden over afwijking van deze afspraak; de uitkomst hiervan is onzeker en zou kunnen leiden tot 
(verdere) afbreuk van vertrouwen in lokale overheid;

d. De totale extra kosten van aanpassingen en verhuizing zullen al gauw > C 100.000 bedragen.
3. Het collegevoorstel zich nu beperkt tot spoedhuisvesting statushouders, terwijl ook voor de andere 

(urgent-) woningzoekenden een extra inspanning van de gemeente nodig blijft;
4. Noodwoningen kunnen worden aangeschaft, gehuurd of via een projectontwikkelaar worden neergezet op 

een door het college nu definitief te beslissen locatie, waarbij de keuze hoe lang de woningen op die 
locatie blijven staan en waar ze eventueel daarna naar toegaan later kan worden gemaakt;

Besluit
Het voorgestelde besluit te vervangen door:

1. Zo spoedig mogelijk tijdelijke spoedhuisvesting (woonunits) voor statushouders te realiseren 
(biivaarbūĽld uu luLJLie ũleltui sudd nn/of nabij de Tetìerodehal);

2. Deze locatie zo lang als nodig/wenselijk beschikbaar te houden voor statushouders en zo mogelijk ook 
andere urgent woningzoekenden;

3. Zo spoedig mogelijk door te gaan met de voorbereiding van Blekersveld voor definitieve woningbouw 
met minimaal 1/3 sociaal;

4. Zo spoedig mogelijk het participatietraject - uitgaande van besluiten 1 en 3 - te (her)starten;
5. Zo spoedig mogelijk afspraken te maken met vluchtelingenwerk en andere organisaties ten behoeve 

van begeleiding/inburgering van de statushouders.

GroenLinks, R.W. S. van Vliet
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Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
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* Vul dit roze formulier volledig in
« Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje 
« Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede ^ rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:
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Onderwerp (waar gaat de brief over): aJcwttfí /Ą
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-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
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Bloemendaal

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d. 
Commissievergadering d.d.

30 juni 2020

Commissie Samenleving
Portefeuillehouder S. de Roy van Zuidewijn
Programmaonderdeel 803. Wonen en bouwen
Registratienummer 2020002269
Productiedatum 12 juni 2020

Onderwerp
Spoedhuisvesting van statushouders voor 31 december 2020

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 juni 2020

besluit:

» De locatie Dennenheuvel te heropenen tot en met 31 december 2021 voor de
spoedhuisvesting van statushouders en de omwonenden hier direct over te informeren;

» Het college de opdracht te geven de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties 
open te breken en ook voor 2021 afspraken te maken over huisvesting van zoveel 
mogelijk, doch minimaal 10 extra statushouders;

» Het college op te dragen om voor 31 maart 2021 te beslissen of plaatsen van tijdelijke 
woningen in de gemeente noodzakelijk is en na overleg met de raad de locatie vast te 
stellen.

De raad voornoemd, d.d. 30 juni 2020,

GroenLinks en PvdA dienen een amendement in (kenmerk a accent) met als dictum:

Besluit
Het voorgestelde besluit te vervangen door:

1. Zo spoedig mogelijk tijdelijke spoedhuisvesting (woonunits) voor statushouders te 
realiseren,

2. Deze locatie zo lang als nodig/wenselijk beschikbaar te houden voor statushouders en zo 
mogelijk ook andere urgent woningzoekenden;

3. Zo spoedig mogelijk door te gaan met de voorbereiding van Blekersveld voor definitieve 
woningbouw met minimaal 1/3 sociaal;

4. Zo spoedig mogelijk het participatietraject - uitgaande van besluiten 1 en 3 - te 
(her)starten;

5. Zo spoedig mogelijk afspraken te maken met vluchtelingenwerk en andere organisaties ten 
behoeve van begeleiding/inburgering van de statushouders.

Amendement a accent wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Het 
raadsvoorstel wordt met inachtneming van het aangenomen amendement aangenomen met 10 
stemmen voor en 6 stemmen tegen.



de voorzitter,

raad: aangenomen 
Voor: 10 
Tegen: 6 
Afwezig: 3



-3-

Voorgesteld besluit

» De locatie Dennenheuvel te heropenen tot en met 31 december 2021 voor de
spoedhuisvesting van statushouders en de omwonenden hier direct over te informeren;

» Het college de opdracht te geven de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties 
open te breken en ook voor 2021 afspraken te maken over huisvesting van zoveel 
mogelijk, doch minimaal 10 extra statushouders;

» Het college op te dragen om voor 31 december 2020 te beslissen of plaatsen van tijdelijke 
woningen in de gemeente noodzakelijk is en na overleg met de raad de locatie vast te 
stellen.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
Het raadsvoorstel van het college voor de raadsvergadering van 28 mei jl is als niet rijp voor 
besluitvorming geacht. Op 5 juni hebben wethouders de Roy van Zuidewijn en Wijkhuisen een 
gesprek gehad met de provincie en is bevestigd dat er voor het einde van 2020 68 statushouders 
moeten worden gehuisvest in Bloemendaal.

Beoogd effect
Door het heropenen van Dennenheuvel ontstaat er voor de duur van 1 jaar de tijd om 
vervolghuisvesting te realiseren en zal de gemeente een in de plaatstreding voor zijn.

Politieke keuzeruimte
In het begin van het project heeft het college besloten om dit project gezamenlijk met de raad uit 
te voeren. Het college heeft de bevoegdheid om een ruimte aan te wijzen voor de bouw van 
tijdelijke woningen. Het college kiest ervoor om dit project in samenwerking met de raad te blijven 
doen.

Gedachtegang
Argumenten
Heropenen Dennenheuvel
De deadline die gegeven is door de provincie is hard. Hierdoor moet de gemeente zorgdragen voor 
huisvesting voor 68 statushouders voor het einde van 2020. Met het heropenen van de locatie 
Dennenheuvel is er een tiideliike oplossing gevonden, te weten maximaal tot en met 31 december 
2021.

Tiideliike woningen
Dennenheuvel zal tot 31 december 2021 beschikbaar zijn voor statushouders. Aansluitend aan 
deze datum dienen deze mensen door te verhuizen binnen de gemeente. Er zijn een aantal 
ontwikkelingen in de gemeente die mogelijk voor vervolg huisvesting kunnen zorgen. Op dit 
moment is het niet zeker of deze ontwikkelingen tijdig gereed zullen zijn. Wanneer dit niet het 
geval is zal het college voor 31 december 2021 moeten besluiten een locatie aan te wijzen voor 
tijdelijke woningen.

Onderhandelinaen corporaties
De Bloemendaalse woningbouwcorporaties hebben al aangeven dat ze voor het jaar 2020 extra 
inzet zullen plegen. Met de heropening van Dennenheuvel alleen is het probleem van 
spoedhuisvesting niet opgelost. Deze oplossing zorgt voor het kopen van tijd maar de 
vervolghuisvesting is cruciaal. De woningbouwcorporaties kunnen vooral een bijdrage leveren voor 
de grotere gezinnen (5 of meer personen) die aan Bloemendaal zijn gekoppeld. Waar nodig zal de



gemeente een bijdrage moeten leveren aan aanpassingen in de woningen om de woningen 
geschikt te maken voor meer personen.

Kanttekeningen 
Heropening Dennenheuvel
Het landgoed Dennenheuvel wordt op dit moment bewoond. Voor 25 units geldt dat er met de 
gemeente Amsterdam een apart contract is gesloten, waardoor deze units - in dien nodig- na 31 
maart 2021 beschikbaar komen.
In de grote units die geschikt kunnen zijn voor gezinnen wonen op dit moment gezinnen met 
kinderen. Het college kiest ervoor deze bewoners niet actief uit te plaatsen, maar zal bij de 
gemeenten van herkomst erop aandringen dat zij de ondersteuning bij het vinden van nieuwe 
woonruimten intensiveren.

Bij het project Dennenheuvel in 2016/2017 zijn er met de omwonenden afspraken gemaakt; 
aanwezigheid van een huismeester, niet alleen maar alleenstaande mannen en een harde 
einddatum. Aan de eerste twee aspecten kan opnieuw worden voldaan. De communicatie en de 
urgentie zullen in een vroeg stadium kenbaar dienen te worden gemaakt.

Vluchtelingenwerk
Bij heropening van Dennenheuvel zal er sprake zijn van een groot aantal statushouders dat 
gelijktijdig in de gemeente komt wonen. Hiervoor is intensief begeleiding nodig. Vluchtelingenwerk 
heeft op dit moment, mede door de Coronacrisis, moeite met begeleiding van de "reguliere" 
statushouders die in Bloemendaal komen wonen.
Alternatieven

Overwegingen van het college
Het college is van mening dat er geen tijd meer is voor uitstel. Om die reden kiest het college voor 
nu meest haalbare optie Dennenheuvel.

Middelen
Financiële middelen 
Dennenheuvel
Diverse gemeenten hebben een bijdrage gedaan voor het noodzakelijke onderhoud om 
Dennenheuvel langer open te kunnen houden. De kosten hiervoor zijn met een verdeelsleutel door 
de verschillende gemeenten betaald. Een deel van deze kosten zal moeten worden verrekend nu 
Bloemendaal Dennenheuvel zelf weer nodig zal hebben. De kosten die verrekend zullen worden zijn 
naar verwachting beperkt.
De gemeente zal de kosten moeten dragen voor het inrichten van de tijdelijke woningen. Hiervoor 
zullen de kosten ongeveer C500,- per unit zijn.
Daarnaast komen er mogelijk kosten voor onderhoud aan het pand. Afgelopen jaar bedroegen deze 
kosten C50.000,-

Vluchtelinaenwerk
De begeleiding van de statushouders wordt gedaan door vluchtelingenwerk. Er zullen extra 
trajecten worden ingekocht voor de begeleiding van statushouders. Voor deze kosten ontvangt de 
gemeente een vergoeding vanuit het Rijk.

Tiideliike woningen
Indien tot de conclusie wordt gekomen dat tijdelijke woningen noodzakelijk zijn als vervolg 
huisvesting na Dennenheuvel, wil het college inzetten op het zoeken van een investeerder voor het 
plaatsen en beheren hiervan. De kosten voor het aansluiten van de woningen zullen naar 
verwachting voor rekening van de gemeente zijn. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van
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de locatie en het aantal woningen dat gerealiseerd gaat worden, geschat wordt dat deze kosten 
ongeveer C75.000,- zullen bedragen voor alle woningen.

Personele middelen 
n.v.t

Organisatorische middelen 
n.v.t.

Participatie
Dennenheuvel
Ten tijde van de eerste huisvesting van statushouders in 2016 is er door het college toegezegd dat 
er voor de duur van maximaal 3 jaar (tot en met april 2019) huisvesting van statushouders op 
Dennenheuvel zou zijn. De huidige plannen gaan tegen deze toezegging in. Het college zal dan ook 
direct, en mogelijk meerdere keren, hierover het gesprek moeten aangaan met de omwonenden.

Communicatie
De bewoners rondom Dennenheuvel zullen middels een brief op de hoogte worden gebracht van 
het raadsvoorstel. Voor de bewoners zal er ook een (digitale) bewonersavond worden 
georganiseerd.

Samenwerking (Heemstede)
Het betreft een Bloemendaals project er is geen sprake van samenwerking met Heemstede

Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces
Voor dit proces is het van belang om alle projecten die al in ontwikkeling zijn in de gaten te houden 
om te kijken of deze locaties op tijd klaar zijn voor vervolghuisvesting van Dennenheuvel

Bijlagen

Achterliggende documenten
Plan van Aanpak Spoedhuisvesting Corsa: 2020000190

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST
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Bloemendaal

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d. 30 juni 2020
Commissievergadering d.d. n.v.t.
Portefeuillehouder Burgemeester E J Roest
Programmaonderdeel 001. Bestuur
Registratienummer 2020000818
Productiedatum 30 maart 2020

Onderwerp
Afhandeling integriteitsmeldingen tegen (voormalige) politieke ambtsdragers

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van de burgemeester van 30 maart 2020,

besluit:

1. In te stemmen met de bevindingen en conclusies zoals verwoord in de bij het raadsvoorstel 
gevoegde brieven naar aanleiding van 21 meldingen over vermeende 
integriteitsschendingen door (voormalige) politieke ambtsdragers.

2. Vast te stellen dat er ten aanzien van de meldingen geen integriteitsnormen zijn 
geschonden door de (voormalige) politieke ambtsdragers.

3. Geen nader onderzoek in te stellen naar aanleiding van deze 21 meldingen.

De raad voornoemd d.d. 30 juni 2020,

VDB en PvdA dienen een amendement in (kenmerk H) met als dictum:

Besluit
Bullit 4 toe te voegen aan het raadsbesluit:
-Het steunpunt Integriteitsonderzoek politieke ambtsdragers op korte termijn een procesmatige
reflectie te vragen over de bevindingen en conclusies zoals door de raad vastgesteld.

van 
1

3
ď)
oo

Amendement H wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 1 stem tegen. Met inachtneming 
het aangenomen amendement wordt het raadsvoorstePşSnĝeñomen met 12 stemmen voor en 
stem tegen.

Besluit raad: aangenomen 
Voor: 12 
Tegen 1 
Afwezig: 6

de voorzitter,



Voorgesteld besluit
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1. In te stemmen met de bevindingen en conclusies zoals verwoord in de bij het raadsvoorstel 
gevoegde brieven naar aanleiding van 21 meldingen over vermeende 
integriteitsschendingen door (voormalige) politieke ambtsdragers.

2. Vast te stellen dat er ten aanzien van de meldingen geen integriteitsnormen zijn 
geschonden door de (voormalige) politieke ambtsdragers.

3. Geen nader onderzoek in te stellen naar aanleiding van deze 21 meldingen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Zoals het college reeds aan uw raad berichtte zijn er in 2019 totaal 105 integriteitsmeldingen 
ingediend door (voormalig) fractieleden van Hart voor Bloemendaal. De meldingen zijn gericht 
tegen (voormalige) burgemeesters, (voormalige) wethouders, (voormalige) raadsleden, 
(voormalige) gemeentesecretarissen, en (voormalige) ambtenaren.

Op 12 december 2019 heeft uw raad 16 meldingen, over vermeende integriteitsschendingen door 
de huidige burgemeester, behandeld. Uw raad heeft vastgesteld dat er ten aanzien van deze 16 
meldingen geen sprake was van een schending van integriteitsnormen door de burgemeester.

De (voormalige) leden van de fractie Hart voor Bloemendaal dienden nog een viertal nieuwe 
integriteitsmeldingen in, die een herhaling waren van reeds door de raad afgehandelde meldingen 
ofwel verband hielden met "de wijze van behandeling." Deze meldingen zijn - gelet op het oordeel 
van uw raad van 12 december 2019 - niet meer in behandeling genomen. De raad is daarover 
geïnformeerd bij brief van 20 februari 2020 (2020000346). De afdoeningsbrieven zijn opgenomen 
als bijlagen bij dit voorstel.

Inmiddels zijn er ook 21 meldingen over vermeende integriteitsschendingen door ambtenaren 
behandeld. In al deze gevallen is vastgesteld dat er geen sprake is van een schending van 
integriteitsnormen.

Met dit raadsvoorstel worden de bevindingen en conclusies van 21 meldingen over vermeende 
integriteitsschendingen door (voormalige) politieke ambtsdragers aan uw raad voorgelegd. Eén 
melding is afkomstig van het raadslid van de fractie Hart voor Bloemendaal, en 20 van het raadslid 
van de fractie Zelfstandig Bloemendaal (voorheen lid van de Fractie Hart voor Bloemendaal).

Hierbij wordt opgemerkt dat in een aantal meldingen wordt gesproken over vermeende 
integriteitsschendingen door zowel (oud) ambtenaren als door (voormalige) politieke 
ambtsdragers. Voor wat betreft de meldingen over de ambtenaren die over hetzelfde feitencomplex 
gaan, zijn vergelijkbare bevindingen en voorlopige conclusies opgesteld. Na besluitvorming door de 
raad, zullen deze (in totaal 22) ook worden afgehandeld.

