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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Inleiding
Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2019 van de gemeente Heemstede aan. De voorjaarsnota 2019
geeft inzicht in de financiële positie van het lopende begrotingsjaar. Daarnaast is een kadernota 20202023 aangeboden, die inzicht geeft in de financiële positie voor de komende jaren. Deze splitsing
biedt de raad de mogelijkheid om eerst een standpunt in te nemen over de financiële positie van het
lopend jaar en eventueel gewenste bijsturingen van het vastgesteld beleid, om vervolgens een koers
uit te zetten voor de komende jaren.
In het kader van de planning- en controlcyclus wordt tussentijds jaarlijks twee keer gerapporteerd over
de financiële positie van het lopende begrotingsjaar. Dit vindt plaats bij de voorjaarsnota (juni) en de
najaarsnota (oktober). De budgettaire consequenties voor de begroting 2019-voortvloeiende uit deze
nota’s- resulteren in een begrotingswijziging, die bij vaststelling wordt geaccordeerd. Eindverantwoording over het lopende jaar wordt afgelegd in de jaarrekening 2019.
In deze voorjaarsnota wordt aangegeven of een financiële afwijking incidenteel dan wel structureel
van aard is. Naar aanleiding van deze voorjaarsnota 2019 wordt de raad gevraagd alleen over de
financiële mutaties voor 2019 een besluit te nemen.
Er wordt in deze voorjaarsnota op hoofdlijnen gerapporteerd over de budgetten 2019 betreffende het
sociaal domein. Over het sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet) verschijnt in 2019 een
aparte bestuurlijke jaarrapportage. Begrotingsjaar 2019 is overgangsjaar. De jaarrapportage zal meer
aansluiten bij de informatie die vanaf 2020 zal worden aangeboden vanuit de reguliere P&C-cyclus en
daarmee minder gedetailleerd zijn.
Met ingang van 2019 zijn de integratie-uitkeringen Sociaal Domein overgegaan naar de algemene
uitkering. Het één-op-één oormerken van rijksmiddelen is vanaf dat moment niet meer mogelijk. Vanaf
2020 worden de uitgaven geraamd op basis van de eigen ervaringscijfers die vanaf 2015 zijn
verkregen (zie voor nieuwe begrotingssystematiek de Kadernota 2020-2023).

1.2 De prognose voor 2019
In deze voorjaarsnota wordt een eerste prognose afgegeven van de financiële positie van het lopende
begrotingsjaar 2019. Deze prognose is gebaseerd op de ervaringen over de eerste vier maanden van
het jaar. In de begrotingsraad van 8 en 9 november 2018 is door de raad een sluitende begroting
2019 (inclusief de effecten van de septembercirculaire 2018) vastgesteld met een positief saldo van
€ 35.000. In deze voorjaarsnota 2019 vindt een negatieve bijstelling van de begroting 2019 plaats.
Voor 2019 bedraagt het geprognosticeerde negatieve resultaat € 486.920.
In het geprognotiseerde resultaat van - € 486.920 is nog geen rekening gehouden met de effecten van
de meicirculaire 2019. Na ontvangst van deze circulaire wordt u separaat geïnformeerd over de
consequenties daarvan voor 2019.
De afwijking in het geprognotiseerde resultaat heeft een aantal oorzaken:
• Lagere gemeentefondsuitkering i.v.m. verwachte onder uitputting rijksbegroting 2018 en
doorwerking btw compensatiefonds van - € 302.000;
• Nadeel afvalexploitatie door verhoging restafval van - € 327.000;
• Tranche 2019 aanvullende storting voorziening onderhoud woningen & gebouwen van
- € 128.000;
• Stelpost opvangen verwachtte Cao verhoging gemeenten van - € 110.000;
• Lagere opbrengst fiscaal parkeren van - € 60.000;
• Overschrijding vacaturepot personeel door mobiliteit en ziekte van - € 100.000;
• Verkoopopbrengst 2 stroken grond van perceel Reggelaan 14 € 207.000;
• Per saldo hogere dividenduitkeringen (met name Eneco en BNG) € 188.000.
Voor een integraal overzicht van alle financiële mutaties wordt verwezen naar hoofdstuk 2.
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Naast de effecten van de meicirculaire op het geprognotiseerde resultaat kunnen er nog positieve
financiële effecten zijn op het resultaat naar aanleiding van de verkoop perceel Reggelaan 14 in 2019
en het eventueel wijzigen van de methodiek voor het bepalen van de omvang van de voorziening
dubieuze belastingdebiteuren. Er wordt vanuit gegaan dat de netto opbrengst ten gevolge van de
verkoop perceel Reggelaan 14 het verwachte negatieve resultaat 2019 omslaat in een positief
resultaat 2019.
De financiële mutaties in deze voorjaarsnota 2019 hebben deels een structurele doorwerking naar
2019 en volgende jaren en deze zijn verwerkt in de kadernota 2020-2023. Zoals aangegeven wordt
naar aanleiding van deze rapportage de raad gevraagd te besluiten over de financiële afwijkingen
2019.
In begrotingsjaar 2019 wordt nog uitgegaan van de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten
sociaal domein op basis de integratie-uitkeringen decentralisaties sociaal domein. Uitgangspunt
daarbij is een budget neutrale uitvoering waarbij eventuele tekorten en overschotten jaarlijks worden
verrekenend met de reserve sociaal domein (begrotingssystematiek t/m 2019). Het jaarresultaat
sociaal domein 2019 komt pas definitief tot uitdrukking in de jaarrekening 2019. Voor een prognose op
basis van actuele gegevens wordt verwezen naar het Sociaal beleidsplan 2020-2023.
Geprognosticeerde meevallers gebaseerd op ervaringscijfers voorgaande jaren zijn om die reden niet
meegenomen in resultaat van de Voorjaarsnota 2019.

1.3 Kredieten 2019
In hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd over de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen. Dit
zijn kredieten die in 2018 en voorgaande jaren beschikbaar zijn gesteld door de gemeenteraad en
momenteel in uitvoering zijn. Daarnaast wordt een aantal wijzigingen van en nieuwe kredieten ter
besluitvorming voorgelegd.

1.4 Recapitulatie uitkomst voorjaarsnota 2019
De voorjaarsnota 2019 laat samengevat het volgende beeld zien:
Startpositie begroting 2019 (incl. septembercirculaire 2018)

35.000

Af: financiële mutaties in voorjaarsnota 2019

-521.920

Prognose resultaat 2019

-486.920

1.5 Besluitvorming
De voorjaarsnota 2019 en de wijziging van de begroting 2019 zoals aangegeven in hoofdstuk 2 (de
financiële mutaties 2019) en hoofdstuk 3 (de gewijzigde/nieuwe investeringen 2019) vast te stellen.
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Hoofdstuk 2 De stand van de begroting 2019
2.1 Financiële mutaties 2019
In dit hoofdstuk zijn de financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2019 opgenomen. Indien
voor een getal een “min” staat, betekent dit dat sprake is van een nadeel ten opzichte van de
vastgestelde begroting 2019. Per programma is een tabel met financiële mutaties 2019 opgenomen.
In de meest rechtse kolom staat aangegeven of een financiële afwijking incidenteel (I) dan wel
structureel (S) van aard is. Het voorstel is de financiële mutaties voor 2019 vast te stellen en door
middel van een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2019.