Beoogd effect
Afhandeling van 21 meldingen die zijn ingediend over vermeende integriteitsschendingen door 
(voormalige) politieke ambtsdragers.
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Politieke keuzeruimte
In de Gedragscode integriteit 2017 is bepaald dat de gemeenteraad afspraken maakt over de 
processtappen die gevolgd worden ingeval van een vermoeden van integriteitsschending. De 
werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft gewerkt aan een voorstel voor een protocol waarin de te 
nemen processtappen bij een integriteitsmelding zijn vastgelegd. Dit voorstel is naar aanleiding 
van de commissie bestuur en middelen van 16 januari 2020 aangepast en zal binnen afzienbare 
tijd opnieuw aan uw raad worden aangeboden.

In de raadsvergadering van 5 september 2019 heeft de meerderheid van uw raad expliciet bepaald 
niet te willen wachten op de vaststelling van een protocol, maar de reeds ingediende 
integriteitsmeldingen voortvárend te behandelen en de bevindingen voor te leggen aan uw raad.

Gelet op deze opdracht, worden nu 21 meldingen ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd over 
vermeende integriteitsschendingen door (voormalige) politieke ambtsdragers. Deze meldingen zijn 
door de burgemeester op dezelfde wijze ter hand genomen als de locoburgemeester dat heeft 
gedaan ten aanzien van de meldingen over de burgemeester (die op 12 december 2019 door uw 
raad zijn behandeld). Daarbij is overwogen dat betrokkenen (tegen wie de meldingen zijn 
ingediend) al geruime tijd in onzekerheid verkeren over de afhandeling van de meldingen die 
jegens hen zijn gedaan. De impact van een integriteitsmelding is groot. Voor melders geldt dat zij 
één en ander maal hebben aangegeven dat zij een spoedige afhandeling op prijs stelden. Aan deze 
belangen wordt hierbij tegemoet gekomen.

In het presidium van 10 maart 2020 is afgesproken dat aan de raad wordt voorgesteld om de 
behandeling door de raad op dezelfde wijze te laten plaatsvinden als bij de integriteitsmeldingen 
over de burgemeester: bespreking in een besloten deel tijdens de raadsvergadering en 
besluitvorming in het openbare deel. Voorafgaand aan de raadsvergadering worden de 
achterliggende documenten voor raads- en commissieleden vertrouwelijk ter inzage gelegd.

Gedachtegang
Bij een melding van een vermoeden van een integriteitsschending gaat het om gedragingen die het 
organisatiebelang (ernstig) aantasten en/of schadelijk zijn voor het imago van de gemeente of een 
gemeentelijke dienst. Voor de goede orde: indien een gedraging louter een persoonlijk belang 
raakt, is er geen sprake is van een integriteitsschending.

Er zijn bevindingen en conclusies opgesteld per melding; een aantal meldingen zijn geclusterd 
In bijgevoegde brieven met bevindingen en conclusies is vastgelegd welke relevante documenten 
verband houden met de gebeurtenissen die in de melding worden genoemd en van belang zijn voor 
de beantwoording van de vraag of er sprake is van schending van een integriteitsnorm. De 
burgemeester is bij de feitenonderzoeken bijgestaan door drie juridische adviseurs van de 
gemeente. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen is het 'vier (i.c. acht) ogen principe' toegepast. Voorts 
waren geen van deze personen in dienst van de gemeente Bloemendaal in de periode waarin de 
feitencomplexen zich hebben afgespeeld.

Er is afgezien van het horen van melders
Horen kan plaatsvinden als het feitencomplex niet duidelijk is. Dit is per melding beoordeeld. 
Gebleken is dat de meldingen veelal betrekking hadden op feitencomplexen die onderwerp zijn 
geweest van eerdere klachtbehandelingen, van andere (juridische) procedures of waarover 
veelvuldig politieke verantwoording is afgelegd. Het feitencomplex van alle 21 meldingen was 
duidelijk. Derhalve is afgezien van het horen van de melder(s).
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Betrokkenen - jegens wie de meldingen zijn gericht - zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze 
in te dienen op de bevindingen en (voorlopige) conclusies
Voor zover van deze gelegenheid gebruik is gemaakt, zijn de zienswijzen meegenomen bij de 
beoordeling van de melding. De zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van de 
bevindingen en conclusies.

Bij alle 21 meldingen wordt geconcludeerd dat er geen integriteitsnorm is overschreden en dat 
nader onderzoek naar de vermeende integriteitsschendingen door de politieke ambtsdragers niet is 
gerechtvaardigd
Onderzoek is proportioneel als de melding dit rechtvaardigt. Voorwaarden hiervoor zijn dat (1) de 
melding betrekking heeft op een vermeende schending van wet- of regelgeving op het gebied van 
integriteit en (2) dit vermoeden op redelijke gronden berust.

Zoals eerder aangegeven hebben de meldingen veelal betrekking op feitencomplexen (van 
inmiddels járen geleden) die onderwerp zijn geweest van eerdere klachtbehandelingen, van andere 
(juridische) procedures of waarover veelvuldig politieke verantwoording is afgelegd. Ook is er door 
de gemeente in de af de lopen járen diverse keren excuses aangeboden.

Na de beoordeling van de onderhavige 21 meldingen en de relevante documenten is geconcludeerd 
dat er geen sprake is van een schending van integriteitsnormen door de betreffende (voormalige) 
politieke ambtsdragers. Het instellen van nader onderzoek is daarom niet gerechtvaardigd. Voor de 
uitgebreide bevindingen en conclusies wordt verwezen naar de bijgevoegde vertrouwelijke 
(concept)brieven. Raads- en commissieleden kunnen op afspraak de bij deze brieven relevante 
documenten vertrouwelijk inzien op het gemeentehuis.

Bespreekpunten voor uw raad
» De melder van de fractie Zelfstandig Bloemendaal is niet duidelijk in welke hoedanigheid hij de 

integriteitsmeldingen heeft ingediend: als privépersoon of als raadslid: er is sprake van een 
vertroebeling van rollen.

» In nagenoeg alle integriteitsmeldingen staat het gevoel van persoonlijk onrecht van de melder 
(of van zijn familie) centraal. Bij een melding van een vermoeden van integriteitsschending 
gaat het niet om het gegeven dat de melder mogelijk persoonlijk onrecht is aangedaan, maar 
om de vraag of door gedragingen het gemeentebelang (ernstig) wordt aangetast of schadelijk 
is voor de gemeente of de gemeentelijke dienst. De melder is niet zelf het onderwerp van het 
onderzoek, maar de politieke ambtsdrager tegen wie de melding zich richt. Het doel van een 
(feiten)onderzoek is het krijgen van een antwoord op de vraag of er sprake is van een 
integriteitsschending of dat nader onderzoek gerechtvaardigd is.

» Melder maakte ter onderbouwing van zijn meldingen gebruik van interne gemeentelijke 
informatie/beraadslagingen (niet openbaar), die hij in zijn hoedanigheid als raadslid heeft 
gekregen. In dit kader wordt gewezen op artikel 3.2 van de Gedragscode integriteit raadsleden 
en duo-commissieleden gemeente Bloemendaal 2017: "Het raadslid maakt niet ten eigen bate 
of ten bate van derden gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen niet openbare 
informatie."

« De hoeveelheid meldingen leiden tot systeemontwrichting. De behandeling van de 
integriteitsmeldingen legt een onredelijk hoog beslag op de organisatie.

» De objectiviteit van de besluitvorming over de integriteitsmeldingen komt in het geding indien 
raadsleden integriteitsmeldingen doen waarin persoonlijke belangen zichtbaar zijn en 
vervolgens in de gemeenteraad gaan oordelen over hun eigen meldingen.
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« Tot slot rijst de vraag of er bij indiening van een dergelijk aantal integriteitsmeldingen geen 

sprake is van integritisme? Zijn de meldingen ingediend om daadwerkelijke misstanden aan de 
kaak te stellen of fungeren ze om persoonlijke belangen en/of politieke doelen te dienen dan 
wel om persoonlijke beschadiging van de beschuldigden te bewerkstelligen?

Uw raad wordt verzocht zich over het bovenstaande te beraden.

Middelen
De werkzaamheden zijn verricht binnendoor uw raad ter beschikking gesteld budget.

Participatie
n.v.t.

Communicatie
Uitgangspunt is dat vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd hangende de gehele integriteitsprocedure 
De (voormalige) politiek ambtsdragers waartegen de meldingen zijn gericht en aan wie de 
mogelijkheid geboden is een zienswijze in te dienen, zijn op de hoogte gebracht van de ínhoud van 
de meldingen, de bevindingen en de voorlopige conclusies. Er zijn verder geen inhoudelijke 
mededelingen gedaan naar derden over de meldingen.

Vervolgproces/evaluatie
Er zijn in totaal nog 21 integriteitsmeldingen die nog niet behandeld zijn. Van deze meldingen gaan 
er 14 over een vermeende schending van integriteitsnormen door (voormalige) politieke 
ambtsdragers en 14 meldingen gaan (mede) over ambtenaren (een aantal meldingen gaat over 
zowel politieke ambtsdragers als ambtenaren). Van 2 meldingen is vooralsnog niet duidelijk op wie 
de melding betrekking heeft.

Uw raad wordt verzocht een mening te geven over het vervolgproces van de nog te behandelen 
meldingen.

Bijlagen

1. Conceptbrief van de burgemeester d.d. .. april 2020 inzake reactie op integriteitsmeldingen 
inzake gespreksopnames (kenmerk: 2020000514)

2. Conceptbrief van de burgemeester d.d. ... april 2020 inzake integriteitsmelding van 3 
februari 2019 jegens oud-wethouder(s) en (oud-)raadsleden.(kenmerk: 2020000571)

3. Conceptbrief van de burgemeester d.d. .. april 2020 inzake integriteitsmeldingen van 5 en 
8 februari 2019 jegens (oud-)collegeleden, nummer 4 (kenmerk: 2020000626)

4. Conceptbrief van de burgemeester d.d. .. april 2020 inzake integriteitsmelding van 17 juli 
2019 jegens wethouder en oud-burgemeester (kenmerk: 2020000511)

5. Conceptbrief van de burgemeester d.d. .. april 2020 inzake integriteitsmelding van 3 
september 2019 jegens oud-wethouder (kenmerk: 2020000629)

6. Conceptbrief van de burgemeester d.d. .. april 2020 inzake integriteitsmelding van 3 
februari 2019 jegens oud-wethouder, kenmerk: 2020000753)

7. Conceptbrief van de burgemeester d.d. .. april 2020 inzake integriteitsmelding van 7 juni 
2019 jegens oud-wethouder, nummer 26 (kenmerk: 2020000643)

8. Conceptbrief van de burgemeester d.d. .. april inzake integriteitsmelding van 1 juni 2019 
jegens oud-wethouder (kenmerk: 2020000644)

9. Conceptbrief van de burgemeester d.d. .. april 2020 inzake integriteitsmelding van 13 juli 
2019 jegens raadslid (kenmerk: 2020000685)
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10. Brief college van 25 februari 2020 inzake brieven met kenmerk 2020000103, 2020000126, 
2020000143, 2020000148 (kenmerk: 2020000346)

11. Brief van burgemeester van 21 januari 2020 inzake reactie op integriteitsmeldingen van 10 
november en 12 december 2019 over de locoburgemeester (kenmerk 2020000103)

12. Brief van de burgemeester van 21 januari 2020 inzake integriteitsmelding over de 
locoburgemeester (kenmerk: 2020000126)

13. Brief van de burgemeester van 21 januari 2020 inzake integriteitsmelding van 8 december 
2019 (kenmerk: 2020000143)

14. Brief van de burgemeester van 21 januari 2020 inzake integriteitsmelding van 16 
november 2019 tegen het college (kenmerk: 2020000148)

De genoemde bijlagen zijn VERTROUWELIJK
Raads- en commissieleden kunnen op afspraak de relevante documenten vertrouwelijk inzien op 
het gemeentehuis.

Burgemeester van Bloemendaal,

E.J. Roest



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

* Vul dit roze formulier volledig in
« Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje 
« Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede ^ rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

O SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over): Ç2 CiaclţìocïLwj ľ 

Brief wordt behandeld door: 0_________________

Brief ontvangen per:

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:________________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):______
-Wie heeft het afgeleverd (afzender):___________

o Anders:______________________________________

O Koppelen aan corsanummer of zaaknummer: AľĩĩcņņocroííiÏÏ

f)(Ã w yco.nntn otoodboĉ Le* tman c\(ichiQjc

O SPOED

Je eigen contactg
i\aam of initialen: 
Te.

egevens: ,, z
M t clťo/i nìpíŕhU en

Datum:

/j



Bloemendaal

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d.
Commissievergadering d.d.
Commissie
Portefeuillehouder
Corsanummer
Productiedatum

2 juli 2020 
17 juni 2020 
Samenleving
S. de Roy van Zuidewijn - Rive 
2020001670 
1 mei 2020

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2021 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020

besluit:

1. In het kader van het geven van een zienswijze in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 
van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk);
2. Het bestuur Paswerk overeenkomstig te berichten;

De raad voornoemd^ dVćíT 30

'oorzitter,
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Voorgesteld besluit
1. In het kader van het geven van een zienswijze in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 
van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk);
2. Het bestuur Paswerk overeenkomstig te berichten;

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) voert voor 
de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) uit. In de Gemeenschappelijke Regeling Paswerk (artikel 32) is bepaald dat de 
gemeenteraden vóór 1 juli hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het 
bestuur Paswerk.

Paswerk verwacht in 2021 een positief operationeel resultaat van afgerond C 2 miljoen. De 
ontwerpbegroting sluit af met een tekort van C 211.000. Het aandeel voor de gemeente 
Bloemendaal in dit tekort bedraagt C 9.684. Dit bedrag kan binnen de bestaande ramingen worden 
gedekt. Bij de begroting Paswerk is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de 
Coronacrisis.

Politieke keuzeruimte
De gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2021 van het 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk).

Gedachtegang

Toekomst sociale Werkvoorziening
Met de komst van de Participatiewet is de instroom in de sociale werkvoorziening afgesloten, 
waardoor de formatie krimpt. Ook het Rijksbudget per SW-medewerker neemt geleidelijk af.
In het Strategisch Verbeterplan Paswerk (2015-2018) zijn daarom maatregelen getroffen om 
kosten te verlagen en het verdienvermogen te optimaliseren. In vervolg op dit plan is in 2017 het 
rapport 'Toekomst sociale Werkvoorziening' vastgesteld, waarin onder meer gekeken is naar de 
huisvesting van Paswerk. De belangrijkste conclusie uit dit rapport is om de locatie Cruquius op 
termijn te verlaten, onder de voorwaarde van een gunstige businesscase. Tot het moment dat het 
zover is worden de niet benodigde vierkante meters zo optimaal mogelijk verhuurd. Met het oog op 
een duurzame solide toekomst wordt momenteel de oprichting van een zogenaamd 
Participatiebedrijf onderzocht.

Positief operationeel resultaat
Het operationeel resultaat is de netto omzet, minus de ambtelijke personeelskosten en overige 
bedrijfskosten. Het positief operationeel resultaat bedraagt in 2021 naar verwachting C 2 miljoen. 
Dit is minder dan het oorspronkelijk begrote positief resultaat over 2020, dat 2,5 miljoen bedroeg. 
Dit resultaat komt aan de ene kant omdat de netto toegevoegde waarde per fte nog steeds stijgt. 
Aan de andere kant nemen de organisatiekosten toe. Dit heeft te maken met stijgende ambtelijke 
personeelskosten door (zie pagina 9 begroting):

CAO afspraken.
(tijdelijke) externe inhuur voor bijvoorbeeld implementatie AVG.
Regulier personeel op posities die eerst ingevuld werden door sterke Wsw-ers, die 
uitgestroomd zijn. Deze posities kunnen niet meer ingevuld worden met het huidige Wsw 
bestand.