2.2 Financiële mutaties 2019 per programma
Programma 0 Bestuur en dienstverlening

Toelichting:
00208 Verkiezingen
In de begroting 2019 is rekening gehouden met twee verkiezeningen (Europees Parlement en
Provinciale Staten/Waterschappen) waarvoor € 100.000 is geraamd. Op basis van de werkelijke
uitgaven in 2019 voor de verkiezingen van Provinciale Staten/waterschappen wordt ingeschat dat de
totale verkiezingskosten dit jaar € 25.000 lager uitvallen dan begroot.
00401 Personeelslasten: vacaturepot
De vacaturepot laat een tekort van € 100.000 zien. Dit is het gevolg van spanning op de arbeidsmarkt.
Een aantal tijdelijke vacatures is moeilijk te vervullen, terwijl de mobiliteit is toegenomen. Daardoor is
meer tijdelijke inzet nodig. Daarnaast is er een aantal niet-beïnvloedbare verzuimgevallen waarvoor
inhuur noodzakelijk was om de dienstverlening op peil te houden.
00401 Personeelslasten: privacy beheer
Conform toezegging (in de voorjaarsnota en najaarsnota 2018) komen we terug op de functie van
Privacy Beheerder en de hiervoor benodigde informatie. Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese
Privacyverordening, de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), in werking getreden.
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Per die datum heeft de gemeente voldaan aan de verplichting om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG moet in alle onafhankelijkheid zijn werkzaamheden kunnen
uitvoeren. Voorkomen moet worden dat de FG in een spagaat terecht komt als de FG zich teveel met
uitvoerende taken moet bezighouden. Door de functies controle en toezicht van de FG en advies en
uitvoering van een Privacy Beheerder (PB) te scheiden wordt voorkomen dat ‘de slager zijn eigen
vlees keurt’. Dit is conform het advies van de VNG (KING) en het in september 2017 door het college
van Heemstede (en Bloemendaal) vastgestelde Strategisch gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid.
Op dit moment hebben we een Privacy Beheerder ingehuurd. Op basis van deze ervaring
concluderen we dat we 1 fte nodig hebben voor de werkzaamheden voor de gemeente Heemstede en
Bloemendaal. Het implementeren en beheren van de privacywetgeving vergt veel werk waarbij geldt
dat big data, datagedreven (informatiegestuurd) werken, integraal werken en verdere digitalisering
alleen maar toenemen. Bij al die wijzigingen en veranderingen moet steeds weer kritisch worden
getoetst aan de privacy wetgeving.
Het voorstel is om structurele capaciteit beschikbaar te stellen voor een Privacy Beheerder (1 fte) per
1 september 2019. Omdat de kosten worden gedeeld met Bloemendaal (50%) komen de kosten voor
Heemstede voor 2019 netto uit op € 13.000 en vanaf 2020 € 38.000 per jaar.
00421 Software basisvoorziening Topdesk
Binnen de gemeenten Heemstede en Bloemendaal wordt TopDesk gebruikt als IT service
management systeem (ITSM). Dit systeem is aan vervanging toe en dient te worden ge-upgrade naar
een recente versie om een goede kwaliteit van service management te kunnen blijven bieden aan
beide gemeenten. Hierbij zal Facilitaire Zaken ook gebruik gaan maken van dit systeem om de huidige
processen en werkzaamheden te automatiseren en een efficiëntie slag te kunnen maken qua
werkzaamheden. Voor de implementatie van TopDesk is een éénmalig bedrag nodig van € 7.000.
Voor het jaarlijkse abonnement is een bedrag van € 3.000 nodig.
00501 Aandelen
BNG Bank (Bank Nederlandse Gemeenten)
Over 2018 heeft BNG Bank een nettowinst gemaakt van € 337 miljoen. Aan de aandeelhouders wordt
50% van de beschikbare netto winst uitgekeerd. Dit komt uit op een dividenduitkering van € 348.900.
In de begroting is uitgegaan van een dividenduitkering van € 309.700. Per saldo een voordeel van
afgerond € 39.000. Voorgesteld wordt om de raming van het dividenduitkering structureel op te
baseren op de laatst ontvangen dividenduitkering.
00502 Treasury: stelpost kapitaallasten 2019
In de begroting 2019 is rekening gehouden met een stelpost onderuitputting kapitaallasten van
€ 200.000. In 2019 is in totaliteit sprake van een voordeel op de netto kapitaallasten (rente en
afschrijvingen) van € 152.500. Dit wordt met name veroorzaakt omdat investeringen later worden
uitgevoerd dan gepland. Hierdoor behoeven o.a. minder financieringsmiddelen (geldleningen) te
worden aangetrokken. Op het taakveld treasury ontstaat een voordeel van € 47.500 omdat het
renteomslagpercentage blijft gehandhaafd op 1,5%. Gezamenlijk levert dat € 198.000 op en afgezet
tegen de opgenomen stelpost van € 200.000 resulteert dat per saldo in een klein nadeel van € 2.000.
00503 Nutsbedrijven
Eneco (energiebedrijf))
Over 2018 heeft de Eneco een resultaat na belasting van € 136 miljoen waarvan aan de
aandeelhouders 50% wordt uitgekeerd. Dit komt uit op een dividenduitkering van € 612.800. In de
begroting is uitgegaan van een dividenduitkering van € 437.500. Dit is € 175.300 meer dan geraamd.
Er wordt vanuit gegaan dat, in het kader van de voorgenomen verkoop van de Eneco aandelen door
Heemstede, ook nog in 2020 over 2019 een dividenduitkering van Eneco wordt ontvangen. Voor de
begroting 2020 wordt uitgegaan van het hetzelfde dividendbedrag als in 2019 van afgerond € 613.000.
Stedin (netwerkbedrijf))
Over 2018 heeft de Stedin een resultaat na belasting van € 92 miljoen waarvan aan de
aandeelhouders 50% wordt uitgekeerd. Dit komt uit op een dividenduitkering van € 411.200. In de
begroting is uitgegaan van een dividenduitkering van € 437.500. Per saldo een eenmalig nadeel van
€ 26.300.
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00701 Gemeentefonds
Gemeentefondsuitkering 2016 t/m 2018
Per saldo zijn deze gemeentefondsuitkeringen met € 24.000 verhoogd als gevolg van actualisering
van de maatstaven. De gemeentefondsuitkering 2016 zal in 2019 definitief worden vastgesteld.
Gemeentefondsuitkering 2019
In de begroting 2019 is uitgegaan van een gemeentefondsuitkering 2019 van € 29.288.000 gebaseerd
op de septembercirculaire 2018. Op basis van de huidige berekeningen en de decembercirculaire
2018 kan worden uitgegaan van € 29.012.000 ofwel een daling van € 276.000 bruto. Na aftrek van de
te oormerken posten van € 50.000 voor o.a. brede impuls combinatiefuncties/buurtschoolfuncties,
bedraagt de netto daling van € 326.000. Hierin zijn verwerkt:
• de onderuitputting van de rijksuitgaven 2018 op het gemeentefonds. Door de “trap op, trap af”
systematiek geeft dit een lagere gemeentefonds uitkering. Bij de jaarrekening 2018 was al rekening
gehouden met een negatieve doorwerking van € 100 miljoen (Heemstede € 125.000). De
jaarrekening 2018 van het Rijk laat nu een negatieve doorwerking zien van € 148 miljoen (bron:
Binnenlands Bestuur 17 mei 2019). Voor Heemstede is dat € 185.000. De extra eenmalige
doorwerking 2018, verwerkt in 2019 geeft een nadeel van € 60.000 (€ 185.000 -/- € 125.000). De
structurele doorwerking van de onderuitputting 2018 geeft voor het gemeentefonds vanaf 2019 een
nadeel van € 185.000);
• de neerwaartse bijstelling van het in 2019 via het gemeentefonds uit te keren overschot BCF
(Belasting Compensatie Fonds) 2018. In de begrotingscijfers was nog rekening gehouden met een
overschot van € 106 miljoen (Heemstede € 129.000). Door de extra declaraties van gemeenten op
het BCF in 2018 is het overschot € 67 miljoen lager uitgevallen, namelijk € 39 miljoen (bron:
Binnenlands Bestuur 17 mei 2019). Voor Heemstede is dat € 47.000). De stelpost in het
gemeentefonds is voor 2019 met € 82.000 (€ 129.000 -/- € 47.000) verlaagd;
• actualisatie van de maatstaven.
De uiteindelijke onderuitputting van de rijksbegroting 2018 wordt opgenomen in de meicirculaire 2019.
Het nadeel van deze onderuitputting werkt structureel door naar 2019 e.v. jaren en wordt daarom
meegenomen in de voorjaarnota 2019 en de kadernota 2020-2023.
01006 Baten bijdrage uit reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet ( WSW)
De bijdrage in de uitvoeringskosten 2019 Paswerk is voor 2019 verlaagd met € 5.000. Daarnaast zal in
verband met het positieve rekeningresultaat 2018 Paswerk, de door de deelnemende gemeenten
betaalde additionele bijdrage over 2018 worden terugbetaald. Voor Heemstede is dat € 20.000.
De bijdrage uit de reserve kan hierdoor worden verlaagd met € 25.000 tot € 16.000. Deze verlaging van
de bijdrage uit de reserve geeft vanuit boekhoudkundig perspectief in de exploitatie een voordeel.
01006 Lasten storting in reserve PW inkomensvoorzieningen, IOAW, IOAZ en BBZ
Per saldo geven de inkomensvoorzieningen een voordeel van € 158.000 (voordeel uitkeringslasten
€ 200.000 + nadeel rijksuitkering BUIG € 50.000 + voordeel debiteuren € 8.000). De storting in de
reserve kan hierdoor worden verhoogd met € 158.000. Deze verhoging van de storting in de reserve
geeft vanuit boekhoudkundig perspectief in de exploitatie een nadeel.
01008 Reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (knelpuntenpot)
In 2018 is de afrekening van de subsidie “investeringsbudget stedelijke vernieuwing” (ISV) ingediend
bij de Provincie Noord-Holland. De afrekening is voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring. De Provincie beoordeeld de subsidie-afrekeningen in een later stadium. Omdat
de afrekening voorzien is van een goedkeurende accountantsverklaring wordt verwacht dat de
provincie in de defnitieve subsidiebeschikking zal aansluiten bij de door Heemstede ingediende
afrekening. In het BBV “vaststelling investeringsbudget ISV-programma Heemstede 2010-2014” (Cstuk) is daarom opgenomen dat de reserve ISV (knelpuntenpot) die is gevormd uit middelen van de
gemeente, kan vrijvallen in het exploitatieresultaat. Het betreft een incidenteel voordeel van € 10.900.
06301 Fiscaal parkeren
Uit de jaarrekening 2018 is een structureel lagere opbrengst op voornamelijk de naheffingen parkeren
gebleken. Dit komt doordat meerdere betaald parkeergebieden rondom het station op 1 januari 2017
zijn veranderd van een betaald parkeerregime naar een vergunningparkeergebied. Bij een
parkeerovertreding in een vergunninggebied gaat het boetebedrag volledig naar het CJIB in plaats
van de gemeente. In de begroting was hier nog geen rekening mee gehouden (voorheen ontving de
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gemeente per parkeerovertreding in het vergunningengebied nog 25 euro, maar dit is in 2015
afgeschaft.
00801 Stelpost cao stijging
De huidige cao gemeenteambtenaren liep op 1 januari 2019 af. In de begroting 2019 is rekening
gehouden met een loonstijging van 2,0%. Ten tijde van het opstellen van deze voorjaarsnota was er
nog geen cao akkoord. De verwachting is dat de loonstijging in de buurt van 3% uitkomt waardoor de
salarislasten structureel € 110.000 hoger uitvallen.
00801 Vrijval ontvangen voorschotbedragen Provincie (jeugdbeleid/bemoeizorg risicogezinnen)
Eenmalig voordeel € 57.000 is ontstaan door het vrijvallen van in voorgaande jaren ontvangen
voorschotbedragen sociaal domein. Tegenover deze bedragen staan inmiddels geen verplichtingen
meer waardoor deze bedragen vrijvallen in het resultaat 2019.
00801 Voorziening dubieuze belastingdebiteuren
De accountant van GBKZ heeft bij de controle van de jaarrekening 2018 van GBKZ een opmerking
gemaakt over de gekozen werkwijze en vindt de voorziening zoals deze bepaald is te hoog. In het
kader van het volgen van een bestendige gedragslijn is voor de jaarrekening 2018 uitgegaan van de
methodiek die ook bij de jaarrekening 2017 is toegepast. Voor de zomer zal de methodiek voor het
bepalen van de omvang van de voorziening dubieuze belastingdebiteuren worden besproken. In de
voorjaarsnota is een eventuele vrijval vanuit de voorziening als pm raming meegenomen.
Programma 1 Veiligheid
program ma 1

2019

I/S

Veiligheid
10203 Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2023

-7.000

totaal m utaties program m a 1

-7.000

I

Toelichting:
10203 Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2023
Eind 2019 wordt de nieuwe Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2023 ter vaststelling aan de Raad
aangeboden. Om inhoudelijke input op te halen voor het plan zal de gemeente in gesprek gaan met
inwoners. Hiervoor gaat de gemeente twee community consultation meetings en twee
wijkwandelingen organiseren. Voor de organisatie van deze bijeenkomsten is incidenteel een bedrag
van € 7.000 nodig.
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
program m a 2

2019

I/S

-25.000

S

Verkeer, vervoer en w aterstaat
20104 Inspectie en onderzoek bruggen, landhoofden en beschoeiingen
20105 Electra openbare verlichting

pm

20401 beheerplan baggeren

-17.500

totaal m utaties program m a 2

-42.500

I

Toelichting:
20105 Openbare verlichting
Op dit moment wordt door netbeheerder Stedin onderzoek verricht naar de wijze van voeding van de
openbare verlichting. Voor het transport van energie wordt een vergoeding verlangd per aansluiting:
dit betreft enerzijds aansluiting in kasten, waarvanuit een separate kabel voor openbare verlichting
wordt gevoed en anderzijds lichtmasten die direct op een laagspanningskabel van de netbeheerder
zijn aangesloten. Het onderzoek van Stedin geeft een andere verdeling van aansluitingen dan
waarmee gerekend is. Dit kan tot gevolg hebben dat er extra transportkosten in rekening worden
gebracht. Voorgesteld wordt daarom het voordelig verschil op elektrakosten nog niet in te ramen maar
dit te betrekken bij de uitkomsten van het onderzoek van Stedin. Het onderzoek van Stedin zal in 2019
gereed komen.
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20104 Bruggen en landhoofden
In het BBV “onderhoud bruggen en beschoeiingen 2019” (C-stuk) is € 25.000 opgenomen voor het
uitvoeren van inspecties van bruggen, landhoofden en beschoeiingen in 2019. Op basis van deze
inspectie wordt een actueel beheerplan opgesteld. Dit beheerplan is tevens noodzakelijk als
onderbouwing van de voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen. Daarnaast is het
noodzakelijk jaarlijks onderzoek te doen naar specifieke onderdelen van bruggen en beschoeiingen.
Hiervoor is een bedrag van € 20.000 structureel noodzakelijk. Onderzoek en inspectie kan geen
onderdeel zijn van de voorziening omdat dit geen groot onderhoud is. Voorgesteld wordt daarom deze
bedragen beschikbaar te stellen onder de post klein onderhoud.
20401 Watergangen
Het beheerplan baggeren moet geactualiseerd worden. De kosten hiervan bedragen incidenteel
€ 17.500. Het beheerplan dient tevens ter onderbouwing van de voorziening “baggerplan”.
Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen.
Programma 3 Economie
Geen mutaties.
Programma 4 Onderwijs
program m a 4

2019

I/S

40306 Leerlingenvervoer (lasten)

-33.000

S

totaal m utaties program m a 4

-33.000

Onderw ijs

Toelichting:
40306 Leerlingenvervoer
In de voorjaarsnota wordt voor 2019 rekening gehouden met in totaal € 33.000 aan lasten. In 2019
wordt in totaal € 26.000 gedekt door onttrekking uit de reserve statushouders. Vanaf 2020 stijgen naar
verwachting de kosten structureel met € 20.000 op jaarbasis. De structurele kostenstijging is het
financiële resultaat van de aanbesteding vervoerscapaciteit. Naar aanleiding van de nieuwe regionale
aanbesteding wordt een maximale kostenstijging van 27% verwacht.
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
program m a 5

2019

I/S

Sport, cultuur en recreatie
50701 Evenementen

-4.500

I

50703 Kinderboerderij

-5.000

S

totaal m utaties program m a 6

-9.500

Toelichting:
50701 Evenementen
Dit incidentele bedrag is bestemd voor de stroomaansluiting bij de vlaggenmast en de vervanging van
2 harmonicatenten.
50703 Kinderboerderij
Op de kinderboerderij wordt hooi als voer gebruikt dat vanaf ons eigen land komt (Vrijheidsdreef).
Vorig jaar zijn er problemen geweest met geiten die door onbekende oorzaak stierven. Onlangs is er,
na het voeren van hooi van het weiland, weer een geit gestorven. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit
komt door een bacterie die op de Vrijheidsdreef in de grond aanwezig is. De Schotse Hooglanders
hebben hier geen last van. Voor de andere dieren dient hooi te worden ingekocht. Hiervoor is een
bedrag van € 5.000 structureel noodzakelijk.
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Programma 6 Sociaal Domein

Toelichting:
00401 Formatie samenleving: sociaal domein
Voor noodzakelijke uitbreiding van de formatie beleidsmedewerkers (1 fte; aandachtsgebied sociaal
domein) vanaf medio 2019 wijzigen de personeelskosten afdeling Welzijn met € 41.000 (nadeel). In
2019 wordt in totaal € 41.000 gedekt door onttrekking uit de reserve sociaal domein.
60101 Internationale Taalklas (ITK)
Voor de kosten van extra inzet onderwijs t.b.v. kinderen statushouders (schakelklassen,
onderwijsachterstandsleerlingen) wordt in totaal € 36.000 gedekt door onttrekking uit de reserve
statushouders.
60105 Stichting Wij Heemstede
Het pand Lieven de Keylaan 24 werd in verband met het gebruik door Stichting Wij Heemstede
verantwoord onder dit taakveld. Inmiddels wordt het pand verhuurd en vindt verantwoording plaats
onder programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Er wordt
uitgegaan van dezelfde huuropbrengsten.
60107 Kinderopvang inspecties
De afgelopen jaren is het budget ontoereikend en is er sprake van een overschrijding. Er zijn meer
inspectieactiviteiten o.a. door het nieuwe toezicht, de komst van nieuwe locaties en de inspecties op
voorschoolse educatie. Hiervoor wordt de GGD ingezet. Voor de gemeente Heemstede wordt vanaf
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2019 een stijging van de inspectiekosten verwacht van € 10.000 op jaarbasis. Overigens is de storting
in het gemeentefonds voor deze taak sinds 2018 ook hoger.
67201 Stichting Veilig Thuis Kennemerland
Voor 2019 heeft de stichting een hoger subsidiebedrag aangevraagd dan het voorafgaande jaar. Op
basis van de ontvangen nadere onderbouwing kan geconcludeerd worden dat Veilig Thuis structureel
meer geld nodig heeft om de taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De begrotingswijziing
bedraagt € 100.000 voor het jaar 2019 (nadeel). In 2019 wordt in totaal € 100.000 gedekt door
onttrekking uit de reserve sociaal domein.
60106 Maatschappelijke begeleiding statushouders
Maatschappelijke begeleiding statushouders
De gemeente Heemstede heeft met Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland een nieuwe
overeenkomst gesloten voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwe statushouders. Dit is inclusief
de Participatieverklaringstrajecten en de informatie en advies functie. Er is een vast bedrag in de
overeenkomst opgenomen. Uitgaande van de nieuwe taakstelling 2019 wordt het budget met € 11.000
verlaagd tot € 34.000. De baten worden via het gemeentefonds ontvangen.
Scholingstraject dienstverlening statushouder (Loket Heemstede)
Voor succesvolle integratie en participatie van niet-westerse migranten speelt het versterken van
gezondheid een belangrijke rol. De gezondheidsrisico’s van deze groep geven aanleiding om hier
extra aandacht aan te besteden door middel van scholing en training. De focus ligt op statushouders
en daarom worden de incidentele trainingskosten in totaal van € 4.000 onttrokken aan de reserve
statushouders.
60301 Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz starters
Lasten bijstandsuitkeringen
Tot en met februari 2019 is aan bijstandslasten gerealiseerd € 518.000. Extrapolatie geeft voor 2019
een bijstandslast van afgerond € 3.400.000. De raming van € 3.600.000 zal worden verlaagd met €
200.000 tot € 3.400.000.
Baten rijksuitkering BUIG
De post baten rijksbudget BUIG (Gebundelde Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) betreft
de specifieke doeluitkering van het rijk. Deze is bij de vaststelling in april 2019 op grond van het nader
voorlopig BUIG budget 2019 verlaagd met € 50.000 tot € 3.477.000.
Baten debiteuren
De baten debiteuren zijn bij deze voorjaarsnota aangepast op de gemiddelde realisaties 2016 t/m
2018, en zijn verhoogd met € 8.000 tot € 128.000.
Baten vangnetregeling
Gemeenten die een omvangrijk tekort hebben kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor
een aanvullend budget. Deze vangnetregeling voorziet in een compensatie van 50% voor tekorten
tussen 7,5% en 12,5% en volledige compensatie voor tekorten vanaf 12,5%.
In de primaire begroting was uitgegaan van een overschot van € 47.000 ofwel 1,3%.
Bij de voorjaarsnota 2019 is het overschot berekend op € 205.000 ofwel 5,9% (baten rijksuitkering
€ 3.477.000 + baten debiteuren € 128.000 -/- uitkeringslasten € 3.400.000). Heemstede komt gelet op
het overschot niet in aanmerking voor een compensatie vanuit de vangnetregeling.