Tekort Rijksfinanciering
Tegenover het positieve operationele resultaat staat een tekort op de Rijksfinanciering voor de SW- 
medewerkers, door een dalende Wsw-subsidie. Dit tekort komt in 2021 naar verwachting uit op C 
2,2 miljoen. Gezien het begrote positieve operationeel resultaat van C 2 miljoen bedraagt het 
feítelijke, relatief bescheiden, tekort C 211.000. Wat dit betekent per gemeente is te zien in 
onderstaande tabel.
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Wsw-deel 
IUSD 2021

Tekort
2021

Tekort
buitengemeenten

verdeeld

Aanvullende
bijdrage

gemeenten
2021

Bijdragen
uitvoeringskosten

2021

Gemeente
Bloemendaal

728.264 8.865 819 9.684 737.948

Gemeente
Haarlem

14.771.284 159.498 16.612 176.110 14.947.395

Gemeente
Heemstede

1.347.572 16.425 1.516 17.940 1.365.513

Gemeente
Zandvoort

570.659 6.396
642

7.038 577.697

Buiten
gemeenten

19.589

Totaal 17.417.780 210.773 19.589 210.773 17.628.552

Toelichting tabel
De 'bijdrage uitvoeringskosten 2021' is het totaalbedrag per gemeente. Dit is bepaald door de 
rijksbijdrage per gemeente (in de tabel: 'Wsw-deel IUSD 2021’) te vermeerderen met de 
'aanvullende bijdrage gemeenten 2021'. Het bedrag 'aanvullende bijdrage gemeenten 2021' is 
bepaald door het tekort 2021 te vermeerderen met het 'tekort buitengemeenten verdeeld'.

Meerjarenbegroting
In 2022 en verder wordt een daling verwacht in het tekort. Dit komt onder meer doordat de in 
2015 ingezette 5-jaars periode van bezuiniging vanuit het Rijk is afgerond. Bij het opstellen van de 
meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de Coronacrisis.

Middelen
Het tekort Paswerk bedraagt in 2021 naar verwachting ongeveer C 211.000. Het aandeel van de 
gemeente Bloemendaal in dit tekort bedraagt C 9.684. Dit bedrag kan binnen de bestaande 
ramingen worden gedekt.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
Het bestuur van Paswerk wordt per brief geïnformeerd over uw zienswijze.

Samenwerking (Heemstede)
De gemeenteraad van Heemstede wordt ook gevraagd om een zienswijze.

Vervolgproces/evaluatie
Na het verkrijgen van de zienswijze moet het bestuur Paswerk de ontwerpbegroting voor 15 juli 
vaststellen, rekening houdend met de zienswijze van de raden. Vervolgens zendt het bestuur 
Paswerk de stukken op basis van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) voor 1 
augustus aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Bijlagen
2020001668 Ontwerpbegroting Paswerk 2021



Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

* Vu! dit roze formulier volledig in
* Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje
« Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede -> rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over): a ads Im f ľ
Brief wordt behandeld door: __________________

Brief ontvangen per:

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
-Wie heeft het afgeleverd (afzender):____

o Anders: _______________________________

O Koppelen aan corsanummer of zaaknummer: ffŕTuenvl ?OZoocį^0
ŕ)(Ā in JíG'ifUn cloodboete* cwichie^

O SPOED

Je eigen contactgegevens:
Naam of initialen LÅ lcl•fo^

Te;.___________
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Datum:



Bloemendaal

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d. 2 juli 2020
Commissievergadering d.d. 16/17/18 juni
Commissie Bestuur en Middelen, Grondgebied, Samenleving
Portefeuillehouder wethouder N. Heijink
Programmaonderdeel 004. Overhead
Registratienummer 2020001673
Productiedatum 1 mei 2020

Onderwerp
De Zomernota beschrijft de stand van zaken van het lopende jaar, financieel en niet-financieel.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2020

besluit:

1. de Zomernota 2020 vast te stellen;
2. de nieuwe voorstellen 1 t/m 12 conform de bijlage vast te stellen;
3. de programmabegroting 2020 te wijzigen.

rnoemd, d.d.De raad

de voorzitter,

Voor i 6

"Îćïjĉh 1
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Voorgesteld besluit

1. de Zomernota 2020 vast te stellen;
2. de nieuwe voorstellen 1 t/m 12 conform de bijlage vast te stellen;
3. de programmabegroting 2020 te wijzigen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Ingevolge de Verordening Financieel Beheer Bloemendaal 2018 (ex art. 212 Gemeentewet) 
informeert het college de raad minimaal twee maal per jaar over de voortgang van de 
programmabegroting door middel van tussentijdse rapportages. De eerste rapportage wordt voor 
het zomerreces aangeboden en de tweede rapportage als Eindejaar-voorstel. Gelijktijdig bij deze 
tussenrapportages wordt gerapporteerd over afwijkingen. Bij grote afwijkingen of bij go/no go 
besluiten, wordt de raad separaat geïnformeerd.

Zomernota toegankelijk en compact
De primaire functie van de Zomernota is het in beeld brengen van de stand van zaken in het 
lopende begrotingsjaar. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om budgetten te vragen met een 
structureel karakter. Deze aanvragen komen aan de orde bij de behandeling van de 
(meerjaren)begroting. Voor spoedeisende zaken kan een uitzondering worden gemaakt. Verder 
worden de voortgangsrapportages gebruikt om de financiële consequenties te verwerken van 
aanpassingen in bv. de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Het is de bedoeling om de 
Zomernota compact en toegankelijk te maken. Nieuwe voorstellen zijn te vinden in een separate 
bijlage.

Beoogd effect
De gedachtegang is enerzijds het informeren van de raad en anderzijds om de raad in de 
gelegenheid te stellen om zo nodig bij te sturen.

Politieke keuzeruimte
De raad kan zich een mening vormen over nieuwe voorstellen en deze al dan niet vaststellen.
De raad is in de gelegenheid om bij te sturen.

Gedachtegang

1.1. De doelstelling is om raad te informeren over de realisatie van de begroting in het lopende 
jaar

In deze nota zijn alleen budgetwijzigingen opgenomen van meer dan C 25.000. Hiervoor vragen wij 
uw akkoord. Wijzigingen van minder dan C 25.000 worden niet standaard in de nota opgenomen. 
Voor deze posten zoeken wij dekking binnen hetzelfde programma. Dit leidt in principe niet tot 
wijziging van de programmabegroting. Desondanks treft u een aantal posten van minder dan 
C 25.000 in deze nota aan, omdat er een verrekening plaatsvindt met een reserve, urgentie, een 
financieel-technische reden of de onmogelijkheid om deze binnen het desbetreffende programma 
op te vangen. Over de voortgang van investeringen wordt gerapporteerd in de bijlage toelichting 
lopende investeringen.

2.1. Enkele nieuwe voorstellen zijn nodig om het beleid uit te voeren
In de bijlage treft u enkele nieuwe voorstellen aan die betrekking hebben op het lopende jaar.
Naar het oordeel van het college is het noodzakelijk om deze uit te voeren.
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3.1. De begroting wordt aangepast conform de besluitvorming

Argumenten
1.1. Conform de Verordening financieel beheer Bloemendaal 2018 wordt de raad geïnformeerd 

over de ontwikkelingen in het lopende jaar.
2.1. Dit jaar moeten nog enkele taken worden uitgevoerd waar de budgetten niet toereikend 

zijn en/of moet de begroting worden aangepast.
3.1. Het begrotingsrecht ligt bij de raad. Na besluitvorming door de raad wordt de begroting 

conform aangepast.

Kanttekeningen
1.1. De Zomernota wordt opgesteld op basis van de beschikbare informatie. De verwachting is 

dat bij de jaarrekening zowel aan de lasten als batenkant ontwikkelingen zijn die het 
resultaat positief kunnen beïnvloeden. Deze zijn echter bij het opstellen van deze 
Zomernota nog niet concreet.

2.1. De tijd is beperkt om na vaststelling van de Zomernota nog middelen in het lopende 
boekjaar uit te geven.

Alternatieven
De raad zou niet met nieuwe voorstellen akkoord kunnen gaan. Dan kunnen echter die taken niet 
worden uitgevoerd en/of kan de begroting niet worden aangepast.

Overwegingen van het college
De doelstelling is om de raad te informeren over de realisatie van de begroting over de eerste 
maanden van het jaar. Over de voortgang van investeringen wordt gerapporteerd in de bijlage 
toelichting lopende investeringen. De nieuwe voorstellen zijn nodig om het beleid uit te voeren.

Middelen
Het doel van de nota is inzicht geven in (nieuwe) ontwikkelingen en afwijkingen met budgettaire 
gevolgen voor met name het lopende begrotingsjaar.

De mutaties n.a.v. de Zomernota 2020 leiden tot een negatieve bijstelling van het begrotingssaldo 
met C 548.027 tot een voorlopig geraamd positief overschot van C 14.536. Het effect op de 
vastgestelde begroting wordt onderstaand in beeld gebracht.

+ = voordeel 
-/- = nadeel
Saldo begroting voor Zomernota 2020 
Per saldo lasten/baten van reeds genomen raadsbesluiten 
Vertrekpunt Zomernota 2020
Per saldo lasten/baten nieuwe voorstellen conform bijlage 
Nieuw saldo begroting 2020

+ C 618.508 
-/-ĉ 55.945
4- C 562.563 
-/-C 548.027
4 C 14.536

Het voordelig effect van de exploitatiebegroting ad C 14.536 wordt, zoals is vastgelegd in de Nota 
Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2017, gestort in de Flexibele algemene reserve (via 
resultaatbestemming 2020).

Financiële gevolgen Corona crisis
Nadelige financiële impact op
1. opbrengsten;
2. uitgaven die betrekking hebben op de sociale basis, sociale zekerheid en onderwijs;
3. uitgaven die betrekking hebben op veiligheid en handhaving;
4. overige nadelige effecten gemeenten.
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Compensatie gemeenten door het Rijk
Het Rijk heeft gemeenten toegezegd om hen te compenseren voor nadelige effecten van de Corona 
crisis, in beginsel inclusief gederfde opbrengsten. Over hoe die compensatie er uit gaat zien wordt 
naar verwachting duidelijk in de meicirculaire die eind mei/begin juni beschikbaar komt.

Een uitgebreide toelichting over de financiële impact van de Corona crisis wordt gerapporteerd in 
de bijlage financiële gevolgen Corona crisis.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
De Zomernota wordt beschikbaar gesteld op het RIS.

Samenwerking (Heemstede)
N.v.t.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
Na besluitvorming van de raad wordt de begroting bijgesteld. 

Evaluatie
Jaarlijks wordt de P&C cyclus geëvalueerd met uw auditcommissie.

Bijlagen

» Zomernota 2020 
» Nieuwe voorstellen 
» Toelichting lopende investeringen 
» Financiële gevolgen Corona crisis

Achterliggende documenten

Verordening financieel beheer Bloemendaal 2018.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.
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Vragen? Bel Post (groep).
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Bloemendaal

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d.
Commissievergadering d.d.
Commissie
Portefeuillehouder
Programmaonderdeel
Re g is tra tie nu mme r
Productiedatum

2 juli 2020
16 juni 2020 
Grondgebied
wethouder H. Wijkhuisen
001.Bestuur 
2020001767 
30 april 2020

Onderwerp
Concept begrotingswijziging 2020, concept begroting 2021, concept jaarstukken 2019 en concept 
jaarverslag 2019 OmgevingsdienstIJmond.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2020

besluit:

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2020 en geen zienswijze in te dienen aan het 
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde briefen de 
financiële effecten te verantwoorden in de jaarrekening 2020;

2. In te stemmen kennis te nemen van de conceptbegroting 2021 en geen zienswijze in te 
dienen aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde 
briefen de financiële effecten op de bijdrage voor 2021 van de gemeente Bloemendaal aan 
de Omgevingsdienst IJmond te verwerken in de begroting 2021 en meerjarenraming 2022- 
2024;

3. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2019 en concept jaarverslag 2019 van

De raad voornoei •2020

t - V'tAĆU'l
\joox Y^f-

I : o

- 2-



Voorgesteld besluit
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De Raad besluit:

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2020, geen zienswijze in te dienen aan het 
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde briefen de 
financiële effecten te verantwoorden in de Jaarrekening 2020;

2. In te stemmen met de conceptbegroting 2021, geen zienswijze in te dienen aan het 
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde briefen de 
financiële effecten op de bijdrage voor 2021 van de gemeente Bloemendaal aan de 
Omgevingsdienst IJmond te verwerken in de begroting 2021 en meerjarenraming 2022- 
2024;

3. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2019 en het concept jaarverslag 2019 van 
Omgevingsdienst IJmond.

1. Aanleiding
De Omgevingsdienst IJmond is een verbonden partij voorde gemeente Bloemendaal in de vorm 
van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De gemeente Bloemendaal heeft hierin een financieel 
en bestuurlijk belang. In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is opgenomen dat een GR voor 
15 april voorafgaand aan hetjaar waarom de begroting betrekking heeft, de begroting aan biedt 
aan de raden van de deelnemende gemeenten. De begroting moet tevens 8 weken voor 
vaststelling in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling aan de gemeenteraden worden 
aangeboden. De raden hebben vervolgens gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de 
begroting.

Jaarrekening 2019
De jaarrekening 2019 is voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring 
De jaarrekening sluit met een positief saldo van nihil. De werkelijke bijdrage van de gemeente 
Bloemendaal is conform de in de begroting 2019 opgenomen ramingen.

Ultimo 2019 bedraagt de algemene reserve C 260.000. Op basis van de onderkende risico's is het 
benodigde weerstandsvermogen gesteld op C 260.563.

Begrotingswijziging 2020
De begroting 2020 van de Omgevingsdienst IJmond is 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur 
vastgesteld. In deze begroting is, conform artikel 29 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling, 
voor de personele lasten gerekend met de op dat moment geldende CAO-overeenkomst en geen 
rekening gehouden met verwachte CAO-stijgingen.
Op het AB van 9 oktober2019 is de begrotingswijzing aangekondigd vooreen bedrag van C 
320.000 aan loonkosten. De loonkosten vallen hoger uit dan eerdere berekeningen. De extra 
stijging vangt de ODIJ deels op door het inzetten van extra (incidentele) middelen. Op 18 
december2019 is de dienstverleningsovereenkomstgetekend metde gemeente Uitgeest, deze 
staat deels ter dekking van de hogere kosten op de formatie en deels ter dekking van de extra 
inhuur. De Dienstverleningsovereenkomst is extra in de begroting van 2020 opgenomen.

Voor het boekjaar 2019 heeft de Omgevingsdienst IJmond de CAO-stijging zelf door extra baten 
kunnen dekken. Gezien de enorme complexe aanvragen die op onsafzijn gekomen door 
bijvoorbeeld; stikstof, pfas, diffuus lood en de calamiteiten omtrent Tata Steel zien wij in 2020 
geen mogelijkheden om een bezuiniging(en) doorte voeren zonderdat dit de kwantiteit en 
kwaliteit van onze dienstverlening raakt. Dit zou dan een te grote uitholling zijn om de afspraken in 
ons uitvoeringsprogramma uit te voeren. Ten tijde van het opstellen van de begroting kon de ODIJ
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niet voorzien dat deze ontwikkelingen in deze mate zouden voorkomen. De 3,80Zo stijging in de 
oorspronkelijke begroting is gevraagd voorextra uitbreiding van taken en houdt rekening met een 
autonome stijging van l,60Zo maar deze is niet toereikend om ook de CAO stijging 2019-2020 te 
dekken. De totale stijging van de oorspronkelijke begroting en de wijziging is vooreen uitbreiding 
van taken en terdekking van de CAO 2019-2020.

Financiële gevolgen voor de gemeente Bloemendaal

Financiële bijdrage GR Omgevingsdienst 
IJ mond begroting

gewijzigde
begroting

Toename
bijdrage

2020 2020 2020
Gemeente Bloemendaal C 91.096 C 93.660 C 2.565

Bijdrage gemeenten
De bijdragen zijn opgenomen inclusief die ten gevolge van de wabo-decentralisatie. Zowel de 
bijdragen van de deelnemers als de tarieven voordienstverleningsovereenkomsten, stijgen met 
3,79 0Zo ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020. De totale GR-bijdrage voor 2020 
gewijzigd en begroot op C 6.808.285.

Begroting 2021
Belangrijke ontwikkelingen die op de Omgevingsdienst afkomen zijn:

Omgevinoswet
De Omgevingswet betekent een algehele stelselherziening voorde wet- en regelgeving, die gaat 
over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Deze herziening heeft een grote impact op de 
manier van werken, de cultuur, het juridisch en technisch instrumentarium en heeft gevolgen voor 
de bevoegde gezagen en de organisaties die bij de wet betrokken zijn zoals onze dienst.
De wet beoogt het vergroten van de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak, het versnellen van de 
besluitvorming, meer lokale afwegingsruimte en een samenhangende benadering.
Naar verwachting wordt medio 2021 de Omgevingswet van kracht. Dat betekent dat de werkwijze 
voorde uitvoering van de VTH taken vanaf dat moment is afgestemd op de Omgevingswet en dat 
de kaders waaraan vergunningaanvragen worden getoetst en de regels waarop wordt toegezien 
zijn veranderd. Hierhoort ook de grotere afwegingsruimte die de gemeente bij inwerkingtreding 
erbij krijgen. De precieze impact op het totaal van de verwachte inzet is afhankelijk van 
verschillende factoren, waaronder de wijze waarop de gemeente omgaan met de toegenomen 
afwegingsruimte en de invloed daarvan op de uniformiteit van de (gezamenlijke) werkprocessen.
In z'n algemeenheid geldt dat maatwerk meer kost dan verdergaande standaardisatie.

Wiizioina Gemeenschappelijke Regeling
Het in werking treden van de Omgevingswet en de daarmee gepaard gaande overdracht van 
bevoegdheden van provincie naargemeenten leidt tot een wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling van de Omgevingsdienst. Ten tijde van het opstellen van deze nota is nog niet duidelijk 
wanneer de Omgevingswet daadwerkelijk in werking treedt. In de loop van 2020 start evenwel een 
traject om samen met onze deelnemers te komen tot een wijziging. Een en ander kan mogelijk 
naar 2021 toe doorlopen.

Eneroietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie
Dat zijn de drie thema's voor het overheidsbeleid op het gebied van milieu en duurzaamheid de 
komende decennia.

Eneroietransitie
De energietransitie vormt ook in 2021 een majeurthema binnen het overheidsbeleid op het gebied 
van milieu en duurzaamheid de komende decennia. Eind 2019 is het landelijke klimaatakkoord
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vastgesteld, waarin maatregelen staan opgenomen op het gebied van mobiliteit, industrie, de 
elektriciteitssector, landbouw en de gebouwde omgeving. Opgeteld dienen de maatregelen te 
leiden tot een landelijke C02-reductie van 490Zo in het jaar 2030 en 950ŵ in 2050 (t.o.v, 1990).
Op rijks-, provinciaal en regionaal niveau worden verschillende agenda's en programma's uitgerold 
om in 2050 een energie neutrale samenleving te realiseren. Lokale overheden hebben een 
belangrijke rol bij het behalen van deze doelstelling. Op regionaal niveau worden hiertoe regionale 
energiestrategieën en op lokaal niveau transitievisies warmte ontwikkeld.
De meerwaarde van onze dienst in deze opgave is gelegen in de bundeling van kennis op regionaal 
vlak, zowel technisch als procesmatig en zicht op de regionale ontwikkelingen. Met gemeenten 
stellen we een gezamenlijke agenda op waarin afspraken worden gemaakt over doel, rolverdeling 
en planning ten aanzien van dit onderwerp.

Circulaire economie
De Rijksoverheid heeft als doelstelling een volledig circulaire economie in 2050 te bereiken. 
Daartoe worden onder meer inventarisaties van grondstoffen-en reststromen uitgevoerd en 
gekeken hoe hiermee op een slimme wijze kan worden omgegaan. Het verbinden van circulaire 
doelstellingen aan gebiedsopgaven, integraal afgewogen tegenover andere ambities maakt een 
brede kennisbasis van medewerkers noodzakelijk. Activatie van ondernemers vergt forse inzet om 
werkelijk beweging op gang te brengen.

Onvoorziene ontwikkelingen
Momenteel veroorzaken onderwerpen als stikstof en Pfas grote maatschappelijke onrust. Ook de 
emissies van Tata/Harsco hebben in de afgelopen anderhalf jaar specifiek in de Dmond geleid tot 
onrust onder de bewoners. De vele nog onbekende factoren in deze dossiers leiden tot onzekerheid 
overde realisatie van projecten en de daarbij behorende financiële risico's voorde gemeente. De 
druk op het realiseren van C02 reductie gaat na de Urgenda uitspraak van de Hoge Raad van 19 
december 2019 alleen maar toenemen. Op dit moment is niet te voorzien wat voornoemde dossiers 
in 2021 specifiek vraagt aan inzet van de ODD.
De ODD is echter flexibel en vakinhoudelijk goed voorbereid en beschikt over kennis enkundeom 
de gemeente Bloemendaal van dienst te zijn.

Decentralisatie bodemtakęn
Met inwerkingtreding van de Omgevingswet komt een aantal provinciale bevoegdheden met 
betrekking tot het bodemdomein bij gemeenten te liggen. Op dit moment worden de taken die bij 
deze bevoegdheden horen doorODD namens de provincie uitgevoerd. De invoering van de 
Omgevingswet is uitgesteld en vindt dus niet plaats per 1 januari 2021. Doormiddel van het 
project'Warme Overdracht'is de provincie gestart met de decentralisatie van de taken en 
bevoegdheden. Op dit moment is nog onduidelijk hoe financiering van de te decentraliseren taken 
geregeld zal worden. De verwachting is dat dit na de zomer van 2020 duidelijker wordt. 
Vooruitlopend heeft de ODD een inschatting gemaakt van de impact voor de gemeente.

Aantrekken bouw en andere bedrijvigheid
ODD merkt dit in een toename van het aantal plannen, meldingen, vergunningen en het toezicht 
dat daarover gevoerd wordt. Naast het feit dat niet altijd direct middelen beschikbaar zullen zijn 
om op de toegenomen vraag in te kunnen gaan, maakt ook de krapte op de arbeidsmarkt, dat in 
de toekomst keuzes gemaakt zullen moeten worden ten aanzien van de taken die wel en niet 
opgepakt worden. Dit is te meerzo nu de privatisering van het (bouw)toezicht voorlopig is 
uitgesteld en daarmee de toetsings- en toezichtlast bij gemeenten niet lichter zal worden.

Financieel effect
De begroting sluit met een geprognosticeerd negatief resultaat in 2021 van C 32.697 voor 
bestemming en met het resultaat C 0 na bestemming.
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De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en is 
sluitend. De formatie is ten opzichte van de begroting 2020 nagenoeg gelijk gebleven. De loonsom 
stijgt gemiddeld gering performatieplek. Dit is het gevolg van doorgroei in inschaling en geringe 
verwachte stijging van salarissen en pensioen- en overige sociale lasten. In de begroting is geen 
rekening gehouden met verwachte CAO-stijgingen, anders dan het afgesloten 
onderhandelingsakkoord CAO 2019-2020. De prijsindexcijfers voor 2020 en de meerjarenbegroting 
betreffen de Prijs overheidsconsumptie (IMOC) van het Centraal Planbureau voor 2020.

Algemene reserve/weerstandsvermoaen
De prognose is dat op 1 januari 2021 de algemene reserve C 260.000 bedraagt. Per 31 december 
2021 is het vermogen gelijk gebleven.

Bestemminasre serves

Reserves Realisatie
ultimo 2019

Algemene reserve 260.000
Reserve nieuwbouw 121.642
Reserve transitie
RUD

25.411

Reserve visie
luchtkwaliteit

12.195

Totaal reserves 419.248

Aanwendin
9
Reserves B2020 B2021

Meerjarenraming

ultimo
2022

ultimo
2023

ultimo
2024

Algemene
reserve

“ “ “ ” “

Reserve
nieuwbouw

18.500 19.701 19.701 19.701 19.701

Reserve
transitie
RUD

45.000 6.899 6.899 4.713

Reserve
visie
luchtkwalit
eit

7.000 6.098

Totaal
reserves

482.740 424.813 379.142 360.642 342.142

De reserves kosten naartransitie RUDis in 2023 volledig aangewend en kosten visie luchtkwaliteit 
is in 2021 volledig aangewend. De reserve investeringen nieuwbouw wordt geleidelijk aangewend 
tot en met 2026.

Bijdragen GR- deelnemers en tarief dienstverleningsovereenkomsten
De bijdragen zijn opgenomen inclusief die ten gevolge van de wabo-decentralisatie. Zowel de 
bijdragen van de deelnemers als de tarieven voor dienstverleningsovereenkomsten, stijgen met 
1,52“/o ten opzichte van de begroting 2020. De totale GR-bijdrage voor 2021 is begroot op
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C 6.912.366. De effecten voorde begrotingsjaren 2021 en verderzullen worden verwerkt in de nog 
op te stellen begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van de gemeente.

Meerjarenbegroting 2022-2024
Meerjarig financieel beeld schetsen en toelichten. Is de begroting structureel en reëel in evenwicht 
mits de dienstverleningsovereenkomsten gecontinueerd blijven.
Voorde prognose 2022 tot en met 2024 wordt conform de Kadernota 2021 uitgegaan van jaarlijks 
verwachte stijgingen van alle lasten van 2,50Zo. Met andere CAO-stijgingen, anders dan het door de 
VNG met de vakbonden afgesloten onderhandelingsakkoord CAO 2019-2020, is geen rekening 
gehouden.

Financiële bijdrage GR 
Omgevingsdienst IJmond

Begroting
(gewijzigd)
2020

Begroting
2021

Meerjarenraming
2022 2023 2024

Gemeente Bloemendaal 93.660 95.084 97.461 99.897 102.395

De bijdrage wordt in de meerjarenbegroting conform bovenstaande tabel aangepast.

Jaarverslag 2019
Het jaarverslag heeft geen financiële gevolgen. Bijgevoegd is het concept. Na vaststelling door ons 
Algemeen Bestuur is het jaarverslag 2019 digitaal te bekijken via
http:ZZwww.odiimond.nl/iaarverslaa. Via het online jaarverslag is gemakkelijk door de diverse 
hoofdstukken te bladeren.

Toelichting
Op basis van de van kracht zijnde gemeenschappelijke regeling kan uw raad zijn zienswijze 
kenbaar maken over de begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021.

Wie is competent/bevoegd om het besluit te nemen:
De Raad kan zijn zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst 
IJmond ten aanzien van de begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021.

Doel/resultaat
De Raad kan zijn zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst 
IJmond.

2. Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2020 en geen zienswijze in te dienen aan het 
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde briefen de 
financiële effecten te verantwoorden in de Jaarrekening 2020;

2. In te stemmen met de conceptbegroting 2021 en geen zienswijze in te dienen aan het 
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde briefen de 
financiële effecten op de bijdrage voor 2021 van de gemeente Bloemendaal aan de 
Omgevingsdienst IJmond te verwerken in de begroting 2021 en meerjarenraming 2022- 
2024;

3. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2019 en concept jaarverslag 2019 van 
Omgevingsdienst IJmond.

3. Het beoogd effect
De Raad kan zijn zienswijze kenbaarmaken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst
IJmond.
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5 Gedachtengang
De Raad kan zijn zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst 
IJmond ten aanzien van de begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021.

6. Middelen
Financiële middelen

De bijdrage voor 2020 van onze gemeente aan de Omgevingsdienst zal worden gewijzigd en 
komt op C 93.660 voorde taken die in de GR zijn ingebracht. De verhoogde bijdrage ad 
C 8.752 zal worden verantwoord in de jaarrekening 2020. Dit is onderdeel van de 
besluitvorming.

De bijdrage voor 2021 van onze gemeente aan de Omgevingsdienst zal worden begroot op 
C 95.084 voor de taken die in de GR zijn ingebracht. De verhoogde bijdrage zal worden 
verwerkt in de begroting 2021. De bijdragen vanaf het begrotingsjaar 2022 zullen worden 
verwerkt in de meerjaren raming 2022-2024. Dit is onderdeel van de besluitvorming.

Bijlage:
Corsanummer 2020001462,

Corsanummer 2020001463, 
Corsanummer 2020001464,

Corsanummer 2020001465, 
Corsanummer 2020001466, 
Corsanummer 2020001765,

brief aan Raad conceptbegroting 2021, concept jaarstukken 2019
concept jaarverslag 2019 Omgevingsdienst IJmond
conceptbegroting 2021 Omgevingsdienst IJmond
brief aan college inzake zienswijze concept begrotingswijziging
2020, Omgevingsdienst IJmond
concept Jaarrekening 2019 Omgevingsdienst IJmond
concept Jaarverslag 2019 Omgevingsdienst IJmond
brief ODIJ betreffende zienswijze begrotingswijziging 2020,
conceptbegroting 2021 Omgevingsdienst IJmond

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.
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Bloemendaal

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d.
Commissievergadering d.d.
Commissie
Portefeuillehouder
P ro g ra mma o n de rdee I
Registratienummer
Productiedatum

2 juli 2020
24 april 2020
Grondgebied
wethouderH. Wijkhuisen
201. Verkeer en vervoer
2020001597
24 april 2020

Onderwerp
Dit voorstel gaat over het (ontwerp) jaarverslag 2019 en het (ontwerp) jaarplan 2021 van het 
mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland. Voordat de stuurgroep deze jaarstukken definitief vaststelt, 
kan uw raad een zienswijze geven. De stuurgroep moet de vastgestelde jaarstukken uiterlijk 15 juli 
2020 aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zenden.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2020;

besluit:

1. akkoord te gaan met het ontwerp jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de GR 
bereikbaarheid Zuid-Ken neme rland;

2. akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en de ontwerpbegroting 2021 van de GR 
bereikbaarheid Zuid-Ken neme rland;

3. dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid- 
Kennemerland mee te delen.

De raad voorno

\loof : 3

kÇijćúy- Z
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Voorgesteld besluit

1. akkoord te gaan met het ontwerpjaarverslag en de jaarrekening 2019 van de GR 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;

2. akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en de ontwerpbegroting 2021 van de GR 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;

3. dit standpunt als zienswijze aan het bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid- 
Kennemerland mee te delen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
In 2013 zijn de colleges van de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort de 
'Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerlanď(verderte noemen: de GR) 
aangegaan. Deze regeling bestaat uit een beleidsvisie met een projecten lijst en een 
mobiliteitsfonds. De portefeuillehouders van de viergemeenten vormen samen het orgaan 
(stuurgroep), dat is belast met het dagelijks bestuur van de GR.

Beoogd effect
Volgens de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en de artikelen 8 en 12 van de GR zorgt de 
stuurgroep ervoor, dat de jaarstukken (ontwerp jaarverslag verslagjaar -1 en ontwerp jaarplan 
verslagjaar +1, met financiële begroting) uiterlijk op 15 april aan de deelnemende gemeenten 
(raden) worden aangeboden. De voorzitter van de stuurgroep heeft de jaarstukken op ... april 2020 
aan de griffies gezonden. Vervolgens krijgen de raden gedurende acht weken de gelegenheid om 
zienswijzen in te dienen. Daarna stelt de stuurgroep de jaarstukken vast en zendt deze, vóór 15 
juli, aan Gedeputeerde Staten in verband met het provinciale toezicht op de financiën van de GR 
(art. 34-4 Wet GR).

kanttekening
Doorde Coronacrisis komen de raden en raadscommissies in de regio mindervaak bij elkaardan 
gebruikelijk. Overleggen van het kernteam en de stuurgroep Regionale bereikbaarheid vinden 
momenteel alleen op afstand/digitaal plaats. Uiteraard streven wij onverminderd naartijdige 
agendering en vaststelling van de 'jaarstukken', maar wij sluiten niet uit dat definitieve vaststelling 
enige vertraging oploopt. Welke consequenties deze crisis heeft voorde uitvoering van Jaarplan 
2021 is evenmin te voorspellen.

Politieke keuzeruimte
De GR is aangegaan op vrijwillige basis, maar kan alleen bestaan als de vier gemeenten overeen 
langere periode constructief met elkaar samenwerken. Het mobiliteitsfonds heeft een 
(spaar-)termijn van 15jaar.