60302 Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid
Bijzondere bijstand
De lasten bijzondere bijstand zijn gelet op de realisaties 2018 met € 15.000 verlaagd tot € 260.000.
Schuldhulp
De post schuldhulp kan op basis van de realisaties 2016 t/m 2018 worden verlaagd met € 2.000 tot
€ 73.000.
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Minimabeleid WTCG oud
De post minimabeleid tegemoetkoming chronisch zieken (WTCG oud) zal gelet op de gerealiseerde
uitgaven 2018 worden verhoogd met € 35.000 tot € 80.000. De bijdrage uit het budget WMO 2015
sociaal domein is met hetzelfde bedrag verhoogd tot € 80.000.
Baten debiteuren
De baten uit verstrekte leningen zijn geactualiseerd op basis van de gemiddelde realisaties 2016 t/m
2018 en verhoogd met € 20.000 tot € 79.000.
60401 Participatiewet WSW
In de bestuursvergadering van 8 maart 2017 is afgesproken om alle uitvoeringskosten SW, inclusief
het tekort op de uitvoeringskosten voor SW-ers uit buitengemeenten, volgens het solidariteitsprincipe
te verdelen over de GR gemeenten, op basis van de toegekende rijksbudgetten uit het
gemeentefonds.
Totaal ontvangen de deelnemende gemeenten van het Rijk via het gemeentefonds voor 2019
€ 17.987.000 (septembercirculaire 2018). De begroting van de uitvoeringskosten 2019 van Paswerk
bedraagt € 18.457.000, zodat de additionele bijdrage 2019 voor de deelnemende gemeenten (tekort
Paswerk) € 470.000 bedraagt. De bijdrage van Heemstede in de WSW lasten van Paswerk is op basis
van de septembercirculaire 2018 herberekend op € 1.429.000. de raming in de begroting van
€ 1.434.000 zal worden verlaagd met € 5.000 tot € 1.429.000.
In verband met het positieve rekeningresultaat 2018 Paswerk, zal de door de deelnemende
gemeenten betaalde additionele bijdrage door Paswerk worden terugbetaald. Voor Heemstede is dat
een voordeel ten opzichte van de begroting van € 20.000.
Social Return On Investment (SROI)
SROI is het opnemen van sociale voorwaarden bij inkoop-, aanbesteding- en/of subsidie trajecten.
Concreet is het een instrument om het aanbod aan werk en participatie voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt te vergroten. Het gaat in 2019 om een totaal van € 8.000 en eenmalig gedekt uit
de reserve sociaal domein. Vanaf 2020 bedragen de structurele kosten een totaal van € 25.000 per
jaar.
60601 WMO rol- en vervoersvoorzieningen
Het beschikbare budget voor vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen wordt op basis van de
gemiddelde uitgaven van de afgelopen drie realisatiejaren 2016 t/m 2018 verlaagd met € 69.000. De
raming in de primaire begroting was nog gebaseerd op het gemiddelde van 2015 t/m 2017. Er is
sprake van een structureel voordeel.
60602 WMO woonvoorzieningen
Het beschikbare budget voor woonvoorzieningen wordt op basis van de gemiddelde uitgaven van de
afgelopen drie realisatiejaren 2016 t/m 2018 verhoogd met € 10.000. De raming in de primaire
begroting was nog gebaseerd op het gemiddelde van 2015 t/m 2017. Er is sprake van een structureel
nadeel.
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
program m a 7

2019

I/S

Volksgezondheid en m ilieu
70105 Omgevingsdienst IJmond bijdrage GR over 2018

-3.200

I

-65.000
65.000

I

70301 tm 70306 Afvalstoffen

-327.000

I

totaal m utaties program m a 7

-330.200

70202 GRP projecten (effect klimaatverandering, funcioneren drainage, robuustheid riool)
70202 GRP: onttrekking aan voorziening Riool
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I

Toelichting:
70105 Omgevingsdienst IJmond
In de 1e begrotingswijziging 2019 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
(vastgesteld in december 2018 in het AB van de omgevingsdienst) is de bijdrage van de deelnemende
gemeenten omhoog bijgesteld in verband met de salarislastenstijging 2018. Voor Heemstede gaat het
om een incidenteel nadeel van € 3.200.
70202 Riolering
In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 zijn de projecten in relatie tot riolering benoemd. De
kosten worden verrekend met de voorziening “Rioolheffing”. Een aantal projecten zijn verschoven van
2018 naar 2019 en daarom bij de jaarrekening 2018 gestort in de voorziening “Riool”. De projecten
voor in totaal € 65.000 komen in 2019 tot uitvoering. Het betreft het berekenen effecten
klimaatverandering (€ 15.000), functioneren drainagesystemen (€ 40.000) en onderzoek robuustheid
rioolstelsel (€ 10.000). Omdat de bedragen worden ontrokken aan de voorziening “Rioolheffing” is
deze mutatie budgettair neutraal.
70301 tm 70306 Afvalstoffen
In de najaarsnota 2018 is reeds ingegaan op de gedaalde marktprijzen van de grondstoffen
kunststoffen, papier en textiel. Het nadeel werd ingeschat op € 100.000. In de jaarrekening 2018 is dit
gecompenseerd door de inzet van de voorziening afvalstoffen. De voorziening is daarmee uitgeput. Er
heeft zich geen herstel voorgedaan in de opbrengsten van grondstoffen. Voor 2019 moet daarom
eveneens rekening worden gehouden met een nadeel van € 100.000.
In Heemstede is een stijgende lijn te zien het aanbod van (rest)afval. De verwerkingskosten van
restafval liggen op een hoog niveau, mede veroorzaakt door de verbrandingsbelasting. Met de
verbrandingsbelasting is in de begroting rekening gehouden maar er is geen rekening gehouden met
de stijging van het aantal aangeboden tonnages restafval. Het nadeel hierop wordt op basis van de
prognose van Meerlanden geraamd op € 227.000. In totaal bedraagt het nadeel op afvalstoffen
hiermee € 327.000 in de begroting 2019. Omdat deze kosten betrokken worden bij de bepaling van de
afvalstoffenheffing 2020 (100% kostendekkend worden doorberekend) is er sprake van een
incidenteel nadeel.
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
program m a 8

2019

I/S

Volkshuisvesting, ruim telijke ordening en stedelijke vernieuw ing
80307 Huur Lieven de Keijlaan 24

14.400

S

-900

S

80307 Verkoop 2 stroken van perceel Reggelaan 14

206.600

I

80307 Sloop en bouw rijpmaken perceel Reggelaan 14

-22.000

I

pm

I

80307 Belasting en verzekering Lieven de Keijlaan 24

80307 Verkoop perceel Reggelaan 14
80307 Storting in voorziening onderhoudsfonds w oningen en gebouw en
80307 Verschuiving van voorziening naar klein onderhoud w oningen en gebouw en
80307 Klein onderhoud w oningen en gebouw en
80309 Leges omgevingsvergunning
totaal m utaties program m a 8

-128.000

S

346.100

S

-346.100

S

40.000

I

110.100

Toelichting:
80307 Lieven de Keylaan 24
De Lieven de Keylaan 24 is voor 2 jaar verhuurd als atelierruimte (D-stuk), ingaande vanaf 1 mei
2019. De huur bedraagt € 21.600 per jaar. Dit betekent voor 2019 een huuropbrengst van € 14.400,
voor 2020 € 21.600 en voor 2021 € 7.200. Gas, licht en water komen voor rekening van de huurder. In
2019 is er een incidenteel lagere opbrengst doordat de huur niet per 1 januari maar per 1 mei is
ingegaan (nadeel € 7.200). Meerjarig wordt er vanuit gegaan dat de huuropbrengsten € 21.600 per
jaar blijven. Daarnaast worden hier de kosten van belasting en verzekering verantwoord ad € 900.
Deze post is verschoven van programma 6 sociaal domein en is budgettair neutraal.
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80307 Reggelaan 14
Het perceel Reggelaan 14 wordt gesloopt en het terrein wordt bouwrijp gemaakt verkocht. Van het
terrein zijn 2 stroken afgescheiden die apart zijn verkocht. De opbrengst van deze 2 stroken bedraagt
in totaal € 206.600. De kosten van sloop en het bouwrijp maken van het terrein bedragen € 22.000.
De verkoop van het perceel Reggelaan 14 gaat via openbare inschrijving waarbij de hoogste
inschrijving per sluitdatum geldt. Van de verkoopopbrengst die wordt gerealiseerd moet de resterende
boekwaarde van het pand worden afgeboekt. Voorgesteld wordt de opbrengst van de 2 stroken ad
€ 206.600 te verwerken in deze voorjaarsnota, alsmede de kosten van het slopen en bouwrijpmaken
van het perceel Reggelaan 14.
De verwerking van de uiteindelijke verkoopopbrengst en de afboeking van de boekwaarde van het
perceel Reggelaan 14 vindt plaats wanneer de verkoop gerealiseerd is waarbij dan ook wordt bepaald
hoe met deze opbrengst zal worden omgegaan. In de voorjaarsnota is de opbrengst als p.m. raming
opgenomen.
80307 Meerjarenonderhoudsplan Woningen en Gebouwen
De “actualisatie MJOP bij de voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen” (A-stuk) is
vastgesteld. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verschuift een bedrag van
€ 346.100 van de storting in de voorziening naar een exploitatiebudget “klein onderhoud woningen en
gebouwen”. Daarnaast wordt in 2019 in de voorjaarnota, op basis van het raadsbesluit van 18 april
2019, eenmalig € 128.000 extra gestort in de voorziening. Vanaf 2020 wordt op basis van hetzelfde
raadsbesluit de storting structureel verhoogd met € 367.350 om het beheerplan tot en met 2029 uit te
kunnen voeren.
80309 Omgevingsvergunningen
De leges wordt bijgesteld met € 40.000 op basis van een groot project waarvan de aanvraag verwacht
wordt in 2019. Voor grote projecten wordt nu in 2019 rekening gehouden met € 120.000 (in de
primaire begroting 2019 was dat € 80.000). De reguliere leges wordt eveneens op € 120.000
ingeschat (overeenkomstig de primaire begroting). Bij de najaarsnota wordt opnieuw getoetst of dit
bedrag bijgesteld moet worden.

2.3 Recapitulatie financiële mutaties 2019.
Hierna volgt een recapitulatie van alle financiële mutaties zoals deze in de vorige paragraaf per
programma zijn beschreven:
RECAPITULATIE

2019

Totaal financiële mutaties
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Hoofdstuk 3 Kredieten 2019
3.1 Toets lopende kredieten 2019
Bijgevoegd is een integraal overzicht “Lopende kredieten 2019”. Dit zijn kredieten die reeds (in 2019
en voorgaande jaren) beschikbaar zijn gesteld door het college en de raad en momenteel in uitvoering
zijn. Indien werkzaamheden zijn afgerond wordt het krediet afgesloten. Wanneer na realisatie nog een
deel van het krediet over is vloeit dit terug naar de algemene middelen. Van elke lopende investering
is getoetst of deze kan worden afgesloten. Bovendien wordt voorgesteld enkele wijzigingen door te
voeren en een aantal nieuwe kredieten beschikbaar te stellen.
Kredietnr.
819
821
876

906
914
920

Krediet
Aanpassen
telemetriegemalen
Vervangen hoofdpost
telemetriesysteem
Herenweg fase 4 wegen
e.d.

verkeersveiligheid rondom
scholen
Uitvoeren winkelvisie
Heemstede
Uitbreiding bushaltes

Toelichting
Het project heeft door de technische
complexiteit vertraging opgelopen.
Het project heeft door de technische
complexiteit vertraging opgelopen
Binnen dit krediet moet de bijdrage van de
provincie Noord-Holland nog worden
afgerekend, voorzien van een
accountantsverklaring. Wanneer deze
afrekening plaats heeft gevonden zal het
krediet worden afgesloten.
De proef met de van Lennepweg Zuid moet
nog plaats vinden.

Gereed
2020
2020
2019

2019
Dit moet nog worden afgerekend met de
Provincie Noord-Holland, voorzien van een
accountantsverklaring.

2019

3.2. Af te sluiten kredieten
Voorgesteld wordt het volgende krediet af te sluiten:
Kredietnr.
831
835
864
908

926

Krediet
Dienstverlening 2015
Toptaken website
Realisatie OV 2015
Beschoeiing Van
Merlenvaart en Ringvaart
Uitbreiding parkeren
Indische Wijk

Actualiseren
grondwatermodel GIS

Voorjaarsnota 2019

Toelichting
De toptaken website is gereed. Het krediet met een
restant van € 30.857 wordt afgesloten.
Geen overschrijding.
Geen overschrijding.
Dit werk is uitgevoerd. Omdat niet alle parkeerplaatsen
technisch gerealiseerd konden worden en omdat het werk
gecombineerd is met groot onderhoud vallen de kosten
van dit krediet lager uit.
Dit werk is uitgevoerd en het krediet kan worden
afgesloten. De overschrijding bedraagt € 712 (1,4%).
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445.000
70.000
313.325
200.000
25.000
136.200
270.000
50.000
45.000
50.000
60.000
161.000
50.000
47.500
790.000
89.000
70.000
104.400
92.000
114.800
80.000
58.000

15.269.677

Riolering Burgemeester Van Lennepweg
Aanleg brug Cruquiushaven
Klantafhandelings- en informatiesysteem
Riolering Rivierenwijk-Noord
Renovatie openbare verlichting 2017
Vervanging bomen Torenlaan
Vervanging beschoeiing Rhododendronvijver
Vervanging financieel systeem
Integreren vaste telefonie Heemstede-Bloemendaal
Beleidsplan OV 2018 - 2022
Renovatie en extra speellocaties
Brug Ijsbaanpad
Renoveren riool Cruquisweg fase 1
Verkeersveiligheid rondom scholen
Uitbreiding parkeren Indische wijk
Recordmanagementtool

Mobiele werkplekken (incl BW 5 juni)
Camera's in raadzaal
Uitvoeren winkelvisie Heemstede
Ontwikkeling haven vb
Vb Heemsteedse dreef-Camplaan
Uitbreiding bushaltes
Restauratie grafkapel Van Vollenhoven
Fietspad Leidsevaartweg zuid
Fietsverbinding ventweg Cruquiusweg
Actualiseren grondwatermodel GIS
Fietsparkeren stationsomgeving
Vervangen switches en firewalls
Fietsstraat Leidsevaartweg noord
3 Verkeerslichten Heemsteedse dreef
Damwand jachthaven Van Merlen
Vervangen 2 auto's serviceteam Groen
Mobiele werkplekken; vervangen beeldschermen
Aanpassen bushaltes 2018 UOR
Beleidsplan openbare verlichting 2019
Riolering Heemsteedse dreef e.o.
Vervanging kaartlezers parkeerautomaten
Datadistributie

Totaal lopende kredieten voorjaarsnota 2019

880
883
885
886
889
895
897
898
900
902
903
904
905
906
908
909

Voorjaarsnota 2019

912
913
914
917
918
920
921
922
923
926
927
928
929
933
934
937
938
939
940
941
943
945

91.000
225.000
30.000
1.500.000
183.300
139.220
35.000
123.000
71.000
15.000
200.000
115.000
250.000
200.000
58.000
20.000

121.500
135.000
205.000
30.000
45.000
263.300
200.000
2.700
150.000
400.000
25.243
193.300
3.428.889
75.000
1.190.000
35.000
2.193.000

Realisatie urnentuin begraafplaats
Basiskaart grootschalige topografie
Aanpassen telemetrie gemalen
Vervangen hoofdpost telemetriesysteem
Dienstverlening 2015 Toptaken
Renovatie OV 2015
Uitvoering meetplan riolering
MOP sport: Warmteopwekking (vervangen CV ketel)
MOP sport: Vervangen WKK installatie
MOP sport: Alliance hockey veld 2
MOP sport: hekwerk sportpark
Renovatie OV 2016
Aanpassing gebouw bibliotheek
Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug
Beschoeiing Van Merlenvaart en Ringvaart
Vervangen pc's en laptops
Herenweg fase 4 wegen e.d.

794
811
819
821
831
835
837
841
842
845
851
853
858
863
864
871
876

Krediet

Omschrijving

nr.

Overzicht lopende kredieten voorjaarsnota 2019

14
10.300.897

4.930

10.588
11.870
50.712
5.000
118.065
4.585
10.026
16.330

116.086
127.420
4.480
131.503

187.714

109.570
52.945
13.374
161.221
4.029
640
188.354
35.071

31.986
4.367
19.813
912.840
124.045
12.547

1.186.678
26.499
2.181.219

86.772
363.773
9.627
103.029
3.366.576

23.971
102.614
823
6.723
14.143
239.137
119.202

814.735

37.422
26.073

40.000

658.028

14.931

12.504
16.574

4.901
11.482
1.350

101.660

25.854
58.625

102.887

7.132
2.670

310.678

34.332

2.743

331.502
39.575
44.500

137.252
51.900
1.450

2.263

1.513

6.820

1.507
945

37.484

4.235

Brutokrediet en uitgaven
Uitgaven t/m Uitgaven 2019 Verplichting
2018
tm24/4
2019

3.496.017

70.000
164.253
11.285
20.520
4.697
252.595
11.356
31.780
-712
55.000
42.935
45.415
37.474
758.738
-12.660
70.000
64.400
92.000
109.870
42.578
31.927

57.507
218.175
10.187
118.407
-32.220
80.724
35.000
13.430
15.792
-1.117
4.447
8.085
249.360
11.646
22.929
20.000
-53.391

Restant
krediet
93.294
32.386
197.357
23.277
30.857
24.163
80.798
2.700
63.228
36.227
15.616
90.271
24.829
75.000
3.322
8.501
11.781

1.829.589

104.400

11.900

126.200
82.200

300.000

1.155.000

49.889

Subsidie/
bijdrage

955.789

78.900

5.000

822.000

49.889

Subsidies/bijdragen
Bijdragen t/m
Bijdragen
2018
2019

0

afsluiten bij VJN 2019

873.800

104.400

11.900
De oude auto's worden nog verkocht op een veiling. De opbrengst wordt aan dit krediet toegevoegd.

afsluiten bij VJN 2019

47.300 Subsidie provincie Noord Holland
82.200 Subsidie provincie Noord Holland

Beeldschermen worden nog overgeboekt naar 938 vervangen beeldschermen. Krediet hierna niet
overschreden.

afsluiten bij VJN 2019

-5.000 Bijdragen derden

300.000 Subsidie BDU 2x € 150.000
De verplichting hoort deels onder andere projecten en zal hierop nog gecorrigeerd worden

333.000 Onttrekking voorziening wegen € 822.000; BDU € 333.000. De overschrijding is ontstaan doordat de
riolering op een andere plek gelegd moest worden dan voorzien bij de opdracht. De begroting was door
een goedkopere aanbesteding omlaag bijgesteld maar door deze tegenvaller is die bijstelling te ambitieus
gebleken. De overschrijding bedraagt 3%.