Jaarplan en begroting 2021
De keuzeruimte voor uw raad zit in het jaarplan 2021, waarin een begroting is opgenomen van 
plannen en projecten die de stuurgroep in 2021 wil oppakken. De begroting is onderverdeeld in 
drie delen: het werkdeel, het projectendeel en het vrij besteedbare deel.

De plannen en projecten voor2021 waren al opgenomen in de totaal-lijst van de 
Bereikbaarheidsvisie die in 2013 doorde vier raden is vastgesteld, of zijn een logische uitwerking 
daarvan.

Meerjarenperspectief vooruitlopend op nieuwe Bereikbaarheidsvisie 2020-2050 
In november2019 heeft het bestuureen hernieuwde Bereikbaarheidsvisie vrijgegeven voor 
besluitvorming doorcolleges en raden. Omdat deze visie ten tijde van het opstellen van deze 
jaarstukken (april 2020) nog niet in alle raden is vastgesteld, fungeert Jaarplan 2021 als 
overgangsbegroting.Toch is al enigszins geanticipeerd opeen nieuwe bereikbaarheidsvisie.
Dit geldt bijvoorbeeld voorMultimodale Hub Buitenrust (gem. Haarlem), een project waarvoorde 
voorbereidingen snel moeten worden gestart, om in de pas te blijven bij bouwplannen in de 
omgeving.
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Gedachtegang

Argumenten
Bij het opstellen van de jaarplannen zoekt de stuurgroep steeds naar de beste mix van urgentie, 
combinatiemogelijkheden en een realistische inzet van budget en capaciteit in het betreffende ja ar.

Regionale samenwerking en overleg
In 2019 is de inzet op samenwerking met buurgemeenten, de provincie en organisaties om ons 
heen, geïntensiveerd. Dat deze samenwerking een meerwaarde heeft, blijkt uit de snelheid en 
intensiteit waarmee een aantal visietrajecten en uitvoeringstrajecten tot stand is gekomen. 
Bijvoorbeeld rond Regionaal OV-Toekomstbeeld, de Velserverbinding, de nieuwe 
Bereikbaarheidsvisie, de Spoorse maatregelen en de samenwerking met Haarlemmermeer.

Nut en noodzaak voor sa menwerking staan buiten kijf; met deze regionale samenwerking en 
gezamenlijke financiering hebben wij én de positie om infrastructurele projecten te agenderen én 
de slagkracht om daadwerkelijk samen iets aan te leggen. Dat is tenslotte ook het doel van 
regionale samenwerking: sa men werken waar je elkaar nodig hebt of elkaar versterkt en zelf doen 
waarover je als gemeente zelf kunt besluiten

Enkele uitgelichte projecten uit jaarverslag 2019 

Auto
De deelname in de MIRT-Verkenning Rottepolderplein is voortgezet en leidt tot een selectie van 
diverse oplossingsrichtingen. In deze verkenning wordt samengewerkt met Provincie, Vervoerregio 
Amsterdam en Rijkswaterstaat/Ministerie IenW. Regio Zuid-Kennemerland voert het woord, mede 
namens regio IJmond.

Openbaar vervoer
In de overleggremia voor het regionaal OV-Toekomstbeeld is goed overlegd en zijn de Zuid- 
Kennemerambities waar mogelijk meegenomen in het eindrapport. In aanvulling op het 
Hoofd ra ilnet zijn kansrijke routes opgenomen (HOV-bus en Lightrail, in aansluiting op Schiphol en 
Amsterdam-Zuid). Heemstede-Aerdenhout en Haarlem blijven relevant als intercity-stopstation en 
buslijnen meteen sterke vervoersrelatie IJmond-Amsterdam worden in deze OV-visie geher- 
routeerd via Haarlem Spaamwoude (om stedelijk gebied te ontlasten). De relevantie van goed OV 
vanuit de hele MRA naar Zandvoort staat eveneens vast. Niet alleen met een verhoging van het 
aantal treinen per uur, maar ook door het toevoegen van een HOV-lijn naar Heemstede- 
Aerdenhout.

De kennis uit deze -doorde provincie gefaciliteerde- OV-studies en het opgedane netwerk, bleek 
weer waardevol bij het opstellen van de nieuwe Bereikbaarheidsvisie.
Op alle fronten - van visie tot concrete uitvoeringsprocessen- blijkt de samenwerking op de 
westflankvan de MRA (met regio IJmond en met Haarlemmermeer) zijn vruchten af te werpen.

Verkeersmanagem ent
Het project Verkeersmanagement was in fase 1 succesvol met een verbeterde doorstroming van 
90Zo. De tweede fase, met voorbereiding van verkeerslichten (VRI's) naar ÍVRI's (intelligente 
verkeersregelinstallaties) is opgepakt en heeft een eerste verkenning opgeleverd. Hiermee is 
inzichtelijk gemaakt wat hiervoor de beste locaties zijn. Een ander regionaal project waar succesvol 
aan wordt gewerkt, is regionale bewegwijzering.

Fiets
Voorde totstandkoming van de doorfietsroute van IJmond naar Haarlemmermeer zijn de eerste 
stappen gezet, de uitbreiding van fietsenstallingen bij de stations Bloemendaal, Zandvoort en 
Heemstede-Aerdenhout zijn in een volgende fase gebracht. Bloemendaal komt dit jaar in 
uitvoering, Zandvoort heeft een locatiestudie en financiering en planvorming voor Heemstede is 
rond. In de toekomst wordt daarnaast meer gekeken naar het belang van een gehele (fiets)route 
en naarfuncties van de verschillende vervoermiddelen binnen de context van totale bereikbaarheid 
! vervoerketen; dus minder naar losse schakels.
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Uitvoeringsprogramma 2021-2050 in de tijd 'naar voren halen'
In de ideale situatie volgt opstellen van een uitvoeringsprogramma uit een eerder vastgestelde visie. 
Die visie bevat de grotere kaders en denklijnen waarlangs projecten in de tijd kunnen worden 
uitgezet. De nieuwe Bereikbaarheidsvisie is op het moment van schrijven van dit raadsvoorstel (april 
2020) vastgesteld door Bloemendaal en Haarlem, maar nog niet door Heemstede en Zandvoort.

Om vooruitlopend op definitieve vaststelling van de nieuwe visie (in alle vier gemeenten) toch zo 
veel mogelijk voortvárend aan de slag te blijven, geeft de stuurgroep opdracht om een ontwerp 
uitvoeringsprogramma I meerjarenbegroting 2021 - 2025 op te stellen, met doorkijk tot 2050.
Met een meerjarig uitvoeringsprogramma kunnen gemeenten en regio financiering en 
projectplanning beter in de tijd plaatsen en zijn zij in staat om hierop vroegtijdig te anticiperen 
(bijvoorbeeld via kadernota's).

Planning
Naar verwachting is het plan van aanpak/ meerjarig uitvoeringsprogramma 2021-2050 gereed in 
september 2020. In dezelfde periode verwacht de stuurgroep u te informeren over besluiten van 
de individuele gemeenten van Zuid-Kennemerland over het vaststellen van de nieuwe 
Bereikbaarheidsvisie. Het uitvoeringsprogramma 2021-2050 wordteen bijlage bij het ontwerp 
jaarplan 2022, dat in april-juni 2021 aan de raden wordt voorgelegd.

Overwegingen van het college
Burgemeester en wethouders zijn van mening, dat het ontwerp-jaarverslag 2019 en het ontwerp- 
jaarplan 2021 een goed en volledig beeld geven.

Middelen

Mobiliteitsfonds
De vier gemeenten dragen jaarlijks een bedrag bij in het mobiliteitsfonds, naar rato van het aantal 
inwoners (Bloemendaal 2021: C 161.000). Bij het jaarplan is een begroting 2021 gevoegd, met 
daarin de stand van het fonds en de inkomsten en uitgaven.

Afgelopen járen zijn de financiën van de GR herschikt
vanaf begrotingsjaar 2020 is overgegaan van een reservering naar een voorziening voor 
alle begrotingsonderdelen, die is ondergebracht in de begroting van Haarlem (conform het 
uitgangspunt bij het inrichting van de GR);
het vrij besteedbare deel wordt met ingang van jaarplan 2021 begroot op C 50.000,-; 
er worden, ten behoeve van het werkdeel van de begroting, nieuwe afspraken o ver BTW 
gemaakt, zodat alle BTW die compensabel is, ook daadwerkelijk, én op de juiste manier, 
gecompenseerd kan en zal worden (deze maatregel is budgetneutraal); 
een overzichtelijker begrotingsvorm maakt budgetbeheerop onderdelen ge makkelijker.

Nieuwe uitgavenpost Spoorse maatregelen
De raden van Zuid-Kennemerland zijn tussentijds geraadpleegd overeen nieuwe uitgavenpost: de 
Spoorse maatregelen voorei.400.000,-. Hiervoor waren voldoende middelen beschikbaarop de 
meerjarenbegroting omdat een reservering voor project Duinpolderweg kon worden herbestemd.
U ziet deze post nu terug op de begroting van 2021. De Spoorse maatregelen hebben veel politieke 
aandacht gekregen, vooral in de raden van de deelnemers. Naast de oproep uit Bloemendaal voor 
een bijdrage aan onderzoek en geluid-reducerende maatregelen, kwam vanuit Heemstede het 
dringende verzoek om een aantal andere punten uit het programma, versneld op te pakken. Deze 
punten zijn door de stuurgroep bevestigd in een brief aan alle raden. Deze punten worden ook 
opgenomen in de aanstaande meenarenbegroting I het nieuwe uitvoeringsprogramma.

Nieuwe projectbegrotingen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de raden.
De stuurgroep voorziet dan ook geen financiële risico's.
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Participatie
De stuurgroep wordt bijgestaan dooreen klankbordgroep van maatschappelijke organisaties, 
openbaarvervoerbedrijven en beroepsvervoerders. Het jaarplan wordt vooreen iederter inzage 
gelegd (art. 12 GR). De stuurgroepvergaderingen zijn openbaar, maar worden in de praktijk niet of 
nauwelijks door belangstellenden bijgewoond.

Communicatie
De stuurgroep heeft een eigen website fwww.zklbereikbaar.nl) waarop documenten en 
nieuwsberichten worden geplaatst. Deze link (die onder de website van de gemeente Haarlem 
hangt) is momenteel niet actief. Er is een nieuwe website in de maak, onder de vlag van de Zuid- 
Ke n n e me r Ag e nda/o nd erd eel reg io na Ie be reikbaa rheid.

Samenwerking (Heemstede)
Heemstede is deelnemer in de GR en de raad van Heemstede wordtgevraagd een gelijkluidend 
besluit te nemen.

Vervolgproces/evaluatie
De jaarstukken volgen een jaarlijkse cyclus, zodat over ieder kalenderjaar een terugblik en een 
vooruitblik worden geboden. De jaarstukken worden steeds aan de raden voorgelegd voor 
zienswijzen. Het is de bevoegdheid van de stuurgroep, om (na de zienswijzenprocedure) het 
jaarverslag en het jaarplan vast te stellen.

Bijlagen
» ontwerp jaarverslag 2019 en financieel kader mobiliteitsfonds (2020001640)
» ontwerp jaarplan en begroting 2021 (2020001638)
» voorblad KI nota Grip op samenwerking (2020001643)
« voorblad VI nota Grip op samenwerking (2020001642)

Achterliggende documenten

De Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland uit 2011 kunt u hier vinden:

httDs;ZZwww.heemstede.nlZfileadminZheemstedeZdocumentenZProiectenZVerkeerZbereikbaarheidsvi
sie 27 okt.pdf

De nieuwe Bereikbaarheidsvisie 2020 staat hier:
httDs:ZZaemeenteraad.bloemendaal.nlZVeraaderinaenZRaadZ2020Z30-ianuariZ20:00

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

* Vul dit roze formulier volledig in
« Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje
* Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede -:s» rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over): |2Ciaplţ,\og_f Ch.Į f 

Brief wordt behandeld door: Oýlic^îp_________________

Brief ontvangen per:

o Post (envelop bijvoegen)
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
-Wie heeft het afgeleverd (afzender):____

o Anders: ________ _________ ______ __

O Koppelen aan corsanummer of zaaknummer: lo'icco öcįJ
fUĀ m yċ(ìnr)ír\ Uocaboete* n*t»n cuict

O SPOED

Je eigen contactg
Naam of iniri^len 
Te-: ____________

egevens: ; ,
^ t c( hUčaU ţñ ^

Datum:

■lOQr :S3 ~
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Bloemendaal

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d.
Commissievergadering d.d.
Commissie
Portefeuillehouder
Programmaonderdeel
Registratienummer
Productiedatum

2 juli 2020
16 juni 2020
Grondgebied
wethouder H. Wijkhuisen
801. Ruimtelijke ordening

2020001644
29 april 2020

Onderwerp
Ontwerpbestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Parkeren Bloemendaal'

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2020

ķ 0 ş I U İ ţ:

1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Parkeren Bloemendaal' (IMRO 
Code: NL.IMR0.0377.PARK2020-ow01) vrij te geven voor ter inzagelegging.

De raad voornoerrKį, 30 Ju.ľU'
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Voorgesteld besluit
1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Parkeren Bloemendaaľ (IMRO 

Code: NL.IMR0.0377.PARK2020-ow01) vrij te geven voor ter inzagelegging.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
Door inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK op 29 november 2014 is artikel 8, vijfde lid, van 
de Woningwet vervallen en is het niet langer mogelijk om stedenbouwkundige voorschriften 
(waaronder de parkeernormen) op te nemen in de Bouwverordening. Daarbij geldt een 
overgangsperiode tot 1 juli 2018. Na die datum is het niet langer mogelijk om de aanvragen van 
omgevingsvergunningen te toetsen aan de parkeernormen zoals opgenomen in de 
Bouwverordening 2010. Concreet betekent dit dat voor bouwplannen die passend zijn binnen het 
bestemmingsplan de gemeente de initiatiefnemer niet kan verplichten aan de parkeernorm te 
voldoen.

Beoogd effect
Door het opstellen van een paraplubestemmingsplan kunnen in de gehele gemeente de 
parkeernormen uit de Beleidsnotitie Parkeernormen van toepassing worden verklaard. Een 
paraplubestemmingsplan is niets meer dan een normaal bestemmingsplan die regels toevoegt aan 
de bestaande 56 ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen en 
wijzigingsplannen).

Politieke keuzeruimte
Het is het college toegestaan zelf het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor ter 
inzagelegging. Binnen de gemeente Bloemendaal is het gebruikelijk hier uw raad over te 
consulteren.

Gedachtegang

Argumenten
1. Ruimtelijke ontwikkelingen die passen in het bestemmingsplan kunnen getoetst worden 

aan de Beleidsnotitie Parkeernormen.
Ruimtelijke ontwikkelingen welke in het bestemmingsplan passen, maar niet voldoen aan 
de Beleidsnotitie Parkeernormen kunnen op dit punt afgewezen worden. Binnen diverse 
bestemmingsplannen is het toegestaan om het bebouwd oppervlak, bijvoorbeeld bij horeca, 
te vergroten. Dit is rechtstreeks passend. Doordat de horecavestiging in oppervlakte 
toeneemt is er plaats voor meer bezoekers en is de verkeersaantrekkende werking groter. 
Hierdoor neemt de parkeervraag in de omgeving toe. Tot 2018 kon de gemeente via de 
bouwverordening afdwingen dat er voor deze extra parkeervraag een oplossing werd 
gevonden. Sinds 2018 is dit niet langer toegestaan en dient dit opgenomen te worden in 
bestemmingsplan. Vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben een dergelijk 
bestemmingsplan opgesteld.

2. Op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vooroverleg 
gevoerd met wettelijke overlegpartners.
Het conceptontwerp paraplubestemmingsplan parkeren is daarnaast toegezonden aan de 
provincie Noord-Holland. De provincie heeft aangegeven dat het conceptontwerp 
paraplubestemmingsplan parkeren geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. 
De overige wettelijke overlegpartners hebben geen reactie gegeven..