0

afsluiten bij VJN 2019
afsluiten bij VJN 2019

Restant
Toelichting
subs/bijdr.

Overzicht lopende kredieten 2019.

3.3 Aanvraag/wijzigen kredieten
Onderstaande tabel geeft de jaarschijf 2019 weer uit het investeringsprogramma. Niet alle kredieten
zijn al aangevraagd bij het college. De tabel is reeds aangepast met de voorgestelde mutaties.
jaarschijf 2019

Investeringsprogramma kadernota 2020-2023

rente =

1,5%

exclusief compensabele BTW
kr.
nr.
922

880
918

940
933
933
933
922
922

880

941
941
941
941
941

880

progr.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

jaar
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Project
As falteren fiets pad Leidsevaartweg Zuid-deel wegen GEWIJZIGD VJN2019
Renovatie buitenruimte Spaarneborgh fase I GEWIJZIGD VJN2019
Heemsteedse Dreef (Wagenaarlaan-Wipperplein) incl geluidsarm asfalt
Verkeersveiligheidsmaatregelen Binnenweg (kruisingen, snelheid)
Groot onderhoud en verbeteringsmaatregelen Provinciënlaan GEWIJZIGD VJN2019
Vervangen riolering Burg. van Lennepweg deel wegen GEWIJZIGD VJN2019
Aanleg kruispunt Dreef/Camplaan <2020 GEWIJZIGD VJN2019
Renovatie openbare verlichting 2019 VERVALLEN VJN 2019
Renovatie openbare verlichting 2018 VERVALLEN VJN 2019
Beleidsplan openbare verlichting 2019-2022 deel 2019 GEWIJZIGD VJN2019
Vervanging verkeersregelinstallatie K4 Dreef/Lanckhorstln >2020 VJN2019
Vervangen VRI H'steedse dreef/Julianaplein K3 >2020 VJN2019
Vervanging VRI Wagenaarlaan/Dreef K2 >2020 VJN2019
Vervanging handhelds handhaving <2018 VERVALLEN VJN2019
As falteren fiets pad Leidsevaartweg Zuid-deel bes choeiingen NIEUW VJN2019
Aanpassing elektriciteitsvoorziening weekmarkt
As falteren fiets pad Leidsevaartweg Zuid-deel groen
Laanbeplanting J. van Ruisdaellaan en omgeving
Laanbomen Denijslaan fase II >2020 VJN2019
Vervangingsplan oude populieren GEWIJZIGD VJN2019
Vervangen riolering Burg. van Lennepweg deel groen GEWIJZIGD VJN2019
Belvedère wandelbos Groenendaal NIEUW VJN2019
Vervangen ondergrondse containers restafval en GFT >2020 VJN2019
Renoveren riool Heemsteedse Dreef GEWIJZIGD VJN2019
Renoveren riool Cruquius weg GEWIJZIGD VJN2019
Renoveren riool Javalaan GEWIJZIGD VJN2019
Renoveren riolering Wipperplein GEWIJZIGD VJN2019
Riolering Heem steedse Dreef e.o. GEWIJZIGD VJN 2019)
Vervangen vijzelgemaal Eykmanlaan
Vervangen vijzelgemaal As terkade
Vervangen riolering Burg. van Lennepweg deel riool GEWIJZIGD VJN2019
Vervangen drainage Dinkelpad >2020 VJN2019
totaal sector ruimte 2019
waarvan rioolinvesteringen
waarvan afvalinvesteringen
Vervanging bode-auto <2018
Vervanging ICT infrastructuur VERVALLEN
Uitbreiding capaciteit opslag rekenkracht en geheugen VERVALLEN
Vervangen deel apparatuur in Burger-/Raadzaal
Im plementatie Wet Openbare Overheid (WOO) >2020
Uitbreiden Geo software
Vervangen presentatiemiddelen flexkantoor
Business Intelligence software plus implementatie
Vervangen software Ruim telijke beleidsplannen
Aansluiten GDI
Vernieuwen software geo-informatie en CAD ivm BGT VERVALLEN
Vervangen Presentatiemiddelen vergaderruimtes
Aansluiten op Nieuw Handelsregister basisregis tratie
Digitalisering clientendos siers+kopp.SZW net
Vernieuwen website naar moderne technieken
Alliance, hockeyveld 3, sem i-zandkunstgrasveld; wordt waterveld =extra budget
Veld 3 Alliance sportveld hekwerk
H.B.C. Baan 1 en 2, kunstgrasmat vervangen >2022
H.B.C. Baan 3 en 4, kunstgrasmat vervangen >2022
H.B.C. Baan 5 en 6, kunstgrasmat vervangen >2022
H.B.C. Baan 7, kunstgrasm at vervangen >2022
V.E.W.-voetbal hoofdveld kunstgras>2021
Alliance, hockeyveld 5, zandkunstgras veld >2022
Alliance, hockeyveld 6, zandkunstgras veld >2022
Veld 5 Alliance sportveld hekwerk >2022
Veld 6 Alliance sportveld hekwerk >2022
Upgrading zwembadgedeelte Groenendaal (NIEUW)

soort
proj.

product
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1204
1204
1204
1213
1213
1213
1231
1300
1560
1560
1560
1560
1560

Afval
riool
riool
riool
riool
riool
riool
riool
riool
riool

GRIT
GRIT
Inform.
Inform.
Inform.
Facilitair
Inform.
Inform.
Inform.
Inform.
Inform.
Inform.
Inform.
Inform.

1710
1732
1732
1732
1732
1732
1732
1732
1732
1732

1903
1906
1906
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1904
1520
1520
1520
1520
1520
1520
1520
1520
1520
1520
1520
1520

subtaakveld
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20105
20105
20105
20109
20109
20109
20201
20402
30301
50702
50702
50702
50702
50702
50704
70301
70202
70202
70202
70202
70202
70202
70202
70202
70202

00404
00407
00407
00402
00402
00402
00402
00402
00402
00402
00402
00402
00402
00402
00405
50201
50201
50201
50201
50201
50201
50201
50201
50201
50201
50201
50201

totaal overige sectoren 2019
Totaal 2019-I

Investering
excl. BTW
1.130.000
50.000
470.000
50.000
300.000
70.000
250.000
500.000
1.000.000
21.000
20.000
98.000
40.000
15.000
450.000
1.537.800
102.600
61.900
455.000
6.621.300
2.157.300
-

917
927

910

progr.
2
2
2
5
7

0
5

jaar
2018
2018
2018
2018
2018

2017
2017

Project
Voorbereiding renovatie buitenruimte Spaarneborgh
Ontwikkeling haven
Bijdrage fietsenstalling station Heem stede-Aerdenhout GEWIJZIGD VJN2019
Vervangen bom en Asterkade VERVALLEN VJN2019
Verzwaring riool Havenstraat >2020 VJN2019
totaal sector ruimte 2019
waarvan rioolinvesteringen
Reparatie of vervanging Kardex kasten < 2016
T.V. Merlenhove baan 1 tm 13, beregeningsinst. Vervangen is uitgevoerd! VERVALLEN

riool

Inform.

totaal overige sectoren 2019
Totaal 2019 - II
Totaal 2019 - I + II
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product
1200
1200
1231
1560
1732

1901
1520

20101
20101
20201
50702
70202

00402
50201

450.000

720.000
-

1.357.500
1.000

Netto
investering
222.500
50.000
50.000
50.000
70.000
250.000
500.000
1.000.000
21.000
20.000
98.000
40.000
15.000
1.537.800
102.600
61.900
455.000
4.543.800
2.157.300
-

voorber.
krediet
50.000

25.000

92.000
-

114.800

91.000

15.000
30.000

8
4
4
4
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
3
10
20
12
12
12
12
10
12
12
20
20
10

84.193
6.319

30.000
24.000
54.000
38.000
50.000
25.000
18.000
50.000
50.000
400.917
30.092

151.250
302.500
27.225
36.300
36.300

26.250
52.500
4.725
6.300
6.300

125.000
250.000
22.500
30.000
30.000

187.587
1.545.087

1.272.509
5.816.309

372.800

voorber.
krediet

Investering
excl. BTW
20.000
2.000.000
1.000.000
3.020.000
-

720.000

Bijdragen
reserves
/voorz.
subsidies

2.000.000
-

500.000
-

Netto
investering
20.000
500.000
520.000
-

30.000
3.050.000

2.000.000

500.000

30.000
550.000

260.000

11.131.396

2.720.000

2.045.087

6.366.309

632.800

2.000.000
500.000

30.000
-

termijn
30
30
30
30
30
15
30
30
30
30
15
15
15
3
30
15
30
30
30
30
30
40
10
70
70
70
70
70
15
15
70
30

372.800
205.800
-

30.000
24.000
54.000
38.000
50.000
25.000
18.000
50.000
50.000
485.110
36.411

1.460.096
8.081.396

soort
proj.

470.000
250.000

16.000
30.000

Nog niet aangevraagde investeringen voorgaande jaren
kr.
nr.

Bijdragen
subsidies/
voorziening
bijdragen
907.500

200.000
60.000

termijn
30
30
30
30
70

260.000
-

30.000
-

10
20

Voorgesteld wordt de volgende kredieten te laten vervallen:
Krediet
Vernieuwen software
geo-informatie en CAD
i.v.m. BGT
Vervanging ICT
infrastructuur
Uitbreiding capaciteit
opslag rekenkracht en
geheugen
Vervanging handhelds
handhaving

Vervangen bomen
Asterkade

Toelichting
Dit voorstel komt te vervallen.

Deze GRIT investering wordt gedaan door de outsourcende
partij.
Deze GRIT investering wordt gedaan door de outsourcende
partij.
De kosten van de handhelds verschuiven naar de
exploitatielasten omdat het hier voornamelijk gaat om jaarlijkse
licenties in plaats van aanschafkosten. Voorgesteld wordt de
vervanging van de handhelds voor handhaving (€ 35.000) te
laten vervallen uit het investeringsprogramma 2019.
Vanuit voorgaande jaren is in het investeringsprogramma 2019
€ 22.500 voor het vervangen van bomen aan de Asterkade
opgenomen. Dit project kan vervallen. Voorgesteld wordt het
investeringsprogramma overeenkomstig te wijzigen.

€
85.000

1.000.000
121.000

35.000

22.500

Voorgesteld wordt de volgende kredieten te wijzigen:
Krediet
Implementatie Wet
Openbare Overheid
(WOO)
Renovatie
buitenruimte
Spaarneborgh fase 1
inclusief
voorbereidingskrediet

Groot onderhoud en
verbeteringsmaatregel
en Provinciënlaan

Laanbomen Denijslaan
fase II

Vervangingsplan oude
populieren
Vervangen
ondergrondse
containers restafval en
GFT
Vervanging drainage
Dinkelpad

Voorjaarsnota 2019

Toelichting
In het investeringsprogramma is de implementatie van de Wet Openbare
Overheid opgenomen. Het project is nog niet gestart. Er is nog geen
investeringsbedrag voor opgenomen. Daarom wordt deze doorgeschoven
naar het investeringsprogramma 2020.
In het investeringsprogramma 2019 is fase I voor de renovatie buitenruimte
Spaarneborgh opgenomen. Hiervoor is € 200.000 opgenomen in het
investeringsprogramma 2019. Daarnaast is hier € 20.000 geraamd voor
voorbereiding. In totaal bevat het investeringsprogramma 2019 daarmee
€ 220.000 voor het project. In 2019 wordt het project voorbereid en
opgestart. Hiervoor is € 70.000 benodigd. Voorgesteld wordt dit bedrag vrij
te geven als krediet “Renovatie buitenruimte Spaarneborgh fase I” en het
restant van het bedrag (€ 150.000) toe te voegen aan het
investeringsprogramma 2020, krediet “Spaarneborgh fase II”. Fase II wordt
daarmee in totaal geraamd op € 350.000 in 2020.
In het BBV “Groot onderhoud Provinciënlaan, vaststelling plan” (C-stuk) is
opgenomen dat het groot onderhoud € 100.000 hoger uitvalt. In de
voorziening “onderhoud wegen” is daarmee rekening gehouden zodat de
onttrekking aan deze voorziening ook € 100.000 hoger wordt. Hierdoor is de
wijziging budgettair neutraal. Voorgesteld wordt het krediet overeenkomstig
te wijzigen.
In het investeringsprogramma 2019 is voor het vervangen van de
laanbomen Denijslaan € 35.000 opgenomen. Dit project zal in 2020
uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt het investeringsprogramma
overeenkomstig te wijzigen.
Het in het investeringsprogramma 2019 opgenomen bedrag kan met
€ 5.000 omlaag tot een bedrag van € 40.000.
In het investeringsprogramma 2019 is € 121.500 opgenomen voor het
vervangen van ondergrondse containers voor restafval en GFT. Dit zal
worden betrokken bij de invoering van een duurzaam afvalsysteem vanaf
2020. Voorgesteld wordt het investeringsprogramma overeenkomstig te
wijzigen.
In het investeringsprogramma is € 22.600 opgenomen voor het vervangen
van de drainage Dinkelpad. Door het gestegen prijspeil valt het krediet
€ 2.400 hoger uit. Het project kan worden doorgeschoven naar het
investeringsprogramma 2020. Voorgesteld wordt het
investeringsprogramma overeenkomstig aan te passen.
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Krediet
Verzwaring riool
Havenstraat

H.B.C. Baan 1 t/m 7
kunstgrasmat
vervangen

MHC Alliance
hockeyvelden 5 en 6
incl. hekwerk

V.E.W.-voetbal
hoofdveld kunstgras

853 Renovatie OV
2016

Toelichting
Deze bijdrage voor de verzwaring van het riool Havenstraat aan de
projectontwikkelaar (€ 210.000) loopt gelijk aan de uitvoering van het
project. Het kan daarmee verschuiven van 2019 naar 2020. Voorgesteld
wordt het investeringsprogramma overeenkomstig te wijzigen.
Het jaar voorafgaand aan een investering in de tennisbanen worden de
banen gekeurd. Uit de keuring van de banen in 2018 is gebleken dat de
levensduur van de banen loopt tot en met 2025, waarbij een herkeuring in
2022 wenselijk is. Het project wordt daarmee in ieder geval doorgeschoven
naar het investeringsprogramma 2022. Voorgesteld wordt het
investeringsprogramma overeenkomstig aan te passen.
Het jaar voorafgaand aan een investering in de hockeyvelden worden de
velden gekeurd. Uit de keuring van de velden in 2018 is gebleken dat de
levensduur van de velden loopt tot en met 2025, waarbij een herkeuring in
2022 wenselijk is. Het project wordt daarmee in ieder geval doorgeschoven
naar het investeringsprogramma 2022. Voorgesteld wordt het
investeringsprogramma overeenkomstig aan te passen.
Het jaar voorafgaand aan een investering in de voetbalvelden worden de
velden gekeurd. Uit de keuring van het kunstgrasveld bij VEW en HFC in
2018 is gebleken dat de levensduur van dit veld verlengd kan worden tot en
met 2021, mits in 2019 de meest versleten delen van het veld vervangen
worden. De uitgaven hiervoor bedragen in totaal € 6.300 euro excl. Btw en
komen ten laste van de voorziening eigenarenonderhoud sportpark. Het
project wordt daarmee doorgeschoven naar het investeringsprogramma
2021. Voorgesteld wordt het investeringsprogramma overeenkomstig aan te
passen.
Voorgesteld wordt € 35.000 over te hevelen naar het lopende krediet 880
riolering Burgemeester van Lennepweg (door vertraging van het rioleringsproject is
de vervanging van de openbare verlichting ook uitgesteld. Dit jaar wordt e.e.a. aanbesteed en
start de uitvoering) en € 55.000 over te hevelen naar naar krediet 889 renovatie

863 Hellingbanen
fietsers Cruquiusbrug

880 Riolering
Burgemeester van
Lennepweg

openbare verlichting 2017. Het krediet 853 renovatie OV 2016 kan daarna
worden afgesloten. Er is geen overschrijding.
Het vernieuwen van de Cruquiusbrug is door de Provincie Noord-Holland
uitgesteld. De provincie zal met het vervangen van de brug ook onze
hellingbanen aanleggen, waarvoor dit krediet is bedoeld. Voorgesteld wordt
dit krediet af te sluiten in 2019 en opnieuw op te nemen in het
investeringsprogramma 2022.
De verdeling over de componenten wegen, groen en riolering is gewijzigd
(C-stuk) bij het BBV rond de vaststelling van het plan. Het totaal krediet is
daarbij gelijk gebleven. Het krediet wordt als volgt gewijzigd:
Component
Riolering
Groenvoorziening
Wegen
Totaal

905 Renoveren riool
Cruquiusweg fase 1
918 Kruispunt
Heemsteedse DreefCamplaan

Voorjaarsnota 2019

Oorspronkelijk
454.000
30.000
56.000
540.000

Mutatie
1.000
- 15.000
14.000
0

Nieuw
455.000
15.000
70.000
540.000

Tevens werd in dit BBV gevraagd het restantkrediet ad € 495.000
beschikbaar te stellen. Er was al een voorbereidingskrediet van € 91.000
vrijgegeven zodat het nog vrij te geven bedrag niet € 495.000 maar
€ 449.000 bedraagt. Voorgesteld wordt dit vrij te geven bedrag
overeenkomstig te wijzigen.
Omdat dit in 1 project wordt uitgevoerd wordt voorgesteld het krediet 905
renoveren riool Cruquiusweg fase 1 over te hevelen naar krediet 941
riolering Heemsteedse dreef e.o.
De aanleg van het kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan is onderdeel
van het investeringsprogramma 2020. De uitvoering start reeds in 2019.
Voorgesteld wordt het investeringsprogramma overeenkomstig te wijzigen.
Er is reeds een voorbereidingskrediet van € 25.000 beschikbaar gesteld
zodat de verschuiving een bedrag van € 225.000 betreft.
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Krediet
922 Asfalteren fietspad
Leidsevaartweg Zuid