Kanttekening



-3-

Alternatieven
1. Er zijn geen alternatieven voor het vaststellen van het bestemmingsplan, anders dan het 

besluit om het ontwerp paraplubestemmingsplan aangepast of niet vrij te geven. Wanneer 
er wordt gekozen om het ontwerp paraplubestemmingsplan niet definitief vrij te geven 
kunnen initiatiefnemers wiens plan binnen het bestemmingsplan past niet verplicht worden 
aan de Beleidsnotitie Parkeren te voldoen. Hierdoor kan parkeeroverlast ontstaan op 
diverse locaties.

Overwegingen van het college
Geconcludeerd kan worden dat het wenselijk is om het ontwerp paraplubestemmingsplan vast te 
stellen en ter inzage te leggen om de volgende redenen:
- Ruimtelijke ontwikkelingen die passen in het bestemmingsplan kunnen getoetst worden aan de 
Beleidsnotitie Parkeren
- De wettelijke overlegpartners hebben geen opmerkingen op het voorontwerp.

Middelen
Voor dit besluit hoeven geen extra middelen vrijgemaakt te worden. De kosten blijven binnen de 
daarvoor beschikbaar gestelde budgetten. Het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan met 
een planologische wijziging kan in beginsel aanleiding geven tot planschade. Het is in dit geval niet 
aannemelijk dat er aanleiding is voor vergoedbare planschade.

Participatie
Het ontwerpbestemmingsplan zal gedurende zes weken ter inzage liggen. Er is in die periode een 
mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

Communicatie
Bij het vaststellen van (ontwerp) bestemmingsplannen is het gebruikelijk dat omwonenden per 
brief geïnformeerd worden over het ter inzage liggende (ontwerp) bestemmingsplan. Omdat dit 
bestemmingsplan de gehele gemeente betreft wordt er geen brief verzonden naar alle inwoners.
De ter inzage legging van het bestemmingsplan wordt op de officiële manieren, in de Staatscourant 
en Gemeenteblad, gepubliceerd.
Daarnaast wordt de in het Bloemendaals Weekblad vermeld dat het ontwerp 
paraplubestemmingsplan ter inzage ligt.

Samenwerking (Heemstede)
Samenwerking met Heemstede is voor dit plan niet aan de orde.

Vervolgproces/evaluatie
Na vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan zullen de volgende stappen doorlopen worden:
- Ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage;
- Besluit van uw raad over de vaststelling van het bestemmingsplan met een 
beantwoording van eventuele zienswijzen;
- Tegen een vastgesteld bestemmingsplan kan gedurende zes weken beroep worden ingediend bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bijlagen
Verbeelding, toelichting en regels (2020001639)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.
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, gemeentesecretaris.



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

* Vul dit roze formulier volledig in
* Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje
* Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede ^ rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over): (2f 

Brief wordt behandeld door: ũ^ai^iç_________________

Brief ontvangen per:

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)

-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
-Wie heeft hef afgeleverd (afzender):____
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Bloemendaal

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d. 
Commissievergadering d.d. 
Commissie 
Portefeuillehouder

2 juli 2020
17 en 18 juni 2020
Samenleving en bestuur ík Middelen
Burgemeester E. Roest en wethouder S. de Roy Zuidewijn
Rive
001. Bestuur 
2020001608 
24 april 2020

Programmaonderdeel
Registratienummer
Productiedatum

Onderwerp
Dit voorstel gaat over het ontwerp jaarverslag VRK 2019 en de ontwerp programmabegroting VRK 
2021-2024

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2020

b ą ş ! u j ţ;

1. in te stemmen met het ontwerp jaarverslag 2019 en het voorstel van het DB aan het AB 
van de VRK om het positieve resultaat van C 1.062.504 als volgt te bestemmen:

a. C 455.837,- terug te laten vloeien naar de gemeenten, waarvan 05.512, - t.b.v. 
Bloemendaal

b. C 606.667,- te doteren aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'transitiekosten 
Veilig Thuis';

2. ten behoeve van uitgaven in het kader van de transitiekosten Veilig Thuis voor een 
bepaalde periode - drie jaar- en maximum bestemmingsreserve te vormen van
C 875.000,-;

3. in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2021-2024, inclusief de effecten voor 
2020 ten bedrage van C 55.000,- ten laste van de algemene flexibele reserve en

4. de VRK hierover te berichten conform de bijgevoegde zienswijze.

d.J^ADe raad voornoe

de voorzitter,

vįor : 't2 

o

fa^jD
O

O
 lboG

-
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Voorgesteld besluit
Ons college stelt u voor het volgende besluit te nemen:

1. in te stemmen met het ontwerp jaarverslag 2019 en het voorstel van het DB aan het AB 
van de VRK om het positieve resultaat van C 1.062.504 als volgt te bestemmen:

c. C 455.837,- terug te laten vloeien naar de gemeenten, waarvan C 15.512, - t.b.v. 
Bloemendaal;

d. C 606.667,- te doteren aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'transitiekosten 
Veilig Thuis";

2. ten behoeve van uitgaven in het kader van de transitiekosten Veilig Thuis voor een 
bepaalde periode - drie jaar- en maximum bestemmingsreserve te vormen van
C 875.000,-;

3. in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2021-2024, inclusief de effecten voor 
2020 ten bedrage van C 55.000,- en

4. de VRK hierover te berichten conform bijgevoegde zienswijze.

Aanleiding en beoogd effect
Het Dagelijks Bestuur van de VRK biedt u de volgende documenten aan:

» het ontwerpjaarverslag VRK 2019 en 
» de ontwerpprogrammabegroting VRK 2021-2024.
« Op grond van artikel 35 lid 3 van de gemeenschappelijke Regeling is het de raad die 

zijn zienswijze indient bij het Dagelijks Bestuur van de VRK ten aanzien van het 
jaarverslag en de begroting.

De programmabegroting 2021-2024 is opgesteld conform de door het bestuur vastgestelde 
uitgangspunten.
De begroting omvat de programma's Openbare Gezondheid, Regionale brandweerzorg, 
Ambulancezorg, GHOR (geneeskundige hulpverlening in onze regio), Multidisciplinaire Samen
werking en het Veiligheidshuis Kennemerland. De doelstellingen en te realiseren resultaten worden 
in de ontwerpprogrammabegroting beschreven, samen met de financiële kaders.

Van belang is om te benadrukken dat de VRK al heel vroeg in het jaar zijn plannen voor het jaar 
daarna moet presenteren. Dat vraagt veel van het voorspellende vermogen van de organisatie en 
kan aanleiding zijn voor verschuivingen tussen budgetten in het begrotingsjaar zelf.

Het werkgebied van de ambtelijke organisatie van de VRK wordt gevormd door het samenspel van 
alle partijen die een rol spelen in de veiligheid en gezondheid van de regio Kennemerland. Dat is 
gelijk de kerntaak waar de VRK voor staat: het verbinden van een groot aantal partners in 
veiligheid en gezondheid en het bevorderen van de samenwerking met die partners. Hierbij staat 
de VRK een doel voor ogen: de regio Kennemerland veiliger en gezonder maken.

De partners binnen de VRK staan voor een integrale en multidisciplinaire aanpak van uitvoering en 
beleid. De focus is gericht op versterking van samenwerking en synergie om een herkenbare en 
betrouwbare organisatie voor de burgers van de deelnemende gemeenten te zijn en zo een 
bijdrage te leveren aan de veiligheid en gezondheid.

Gedachtegang
n.v.t.

Overwegingen van het college
Wij hebben kennisgenomen van de jaarstukken van de VRK en stellen u voor conform het 
voorgestelde besluit te besluiten en de VRK uw zienswijze kenbaar te maken.
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Middelen
Ontwerpiaarverslag 2019
De VRK sluit 2019 af met een positief resultaat van C 1.062.504,-. In de begroting 2019 was al een 
positief jaarresultaat voorzien van C 455.837.

Het positieve resultaat dat begroot was ad C 455.837,- is ontstaan door het nemen van efficiency
maatregelen binnen de VRK. Al bij de vaststelling van de Ie bestuursrapportage was door het 
Algemeen Bestuur besloten dit bedrag bij vaststelling van de jaarrekening terug te storten aan de 
gemeenten.

Voor Bloemendaal betekent dit een totaalbedrag van C 15.512,-

Uiteindelijk is het resultaat E 606.667 hoger uitgevallen dan begroot, dit was al voorzien bij de 2e 
bestuursrapportage. Voorgesteld wordt dit bedrag te bestemmen als bestemmingsreserve 
transitiekosten Veilig Thuis.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de rechtmatigheid als de 
getrouwheid. Daarbij heeft de accountant zijn tevredenheid uitgesproken over de wijze waarop de 
organisatie optrekt met de accountant op het gebied van de control en de verdere vooruitgang die 
is geboekt met het inrichten van de bedrijfsvoering.

U bent u eerder geïnformeerd over het onder brengen van Veilig Thuis (VT) bij de VRK. Het onder
brengen van VT met directe bestuurlijke invloed van de gemeenteraad werd als oplossing gezien 
om directe invloed, controle en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van uitvoering uit te kunnen 
oefenen.
Tegelijkertijd konden gemeenten daarmee ook profiteren van de investeringen in de bedrijfsvoering 
van de VRK. Met alle activiteiten in 2019 om VT onder te brengen bij de VRK, wordt de continuïteit 
van deze taak beter gewaarborgd en kunnen efficiencykansen worden gerealiseerd. Facetten 
waarop de Stichting VT kwetsbaar was, zoals gegevensbescherming, informatieveiligheid, P&O- 
ondersteuning zijn met de overgang weggenomen.

Om financiële onzekerheid over de bekostiging van VT bij gemeenten weg te nemen, lijkt het 
verstandig om voor drie jaar een bestemmingsreserve te vormen ter hoogte van C 875.000,- om in 
ieder geval de hogere salariskosten afgedekt te hebben. De bestemmingsreserve kan worden 
gevormd met inzet van het resterend voordelig resultaat en met inzet van een deel van de 
algemene reserve. De totale reserve ligt hiermee binnen de kaders die daarover met het bestuur 
zijn afgesproken.

Proarammabeorotina VRK 2021-2024
Er ligt een sluitende begroting 2021 met een positief meerjarenperspectief. In de begroting is 
gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2021.
De toename van het aantal inwoners leidt verder tot een stijging van de inwonerbijdrage.

De hogere inwonerbijdrage leidt voor de gemeente Bloemendaal tot een toename van C 128.276,- 
in 2021 ten opzichte van de oude meerjarenbegroting 2021.

De gemeenten hebben er voor gekozen om vanaf 2020 de taken van VT en taken op het gebied 
van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) onder te brengen bij de VRK.
Aangezien besluitvorming hierover bij de gemeenten plaatsvond nadat de begroting 2020 was 
vastgesteld, is de programmabegroting 2021 de eerste waarin het programma voor VT in beeld 
komt. De taken voor de Wvggz komen in beeld bij het programma Publieke gezondheid.
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Effect begrotingsjaar 2020
De gevolgen van de vastgestelde cao arbeidsvoorwaarden voor gemeenten per 1 oktober 2019 
vraagt ook een bijstelling van de gemeentelijke bijdrage 2020. Deze bijstelling komt boven de 
afgesproken bandbreedte van l0Zo en daarom wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage 2020 
hierop bij te stellen. Dit leidt voor de gemeente Bloemendaal tot een toename van de inwoner- 
bijdrage van C 305.000 (inclusief C 250.000,- voor Veilig Thuis). De extra lasten (toename 
inwonerbijdrage) zijn C 55.000,-. Deze komen ten laste van de algemene flexibele reserve.

Participatie
n.v.t.

Communicatie
De VRK wordt per brief geïnformeerd over uw zienswijze.

Samenwerking (Heemstede)
De gemeente Heemstede maakt eveneens deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland en in het 
verlengde hiervan is de Gemeenschappelijke Regeling VRK ook voor Heemstede van toepassing.
In het kader van de ambtelijke samenwerking wordt waar mogelijk gelijk opgetrokken.

Vervolgproces/evaluatie

Het Algemeen Bestuur van de VRK vergadert op 29 juni 2020 over de jaarstukken en de door u 
ingebrachte zienswijze wordt hierbij betrokken.

Bijlagen
» 2020000072 (ontwerpprogrammabegroting 2021-2024 VRK)
» 2020000073 (ontwerpjaarverslag 2019 VRK)
» 2020001635 (conceptbrief zienswijze raad)

Achterliggende documenten
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

* Vul dit roze formulier volledig in
* Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje
* Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over): —
Brief wordt behandeld door: ĥ
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Brief ontvangen per:

o Post (envelop bijvoegen) 
o Fax
o Overhandigd (vul onderstaande velden in)
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-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
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o Anders:_______________________________
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Bloemendaal

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d.
Commissievergadering d.d.
Commissie
Portefeuillehouder
Programmaonderdeel
Registratienummer
Productiedatum

Bestuur en Middelen 
wethouder N. Heijink 
004. Overhead

2 juli 2020 
18 juni 2020

2020000947 
14 mei 2020

Onderwerp

Jaarverslag en jaarrekening 2019 gemeente Bloemendaal
Dit voorstel gaat over het jaarverslag en de jaarrekening 2019, waarin verantwoording wordt 
afgelegd over het begrotingsjaar 2019.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020

besluit:

a. Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019 vast te stellen.
b. Het gerealiseerde resultaat over 2019 vast te stellen op C 358.947,91 positief.
c. Het resultaat ad C 358.947,91 als volgt te bestemmen:

» Een bedrag van C 443.684 toe te voegen aan de Flexibele algemene reserve als 
uitvloeisel van het raadsbesluit'Budgetoverheveling 2019 naar 2020'van 
30 januari 2020;

» Een bedrag van C 3.309 toe te voegen aan de Egalisatiereserve monumenten 
als uitvloeisel van de nota reserves en voorzieningen waarin is bepaald dat een 
onderschrijding van de begrotingspost monumenten aan voornoemde 
egalisatiereserve wordt toegevoegd;

» Een bedrag van C 60.000 toe te voegen aan het Vereveningsfonds Sociale 
Woningbouw als uitvloeisel van de Verordening sociale woningbouw 
Bloemendaal, zijnde afkoopsom van 2 sociale huurwoningen project Vijverweg 
14;

» Een bedrag van C 40.000 toe te voegen aan de voorziening meerjarig 
onderhoudsprogramma gebouwen (MJOP);

« Het resterend saldo bedraagt dan C 188.045,09 negatief. Dit bedrag wordt 
onttrokken aan de Flexibele algemene reserve.

è?

O
O
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d. Een bedrag van C 10.0Ũ0 ten behoeve van verkeers-remmende maatregelen Julianalaan 
ten laste van de flexibele algemene reserve beschikbaar te stellen. Dit als aanvulling op het 
voorstel budgetoverheveling van 30 januari 2020;

e. Een bedrag van C 7.300 ten behoeve van vacaturegelden voor de IASZ ten laste van de 
flexibele algemene reserve beschikbaar te stellen. Dit als aanvulling op het voorstel 
budgetoverheveling van 30 januari 2020;

f. Een bedrag van C 12.000 ten behoeve van de bij de IASZ in uitvoering zijnde 
Veranderopgave inburgering (verhoging taalniveau statushouders) ten laste van de 
flexibele algemene reserve beschikbaar te stellen. Dit als aanvulling op het voorstel 
budgetoverheveling van 30 januari 2020;

g. Een bedrag van C 28.400 ten behoeve van de bij de IASZ in uitvoering zijnde armoede en 
schuldenbeleid ten laste van de flexibele algemene reserve beschikbaar te stellen. Dit als 
aanvulling op het voorstel budgetoverheveling van 30 januari 2020;

h. Een bedrag van C 21.337 ten behoeve van de bij de IASZ in uitvoering zijnde kosten 
Participatiewet ten laste van de flexibele algemene reserve beschikbaar te stellen. Dit als 
aanvulling op het voorstel budgetoverheveling van 30 januari 2020;

i. Een bedrag van e 18.483 ten behoeve van de bij de IASZ in uitvoering zijnde kosten 
individuele studietoeslag ten laste van de flexibele algemene reserve beschikbaar te 
stellen. Dit als aanvulling op het voorstel budgetoverheveling van 30 januari 2020;

j. Een bedrag van netto C 44.990 ten behoeve van eenmalige kosten informatieplan GBKZ 
beschikbaar te stellen en hiervan C 14.997 te bekostigen uit de flexibele algemene reserve. 
Het restant ad C 29.993 wordt bijgedragen door de gemeenten Zandvoort en Heemstede. 
Dit als aanvulling op het voorstel budgetoverheveling van 30 januari 2020;

ífļojūļîtnVesteringen' van deDe investeringskredieten volgens het voorstel bi 
jaarrekening 2019 af te sluiten, ' "

De raad voornoemd, d.d.

de griffier,de voorzitter,

\JCo f l b 

''Tďĵĉ*- - '

loeiXa Z



-3-

Voorgesteld besluit 

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Conform artikel 197 en 198 van de Gemeentewet en rekening houdende met de BBV-voorschriften 
wordt, ter verantwoording, het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de gemeente Bloemendaal 
opgesteld. Over de uitvoering van de begroting 2019 wordt verslag gedaan in het jaarverslag 
2019. Het jaarverslag 2019 volgt de programma-indeling van de begroting 2019. In de 
jaarrekening 2019 wordt ingegaan op de financiële huishouding van de gemeente met 
inachtneming van de vernieuwde BBV-regelgeving per 1 januari 2017. Verder is in de paragraaf 
bedrijfsvoering verantwoording afgelegd over de informatieveiligheid Eenduidige Normatiek Single 
Information Audit (ENSIA). In de bijlagen kunt u de verklaring vinden dat de gemeente voldoet aan 
de eisen. Tevens treft u als bijlage het jaarverslag integriteit aan.

Beoogd effect
Het beoogde effect is verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid alsmede over de inzet 
van middelen over het boekjaar 2019.

Politieke keuzeruimte
Omdat het gaat over verantwoording zijn de keuzemogelijkheden beperkt. Mocht de raad niet 
akkoord gaan met (een deel van) jaarrekening en -verslag dient de raad daarbij wel te bedenken 
dat het vastgestelde jaarverslag uiterlijk binnen twee weken na vaststelling of in ieder geval vóór 
15 juli 2020 bij gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland aangeleverd moet worden.

Gedachtegang
Er zijn belangrijke formele redenen om jaarverslag en jaarrekening tijdig vast te stellen.

1.1. Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad (art. 197 Gemeentewet).
1.2. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de 

jaarrekening de leden van het college ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel 
beheer (art. 199 Gemeentewet).

1.3. Verder dient de vastgestelde jaarrekening uiterlijk binnen twee weken na vaststelling of in 
ieder geval vóór 15 juli van het jaar, volgend op het begrotingsjaar, te worden aangeleverd 
aan gedeputeerde staten van de provincie (art. 200 Gemeentewet).

2.1. Met de jaarrekening stelt de gemeenteraad tevens het saldo vast.
Uit de jaarrekening volgt het exploitatiesaldo van het boekjaar.

3.1. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om te bepalen hoe het saldo wordt bestemd. 
Omdat het begrotingsrecht bij de raad ligt, dient de gemeenteraad te besluiten over de 
bestemming van middelen (art. 189 Gemeentewet).

Kanttekeningen

1.1. De raad kan een indemniteitsprocedure starten bij twijfel aan de rechtmatigheidsvereisten 
Indien de raad tot het standpunt komt dat in de jaarrekening opgenomen baten, lasten of 
balansmutaties, die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen, de vaststelling van de 
jaarrekening in de weg staan, brengt hij dit terstond ter kennis van het college met 
vermelding van de gerezen bedenkingen (art. 198 Gemeentewet). Vervolgens stuurt het 
college de raad binnen twee maanden na ontvangst van het standpunt een voorstel voor 
een indemniteitsbesluit, vergezeld van een reactie op de bij de raad gerezen bedenkingen.
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Vervolgens behandelt de raad het indemniteitsvoorstel en stelt vervolgens de jaarrekening 
vast.

Alternatieven
In principe is geen alternatief voorhanden, maar kan het besluit later genomen worden.
Zoals hierboven aan de orde kwam, kan de gemeenteraad een indemniteitsprocedure volgen, maar 
op uiterlijk 15 juli dient de jaarrekening bij de provincie te zijn aangeleverd.

Overwegingen van het college
In de programma's vindt u de verantwoording over het uitgevoerde beleid en de ingezette 
middelen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede weer op een aantal thema's zoals 
weerstandsvermogen en risicobeheersing, lokale heffingen, bedrijfsvoering en verbonden partijen. 
In het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) worden in het jaarverslag de inkomens 
vermeld van de gemeentesecretaris en de griffier almede van personen met jaarinkomens boven 
de WNT-grens.

De controle van de jaarrekening 2019 wordt uitgevoerd door accountants Baker Tilly. Over de 
uitkomsten daarvan, de verklaring alsmede het verslag van bevindingen wordt u voor behandeling 
van de documenten in de diverse commissies en uw raad geïnformeerd.

Middelen
De jaarrekening 2019 sluit met een positief resultaat van C 358.947,91.

Saldo jaarrekening 2019
Rekening Rekening Begroting Begroting Re kening

Omschrijving 2017 2018 2019 na wijziging 2019
2019

Lasten programma’s -47.357 -49.557 -50.242 -52.107 -55.490
Baten programma's 50.219 49.018 49.839 50.999 51.373
Saldo voor mutaties reserves 2.862 -539 -403 -1.108 -4.116
Reserves:
Toevoegingen -4.360 -12.710 -9.970 -12.141 -2.223
Onttrekkingen 3.856 12.805 10.271 12.508 6.698
Totaal mutaties reserves -504 94 301 368 4.475
Saldo na mutaties reserves 2.358 -445 -102 -740 359
*) bedragen x C 1.000

Netto (gezuiverd! resultaat na eliminatie incidentele baten en lasten
Gemeenten moeten sturen op een structureel sluitende begroting. Het exploitatieresultaat 2019 
wordt beïnvloed door mutaties in reserves en door mutaties van incidentele en structurele aard. 
Voor de gespecificeerde overzichten van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en de 
incidentele baten en lasten per programma wordt verwezen naar de jaarrekening. Incidentele 
baten en lasten leiden tot minder inzicht in het reguliere, meerjarige beeld om de structurele 
effecten op het materieel begrotingsevenwicht te kunnen bewaken. Eliminatie van de incidentele 
baten en lasten op het resultaat na bestemming, levert een gezuiverd netto resultaat op. Dit biedt 
meer inzicht op het meerjarig structureel financieel perspectief. Onderstaande tabel geeft inzicht in 
het gezuiverd netto resultaat 2019.

Voordelig jaarrekeningresultaat 2019 C 358.948
Af: saldo incidentele baten -/-C 9.063.650
Bij: saldo incidentele lasten 4- C 7.797.133



Gecorrigeerd resultaat
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-/- C 907.569

Het jaarrekeningresultaat gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten komt uit op een negatief 
resultaat van C 907.569. Dit negatief resultaat werkt door in de begroting 2020 en volgende járen. 
Het is ook om die reden dat wij met u een kerntakendiscussie zijn aangegaan om er voor te zorgen 
dat het materieel begrotingsevenwicht wordt hersteld.

Daarbij worden wij geconfronteerd met de effecten van de coronacrisis. Hoewel het Rijk gemeenten 
compensatie in het vooruitzicht stelt om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden, zal 
de crisis naar verwachting de financiële positie op kortere en langere termijn verder onder druk 
zetten. Het is natuurlijk nog onbekend hoe de precieze uitwerking is, maar een prudent financieel 
beleid blijft noodzakelijk.

Toelichting exploitatieresultaat 2019
Voor het verklaren van het saldo wordt uitgegaan van het rekeningsaldo in vergelijking met het 
geraamde begrotingssaldo na wijziging. De begroting 2019 inclusief de nieuwe voorstellen en de 
uitwerking van de septembercirculaire 2018 sloot na vaststelling in de raad van 8 november 2018 
met een negatief saldo van C 101.742. Bij de behandeling van zowel de Zomernota als het 
Eindejaar voorstel bent u geïnformeerd over het verdere verloop van het geprognosticeerde 
begrotingssaldo. Bij de behandeling van het Eindejaar voorstel in de raad van 12 december 2019 is 
een verwacht tekort voor het boekjaar 2019 aangekondigd van C 740.438.
De jaarrekening 2019 heeft een positief resultaat van C 358.948. Dit betekent een voordelige 
afwijking van C 1.099.386 ten opzichte van de laatste prognose. Het eindresultaat vormt het saldo 
van de verschillende afwijkingen ten opzichte van de in de programmabegroting 2019 vastgestelde 
ramingen na het Eindejaarvoorstel. De afwijkingen t.o.v. de laatste rapportage worden per 
taakveld toegelicht bij de verantwoording van de programma's in de jaarrekening 2019. Het betreft 
afwijkingen van geldstromen die bij het opstellen van de laatste prognose nog niet bekend of te 
voorzien waren.

Naar aanleiding van het voorstel budgetoverheveling heeft uw raad op 30 januari 2020 besloten 
om een brutobedrag van C 521.692 aan niet bestede budgetten uit 2019 over te hevelen naar 
2020. Dit als gevolg van spreiding van beschikbaar gesteld budget over het betreffende boekjaar 
heen en vertraging in de uitvoering. Een deel daarvan wordt bekostigd uit bijdragen van derden.
Nu de lasten niet zijn gerealiseerd, blijven ook de geraamde bijdragen van derden achterwege. Het 
deel dat het jaarresultaat 2019 beïnvloedt, de netto budgetoverheveling, is uitgekomen op 
C 443.684. In het raadsvoorstel was eerder een budgetoverheveling berekend van C 512.942. U 
wordt voorgesteld de C 443.684 te storten in de Flexibele algemene reserve. Dit is onderdeel van 
de besluitvorming.

Als onderdeel van het resultaat 2019 is op het structureel monumentenbudget ten behoeve van 
subsidieaanvragen een onderschrijding gerealiseerd van C 3.309. In de nota reserves en 
voorzieningen is bepaald dat het restant van het structureel monumentenbudget in de 
Egalisatiereserve monumenten wordt gestort. De reserve monumenten is bestemd voor het 
onderhoud en restaureren van monumenten. U wordt voorgesteld het bedrag aan de reserve 
monumenten toe te voegen. Dit is onderdeel van de besluitvorming.

In 2016 is een anterieure overeenkomst gesloten met Wibaut B.V. voor de Vijverwegkerk. In de 
overeenkomst is een afkoopsom overeengekomen voor 2 sociale huurwoningen project Vijverweg 
14. De afkoopsom ad C 60.000 is in 2019 ontvangen en maakt onderdeel uit van het 
jaarrekeningresultaat. Als uitvloeisel van de Verordening sociale woningbouw Bloemendaal wordt 
voorgesteld een bedrag van e 60.000 toe te voegen aan het Vereveningsfonds Sociale 
Woningbouw. Dit is onderdeel van de besluitvorming.
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Het onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) is bestemd om de kosten van onderhoud aan de gebouwen 
op basis van het meerjarig onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar. Als gevolg 
van onvoorzien noodzakelijk onderhoudswerk in 2019 aan het gemeentehuis, de sporthal de Kooi, 
het gebouw bij de cricketclub en het openluchttheater Caprera zal de voorziening meerjarig niet 
toereikend zijn om de kosten voor de geplande onderhoudswerkzaamheden vanaf 2020 af te 
dekken. Eind 2019 bedraagt het fonds C 78.823 met nog lopende verplichtingen voor een bedrag 
van C 76.500. In combinatie met de in de begroting 2020 vastgestelde onttrekkingen voor 
onderhoud zal de voorziening in 2020 negatief lopen wat wettelijk niet is toegestaan. Met een 
toevoeging van C 40.000 is de voorziening weer meerjarig toereikend. Dit in onderdeel van de 
besluitvorming.

Na bestemming van de gelabelde gerealiseerde gelden is het voordelig saldo omgeslagen in een 
tekort van C 188.045. Wij stellen u voor om het resterend negatief resultaat te onttrekken aan de 
flexibele algemene reserve welke daarvoor toereikend is. Dit is onderdeel van de besluitvorming.

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen ten opzichte van de laatste prognose opgenomen.
Geprognosticeerde resultaat na laatste rapportage 2019 (nadelig) -740
(bedragen * C l.OOO)
De afwijkingen ten gunste van het resultaat zijn:
Voordelen 1.976
onderuitputting verwerkt in voorstel budgetoverheveling 444
lagere lasten raad 82
hogere alg. uitk. Gemeentefonds; o.a. extra middelen warmtetransitie 233
opbrengsten afwikkeling balansposten oude dienstjaren 57
lagere lasten verkeer en vervoer 72
lagere lasten openbaar groen en openluchtrecreatie 95
lagere lasten sociaal domein: inkomensregelingen 43
lagere lasten sociaal domein: samenkracht en burgerparticipatie 134
lagere lasten sociaal domein: wijkteams 41
lagere lasten sociaal domein: begeleide en arbeidsparticipatie 131
lagere lasten sociaal domein: maatwerkdienstverlening 18+ 87
lagere lasten milieubeheer 82
lagere bijdrage omgevingsdienst IJmond 97
lagere lasten ruimtelijke ordening 92
lagere lasten wonen en bouwen 140
hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen 86
bijdrage afkoop sociale huurwoningen project Vijverweg 60
De afwijkingen ten laste van het resultaat zijn:
Nadelen 876
lagere huuropbrengsten gebouwen en gronden 52
hogere overheadkosten 261
hogere lasten onderwijshuisvesting 92
hogere lasten sociaal domein: maatwerkvoorziening WMO 172
hogere lasten sociaal domein: jeugdwet 137
per saldo lagere opbrengst ozb, parkeer- en precariobelasting 26
tekort afvalexploitatie 136
Gerealiseerde resultaat te bestemmen (voordelig) 359

Aanvullende voorstellen vaststellingsbesluit jaarrekening 2019
Bij de behandeling van de begroting 2019 is een budget van C 10.000 beschikbaar gesteld ten 
behoeve van verkeers-remmende maatregelen Julianalaan. In de evaluatie van het 
verkeerscirculatieplan is de verkeerssituatie op de Julianalaan in Overveen als onveilig bestempeld. 
Hoewel er geen ongevallen plaatsvinden ervaren de bewoners (geluid-)overlast door te hard rijden 
en inhalen (ondanks de dubbel doorgetrokken as-streep). De werkzaamheden zullen echter in 2020 
worden uitgevoerd zodat de middelen naar het begrotingsjaar 2020 moeten worden overgeheveld. 
U wordt voorgesteld als aanvulling op het voorstel budgetoverheveling van 30 januari 2020 een 
bedrag van C 10.000 in 2020 beschikbaar te stellen voor verkeers-remmende maatregelen 
Julianalaan. Het bedrag beïnvloedt het jaarrekeningresultaat 2020 niet en wordt bekostigd uit de 
flexibele algemene reserve welke daarvoor toereikend is. Dit is onderdeel van de besluitvorming.



Het resultaat van de jaarrekening 2019 IASZ is verrekend met de gemeente. Het resultaat is mede 
veroorzaakt door een onderschrijding op het vacaturebudget van de IASZ. Het is gewenst het 
vacaturebudget niet af te rekenen maar te behouden voor 2020. U wordt voorgesteld als aanvulling 
op het voorstel budgetoverheveling van 30 januari 2020 een bedrag van C 7.300 in 2020 
beschikbaar te stellen voor onvoorziene veranderingen in het personeelsbestand van de IASZ. Dit 
bedrag beïnvloedt het jaarrekeningresultaat 2020 niet en wordt bekostigd uit de flexibele algemene 
reserve welke daarvoor toereikend is. Dit is onderdeel van de besluitvorming.