Toelichting
Het project “asfalteren fietspad Leidsevaartweg Zuid” komt € 1.150.000
hoger uit, voornamelijk als gevolg van de kosten van beschoeiing. Bij de
voorbereiding van dit project bleek dat ook alle beschoeiingen moeten
worden vervangen om tot een goede opsluiting van de fundering van het
fietspad te kunnen komen. Daarnaast heeft de Provincie Noord-Holland
subsidie voor dit project toegekend (verbeteren fietsverbindingen) van
€ 907.500. Voorgesteld wordt het investeringsprogramma 2019
overeenkomstig onderstaande tabel te wijzigen:
Oorspron
Mutatie
kelijk
Asfalteren fietspad Leidsevaartweg
Zuid-deel wegen
Asfalteren fietspad Leidsevaartweg
Zuid-deel groen
Asfalteren fietspad Leidsevaartweg
Zuid-deel beschoeiing (afschrijving 30
jaar)
Subtotaal
Subsidie Provincie Noord-Holland
Totaal

927 Bijdrage
fietsenstalling
HeemstedeAerdenhout
933 verkeerslichten
Heemsteedse Dreef

940 Beleidsplan
openbare verlichting
2019-2022

941 Riolering
Heemsteedse Dreef
e.o.
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980.000
20.000

Nieuw
bedrag

150.000 1.130.000
0

20.000

0 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.150.000 2.150.000
-/-/0
907.500 907.500
1.000.000

242.500 1.242.500

Per saldo vallen de kosten hiermee € 242.500 hoger uit. De kapitaallasten
stijgen hierdoor met € 11.721 vanaf 2021.
De bijdrage aan de fietsenstalling Heemstede-Aerdenhout wordt geraamd
op € 1.000.000 waarvan € 500.000 ontvangen wordt van het
mobiliteitsfonds. Voorgesteld wordt het investeringsprogramma
overeenkomstig te wijzigen. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.
De uitvoering van het project zal plaats vinden in 2020 en door het
gestegen prijspeil 10% hoger uitvallen dan geraamd. Voorgesteld wordt de
begrote projectkosten met € 47.300 te verhogen tot een bedrag van
€ 522.000. Hiervan is reeds € 47.500 beschikbaar gesteld als
voorbereidingskrediet zodat een bedrag van € 474.500 kan verschuiven
naar het investeringsprogramma 2020. De kapitaallasten stijgen hierdoor
met € 3.500 vanaf 2021.
In het beleidsplan Openbare Verlichting 2019-2022 (C-stuk) is de
vervanging, de beeldkwaliteit en het beheer en onderhoud van de openbare
verlichting voor de periode 2019-2022 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat
de kredieten “renovatie OV 2018 € 183.300” en “renovatie OV 2019
€ 183.300” uit het investeringsplan 2019 kunnen vervallen. Tevens is
besloten naast het voorbereidingskrediet, in 2019 een investering van
€ 408.000 op te nemen. Het voorbereidingskrediet bedraagt € 92.000 zodat
de investering 2019 dan in totaal € 500.000 bedraagt. In het BBV is ook
rekening gehouden met besparingen op onderhoud en elektra. De
besparing voor 2019 (€ 7.500) is reeds verwerkt in de primaire begroting
2019. Voorgesteld wordt het krediet overeenkomstig het BBV te wijzigen en
vrij te geven.
Een aantal projecten uit het investeringsprogramma 2019 zullen
samengevoegd worden op dit project. Het betreft: renoveren riool
Heemsteedse Dreef, Cruquiusweg, Javalaan en Wipperplein. In verband
met het gestegen prijspeil vallen deze projecten € 389.800 hoger uit.
Voorgesteld wordt het investeringsprogramma 2019 overeenkomstig te
wijzigen. Dekking vindt plaats uit het rioolrecht.
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Nieuwe kredieten 2019:
Krediet
Vervanging toplaag
hockeyveld 3 MHC
Alliance

Belvedère wandelbos
Groenendaal

Voorbereidingskrediet
en 1e planperiode
Integraal
huisvestingsplan
basisscholen (IHP)

Toelichting
Op grond van het Meerjarenonderhoudsplan Sportpark Groenendaal 20152024 en conform de begroting 2019 dient de toplaag van veld 3 bij MHC
Alliance vervangen te worden. De huidige toplaag betreft een semizandkunstgrasveld. MHC Alliance heeft het verzoek gedaan bij de
vervanging van deze toplaag over te gaan tot de aanleg van een waterveld.
Op 29 mei 2019 heeft de Raad hierop positief besloten.
Voorgesteld wordt in 2019 een krediet “Vervanging toplaag MHC Alliance
hockeyveld 3” op te nemen van € 485.110 (incl. Btw) met daarbij geraamd:
initieel krediet van € 250.917 ex. Btw (vervanging toplaag op basis
van semi-zandkunstgrasveld);
voorfinanciering van € 150.000 ex. Btw (vervanging van de toplaag
ten behoeve van het realiseren van een waterveld);
voorfinanciering van € 84.193 aan Btw (dit werkt budgetneutraal na
compensatie van de Btw op grond van de SPUK-regeling [Btwcompensatiefonds voor sportaccommodaties]).
In 2019 wordt gestart met de planvorming voor de bouw van een nieuwe
Belvedère in wandelbos Groenendaal. Deze nieuwe toren wordt geheel
gefinancierd vanuit een particuliere gift van € 500.000.
Op donderdag 4 april is het voorstel behandeld in de Commissie Ruimte.
Het aangepaste voorstel wordt in mei door het College vastgesteld (C-stuk).
De oplevering van de toren staat gepland in het najaar van 2020.
Voorgesteld wordt in 2019 een krediet “Belvedere wandelbos Groenendaal”
op te nemen van € 450.000, met daarbij geraamd een bijdrage uit de gift
van eveneens € 450.000. De kosten voor de gemeente zijn daarbij nihil. Het
resterende bedrag van de gift ad € 50.000 kan overeenkomstig de
schenkingsakte worden ingezet voor hetzij onvoorziene kosten bij de bouw
van de toren hetzij toekomstig onderhoud van de toren. Hierop wordt in
2020 teruggekomen.
In december 2019 wordt het IHP voor besluitvorming aan de raad
voorgelegd. Vanaf medio 2019 start de voorbereiding van de uitvoering van
het IHP.

Kerklaan 61
Het voormalige politiebureau aan de Kerklaan wordt in opdracht van de
gemeente in 2019 gereedgemaakt voor onderwijs. Het pand heeft een
kantoorfunctie en voor de duur van de uitvoering van het IHP dient de
functie naar school te worden gewijzigd. Ter voorbereiding op de aanvraag
van de noodzakelijke omgevingsvergunning zijn twee onderzoeken verricht:
een geluidsonderzoek en een onderzoek naar de parkeersituatie. Deze
onderzoeken vormen de onderbouwing voor de aanvraag. Planning is de
omgevingsvergunning in het derde kwartaal van 2019 aan te vragen. De
verbouwing dient gereed te zijn voordat de nieuwbouw van de Nicolaas
Beetschool start. Om deze reden is het noodzakelijk om in 2019 een start te
maken met de eerste stappen richting de omvorming naar een
schoolgebouw (schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp,
bestek, aanbesteding, werkvoorbereiding en uitvoering). Om deze te
kunnen zetten wordt het krediet aangevraagd.
Voor de begeleiding van deze verbouwing wordt een projectleider
ingehuurd. Voorgesteld wordt in 2019 een krediet “Verbouwing Kerklaan
61” op te nemen van in totaal € 1.415.000 incl. Btw.
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Nicolaas Beetsschool
Voor de eerste school starten de voorbereidingen voor de nieuwbouw. Het
schoolbestuur Salomo heeft de eerste voorbereidingen getroffen voor
realisering van nieuwbouw. In werkateliers is de school aan de slag om de
wensen te inventariseren. Zodra het voorbereidingskrediet door de
gemeente beschikbaar is gesteld worden de vervolgstappen gezet.
Gedurende de bouwwerkzaamheden zal de school gebruik maken van
tijdelijke huisvesting. De school telt 17 groepen waarvan er 9 in het pand
aan de Kerklaan 61 zullen worden gehuisvest. Voor de huisvesting van de
overige groepen wordt nog naar een geschikte locatie gezocht. Voorgesteld
wordt in 2019 een voorbereidingskrediet “Nieuwbouw Nicolaas
Beetsschool” op te nemen van in totaal € 490.000 incl. Btw.
Het voorbereidingskrediet wordt beschikbaar gesteld in de wetenschap dat
er een investering wordt gerealiseerd. Uitgangspunt is dat het
investeringskrediet pas beschikbaar wordt gesteld op basis van een
goedgekeurd bouwplan en de uitkomst van de aanbesteding. Dit betekent
dat het schoolbestuur
alle kosten van voorbereiding moet voorfinancieren. Het beschikbaar stellen
van het voorbereidingskrediet voorkomt dat voorfinanciering noodzakelijk is.
Het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet wordt in mindering
gebracht op het totale beschikbare investeringsbedrag.
Evenaar/Ark
De twee scholen zijn in overleg over de mogelijkheden om ruimtes in de
scholen gezamenlijk te gebruiken. Een plan is nog niet ingediend.
Voorgesteld wordt in 2019 een krediet “Extra lokaal Evenaar/Ark” op te
nemen van in totaal € 50.000 incl. Btw.
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