Daarnaast bestaat de wens om vanuit de jaarrekening 2019 van de IASZ middelen beschikbaar te 
houden voor de Veranderopgave Inburgering met name voor de verhoging van het taalniveau 
statushouders. Van de le tranche resteert nog een te besteden bedrag van C 12.000. Samen met 
de bijdrage in de 2e tranche van C 27.000 voor 2020 die het Rijk in het kader van de 
Veranderopgave Inburgering aan de gemeente betaalbaar stelt in de meicirculaire 2020 zijn deze 
middelen bedoeld om inburgeringsplichtigen die te maken hebben me de onvolkomenheden van de 
huidige Wet inburgering, activiteiten aan te bieden met meer kansen op snelle en duurzame 
integratie en participatie in de samenleving. In februari 2020 heeft het Rijk ook aandacht gevraagd 
voor de groep inburgeraars die nagenoeg het maximale leenbedrag hebben bereikt, maar nog wel 
inburgeringsplichtig zijn. Er wordt momenteel gewerkt aan het creëren van randvoorwaarden voor 
het toepassen van maatwerk voor gemeenten. Het doel is dat gemeenten deze groep in beeld 
krijgt en gaat ondersteunen om alsnog het inburgeringsdiploma te halen. U wordt voorgesteld als 
aanvulling op het voorstel budgetoverheveling van 30 januari 2020 een bedrag van C 12.000 in 
2020 beschikbaar te stellen voor de Veranderopgave Inburgering. Dit bedrag beïnvloedt het 
jaarrekeningresultaat 2020 niet en wordt bekostigd uit de flexibele algemene reserve welke 
daarvoor toereikend is. Dit is onderdeel van de besluitvorming.

Vervolgens bestaat de wens om middelen vanuit de jaarrekening 2019 van de IASZ beschikbaar te 
houden ter versterking van het gemeentelijk armoede en schuldenbeleid. Het Kabinet heeft in de 
meicirculaire 2018 voor drie jaar budget beschikbaar gesteld voor het voorkomen en bestrijden van 
schulden en armoede. Voor Bloemendaal is dit voor 2018 C 15.600 en voor 2019 C 12.800. Samen 
met de bijdrage voor 2020 van C 12.800 zal dit bedrag worden besteed aan het nieuwe beleid 
schuldhulpverlening 2021-2024. De gelden voor 2018 en 2019, te samen e 28.400, moeten dan 
wel worden overgeheveld naar 2020. U wordt voorgesteld als aanvulling op het voorstel 
budgetoverheveling van 30 januari 2020 een bedrag van C 28.400 in 2020 beschikbaar te stellen 
voor het armoede en schuldenbeleid. Dit bedrag beïnvloedt het jaarrekeningresultaat 2020 niet en 
wordt bekostigd uit de flexibele algemene reserve welke daarvoor toereikend is. Dit is onderdeel 
van de besluitvorming.

Deze wens bestaat er tenslotte ook voor de in de begroting 2019 van de IASZ opgenomen 
stelposten voor zowel uitvoeringskosten Participatiewet als de individuele studietoeslag van 
respectievelijk C 21.337 en C 18.483. Deze gelden zijn uit he gemeentefonds beschikbaar gesteld 
maar zijn in verband met de afspraken over de personele inzet 2020 van de IASZ nog niet besteed. 
Om de gelden in 2020 te besteden moeten deze worden overgeheveld. U wordt voorgesteld als 
aanvulling op het voorstel budgetoverheveling van 30 januari 2020 een bedrag van zowel C 21.337 
als C 18.483 in 2020 voor respectievelijk uitvoeringskosten Participatiewet als de individuele 
studietoeslag beschikbaar te stellen. Beide bedragen beïnvloeden het jaarrekeningresultaat 2020 
niet en worden bekostigd uit de flexibele algemene reserve welke daarvoor toereikend is. Dit is 
onderdeel van de besluitvorming.

Bij de behandeling van de begroting 2019 is een incidenteel budget van C 44.990 beschikbaar 
gesteld voor de WOZ berichtenverkeer/I-kwijtscheldingen als onderdeel van de uitvoering van het 
Informatieplan GBKZ 2018-2020 welke in 2018 door de stuurgroep van GBKZ is vastgesteld. Dit 
onderdeel van het Informatiebeleidsplan heeft betrekking op aansluiting op landelijke 
voorzieningen/basisregistraties en wettelijke verplichtingen. De uitvoering van dit onderdeel vindt

-7-



-8-

in 2020 plaats waardoor de middelen naar het begrotingsjaar 2020 moeten worden overgeheveld.
U wordt voorgesteld als aanvulling op het voorstel budgetoverheveling van 30 januari 2020 een 
bedrag van C 44.990 in 2020 beschikbaar te stellen voor WOZ berichtenverkeer/I-kwijtscheldingen 
ter uitvoering van het Informatieplan GBKZ 2018-2020. Het bedrag beïnvloedt het 
jaarrekeningresultaat 2020 niet. De deelnemende gemeenten Heemstede en Zandvoort dragen 
voor een bedrag van C 29.993 bij in de kosten. Het restant van C 14.997 wordt bekostigd uit de 
flexibele algemene reserve welke daarvoor toereikend is. Dit is onderdeel van de besluitvorming.

Volgens de bijlage 'Verloop investeringen' van de jaarrekening 2019 wordt u voorgesteld de 
kredieten van de gerealiseerde investeringswerken af te sluiten. Dit is onderdeel van de 
besluitvorming. Voor de toelichting op de investeringen wordt verwezen naar de bijlage 'Toelichting 
verloop investeringen'.

In de jaarrekening 2019 zijn, i.o.m. de accountant, reeds de gevolgen verwerkt van het besluit bij 
de vaststelling van de begroting 2020 om de investeringen met maatschappelijk nut die vóór 2017 
zijn gerealiseerd in één keer ten laste van de flexibele algemene reserve af te boeken. Immers het 
besluit is genomen in 2019 en valt daarmee binnen de verantwoordingskaders van de 
jaarrekening. Dit heeft tot een aanzienlijke onttrekking van de reservepositie geleid maar levert 
structurele begrotingsruimte op. Voor meer informatie over de mutaties van de reserves en 
voorzieningen verwijzen wij u naar het'overzicht reserves en voorzieningen' in de jaarrekening.

Recapitulatie
De financiële positie anno 2019 is gezond. De gemeente blijft de komende járen echter kwetsbaar. 
Daarom blijft het noodzakelijk het beleid om de lasten en baten structureel in evenwicht te houden, 
te continueren en is het gewenst om voldoende buffers (incidenteel en structureel) achter de hand 
te houden om onverwachte tegenvallers het hoofd te bieden. Het huidige onzekere economische 
klimaat als gevolg van de coronacrisis, de open einderegelingen in het sociaal domein, de 
aanstaande herverdeling van het gemeentefonds en de mogelijke extra bezuinigingen die het rijk 
aan de gemeenten nog gaan opleggen nopen ons ertoe scherp te blijven sturen op structureel 
evenwicht en tot het maken van kritische afwegingen van kerntaken.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 is digitaal te raadplegen via internet, (zie website link 
http://bloemendaal.iaarverslaa-2019.nl)

Samenwerking (Heemstede)
De programma-indeling en de paragrafen zijn de afgelopen járen waar mogelijk geharmoniseerd.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
Bespreking in commissie en raad. De jaarrekening, jaarverslag en bijlagen worden digitaal 
gepubliceerd. Dit ter verbetering van de toegankelijkheid en transparantie met nadruk op een 
compacte en bondige verantwoording.

Evaluatie
Jaarlijks wordt de P&C-cyclus geëvalueerd met de auditcommissie.

Bijlagen
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In de bijlagen kunt u de jaarrekening en jaarverslag 2019 vinden alsmede een aanbiedingsbrief 
waar in wordt gegaan op de financiële positie van de gemeente Bloemendaal. Tevens zijn het 
jaarverslag integriteit en de collegeverklaring gemeente Bloemendaal ENSIA 2019 toegevoegd.

Het gaat om de volgende bijlagen:
Jaarrekening 8t jaarverslag 2019 (zie website link http://bloemendaal.iaarverslaa-2019.nn 
Aanbiedingsbrief aan de raad (2020001657)
Boekwerk jaarrekening 8i jaarverslag 2019 (2020001752)
Jaarverslag integriteit (2020001133)
Collegeverklaring gemeente Bloemendaal ENSIA 2019 (2020001756)

Achterliggende documenten
In het jaarverslag wordt per programma verwezen naar achterliggende beleidsnota's etc. 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.



SCAN VERZOEK - INKOMENDE POST

Post wordt door team DIV-Post gedigitaliseerd en opgeslagen in ons DMS Corsa of 
zaaksysteem Mozard. Heb je een document ontvangen zonder registratienummer? 
Bied deze dan eerst aan bij team DIV-Post.
Voor Mozard maak je zelf een voorblad (scanvelop) aan.
Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

* Vul dit roze formulier volledig in
« Één voorblad per document, in een doorzichtig mapje 
« Stuur dit in een interne envelop naar team DIV-Post locatie 

Heemstede rode bak bij de postvakken

Vink aan en vul in:

SCANNEN EN REGISTREREN

Onderwerp (waar gaat de brief over): — 
Brief wordt behandeld door: ĥ
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-Datum overhandiging:_________________
-In ontvangst genomen door (ambtenaar):
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o Anders:_______________________________
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Bloemendaal

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering
Commissie
Portefeuillehouder
Afdeling
Opsteller
Productiedatum
Fatale datum
Registratienummer
Reg.nrs(s) bijlage(n)

Onderwerp

2 juli 2020 
n.v.t.
Burgemeester E.J. Roest
Griffie
Griffie
18 mei 2020 
n.v.t.
2020001927
Procesverbaal geldigheid kandidatenlijsten en 
lijstnummering (2020001930)
Benoeming duo-commissielid fractie PvdA

Korte Ínhoud voorstel

Op voordracht van de fractie ,
mevrouw A. Gamri te benoemen tot duo-commissielid in de commissie Samenleving;

1. Aanleiding

Het Reglement van Orde van de gemeenteraad en de raadscommissies regelt de 
benoeming van leden van de raadscommissies uit het midden van uw raad in 
artikel 42.

2. Probleem-en doelstellina/oplossinaen/effecten

Reglement van Orde artikel 42
1. In een raadscommissies heeft één lid per fractie zitting. Als de fractie uit 

vier leden bestaat, mogen er in één commissie twee leden zitting nemen. 
Als de fractie groter is dan vier leden, mogen twee leden zitting nemen in 
de commissie.

2. De leden voor deze zetels worden door de raad op voordracht van de 
fracties benoemd.

3. Elke fractie met drie of minder leden in de raad heeft het recht een duo- 
commissielid voor te dragen die de fractie in de commissie 
vertegenwoordigt, met de restrictie dat de som van het aantal raadsleden 
en alle duo-commissieleden van die fractie niet meer dan vier bedraagt.

4. De leden die als duo-commissielid worden voorgedragen, dienen bij de 
laatstgehouden raadsverkiezingen geplaatst te zijn op de kandidatenlijst 
van een fractie en de artikelen 10, 11, 13 en 15 van de Gemeentewet 
zijn van toepassing.

5. Duo-commissieleden worden benoemd door de raad en kunnen in de 
raadscommissies informatie halen en inbrengen, en deelnemen aan de 
discussie.

6. Behoudens tussentijds ontslag is de zittingsduur van de leden van de 
commissies gelijk aan die van de leden van de zittende raad.

7. De benoeming ter vervulling van vacatures welke zijn ontstaan, geschiedt 
zo spoedig mogelijk.
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3. Financiële aspecten/risico's 
n.v.t.

4. Communicatie aspecten

Geen, de benoemde zal op het Raadsinformatiesysteem aan de betreffende 
commissies toegevoegd worden.

5. Voorstel

De raad wordt voorgesteld op voordracht van de fractie van de PvdA:

1. mevrouw A. Gamri te benoemen tot duo-commissielid in de commissie 
Samenleving;

6. Uitvoering 
Griffie

De raad der gemeente Bloemendaal;

besluit:

1. mevrouw A. Gamri te benoemen tot duo-commissielid in de commissie Samenleving;

Aldus besloten in de openbare vergaderj 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op žąpàř2020

, voorzitter.E.J. Roe:

, griffier.J. Witte

'Besluit raad: řwĉJA
Stemmen voor: \~ŷ- 
Stemmen tegen: O
Afwezig: 2.
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Voor Corsa gebruik je dit roze formulier.
Vragen? Bel Post (groep).

* Vul dit roze formulier volledig in
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Amendement Financiële kaderstelling nieuwbouw brandweer Bennebroek

Van:
Aan:

Corsanummer: 2020002099
D66, VVD,CDA
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal Bloemendaal

Onderwerp: Amendement bij raadsvoorstel "Nieuwbouw Brandweer Bennebroek PvE en tijdelijke
huisvesting tijdens de sloop- - níeuwbouwfase" (agendapunt 5)

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 28 mei 2020,

Overwegende dat
De nieuwe brandweerkazerne normaliter alleen in de weekenden en in de avond- en nachturen in 
gebruik is door de vrijwilligersbrandweer;
Het doel van de accommodatie is het primair ondersteunen van de brandweer om zo snel mogelijk te 
kunnen uitrukken. Daarnaast geeft deze huisvesting de brandweer een plek om te oefenen en 
instrueren en elkaar te ontmoeten;
Het noodzakelijk is om de financiële positie van de gemeente niet te laten verslechteren;
Bij het aangaan van nieuwe investeringen en/of financiële verplichtingen functionaliteit en 
doelmatigheid op basis van duidelijke, financieel kaderstellende afspraken van primair belang zijn; 
Waar mogelijk dus strak gestuurd moet worden op de gemeentelijke uitgaven;
Het bereiken van synergetische effecten/gebruiksmogelijkheden bij nieuwe investeringen als deze 
gewenst zijn;
De directie van de VRK het verantwoord acht om het project voor 2.414.167 euro te bouwen, mits de 
door 4Building beperkte risico's, zoals in de collegebrief vermeldt, niet leiden tot meerkosten. In dat 
geval is ophoging van het krediet onontkoombaar. Eén en ander zoals in de collegebrief d.d. 27 mei 
2020 (kenmerk 2020001922);
Gelet op de fase waarop het project zich momenteel in bevindt en de hiermee gepaard
gaande bovengenoemde onzekerheden het definitieve met het project gepaard gaande budget na de
aanbesteding beschikbaar kan worden gesteld.

Constaterende dat
Het college, om te toetsen of de kazerne daadwerkelijk sober en doelmatig wordt gerealiseerd en in 
de onderliggende kostencalculatie is uitgegaan van realistische financiële aanname, een second 
opinion heeft opgevraagd bij een tweede onafhankelijk bureau, te weten VGG. Adviseurs B.V. (VGG); 
De second opinion van VGG uit gaat van een kazerne met sec een brandweerfunctie. De second 
opinion opgezet is op basis van een referentieproject. Dit betekent een andere manier van waarderen 
dan bij de raming voor de kazerne in Bennebroek, welke zich op dit moment nog in een premature 
fase bevindt. Onzekerheden als het ontbreken van een getekend ontwerp, ontbreken van 
onderzoeksresultaten en nog geen aanbestedingsresultaat zijn door VGG uit de raming geboekt;
Na het bestuderen van deze second opinion 4Building een aantal aspecten ziet waarvan zij het 
verantwoord acht deze met beperkt risico over te nemen;
Dit resulteert in een aanpassing van de totale investeringskosten (incl. BTW) van -/- 335.833 euro;
De nieuwe raming van 4Building daarmee komt op een totaal investering (incl. BTW) van 2.164.167 
euro voor de brandweerkazerne;
Daar 208.348 euro bij komt voor de huisvesting van de gemeentelijke Buitendienst;

Besluit
Toestemming te geven aan de VRK voor de bouw van een brandweerpost, tijdelijke huisvesting 
(119.000,-) en voorziening buitendienst (208.348,-) krachtens het onderliggende Programma van 
Eisen tot een bedrag van maximaal E 2.500.000,- onder de voorwaarde dat, gezien de 
haalbaarheidsraming, de daarin opgevoerde bedragen - met name wat betreft de directiekosten - 
geen verdere budgetoverschrijdingen zijn toegestaan;
Pas tot-fret verlenen van een definitief budget/krediet te besluiten nadat de uitkomsten van
aanbesteding bekend zijn.

Ingediend door:

D66,


