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INLEIDING

Geachte leden van de gemeenteraad, 
geachte lezer,

De coalitiepartijen hebben op hoofdlijnen afspraken 

gemaakt. Het voornemen is deze hoofdlijnen uit te 

werken in een collegeprogramma.  Door daarbij een 

agenda op te stellen willen we onze ambities concreet 

maken en duidelijkheid bieden aan de inwoners en 

ondernemers in onze gemeente. Bloemendaal  

is een prachtige gemeente; een zeer gewilde groene 

woonomgeving gelegen naast het Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland, met goed onderwijs, betrokken 

inwoners en prachtig erfgoed. Deze omgeving biedt 

voor veel inwoners goede kansen om veilig op te 

groeien, goed te leven en te ondernemen en actief en 

gezond van de tijd na het werkzame leven te genieten. 

We weten en waarderen wat we hebben, maar staan 

samen voor grote opgaven en financiële uitdagingen. 

Uitdagingen en verantwoordelijkheid 
Wij nemen onze bestuurlijke en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Wij staan voor het persoonlijk  

elan van een team van wethouders die samenwerken 

met alle inwoners, maatschappelijke organisaties, 

ondernemers en alle partijen die willen bijdragen  

aan het behoud van de bijzondere, groene, woon-  

en leefomgeving van Bloemendaal. Het vraagt om 

gezamenlijk – met de bewoners - hard werken aan 

wederzijds vertrouwen en betrokkenheid. Dit is de basis 

voor de realisering van de grote opgaven, zoals de 

energietransitie, klimaatverandering, huisvesting 

scholen, gezonde gemeentefinanciën en opvang van 

statushouders en Oekraïners. Zoals dit ook noodzaak  

is bij de aandacht voor bestaande gemeenschappen 

en het behoud van leefbaarheid en gelijke behan-

deling van de kernen, de veiligheid rond scholen,  

het verminderen van de kans op ongelijkheid en 

uitsluiting van inwoners, goede zorg en de noodzaak 

van betaalbare woningbouw passend bij de vraag.  

We blijven een zelfstandige gemeente en koesteren

onze samenwerking in de regio.

Zorgen voor elkaar
Nu de economie onder druk staat ervaren inwoners  

die het financieel al moeilijk hadden de gevolgen  

nog meer. Samen met corporaties werken we aan  

meer betaalbare woningen. We gaan energiearmoede 

tegen. We accepteren niet dat inwoners door fysieke  

of sociale belemmeringen niet aan onze samenleving 

kunnen meedoen. We zorgen goed voor onze 

groeiende groep ouderen en hun mantelzorgers.  

We vinden het belangrijk dat iedereen in onze 

gemeente mee kan doen: jong en oud, met welke 

culturele of sociale achtergrond dan ook. Waar  

het om gaat is waar ieders talent en kwaliteit het best  

tot zijn recht komen. Samen met inwoners maken  

we de gemeente Bloemendaal toegankelijker. 

Sporten is belangrijk voor de volksgezondheid en 

verbinding. We behouden onze hoogwaardige  

sport faciliteiten. Om te werken en te leven en  

elkaar veilig te bereiken zorgen we voor toekomst-

bestendige wandel- en fietspaden. We bevorderen  

het fietsgebruik naar Bloemendaal aan Zee.

Openheid en vertrouwen
Onze samenwerking gaat uit van onderling vertrouwen, 

respect en een open houding. Naar elkaar en naar 

inwoners. Goede participatie is essentieel, maar  

participeren betekent niet per definitie dat iedereen 

altijd tevreden is met de uitkomst. Gekozen volks-

vertegenwoordigers maken uiteindelijk een keuze  

vanuit het oogpunt van het maatschappelijk belang.  

Wij hebben er vertrouwen in dat we samen de komende 

jaren de juiste keuzes voor de toekomst maken.  

We hebben dit vastgelegd in dit coalitieakkoord.  

Partijen VVD, D66, PvdA 

Bloemendaal, 1 juli 2022 
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Communicatie en samenwerking 
De roep om een bestuur dat snel inspeelt op  

verandering en nieuwe vragen wordt sterker. In een  

snel veranderende wereld die steeds complexer wordt,  

kan de overheid ingewikkelde maatschappelijke  

vraagstukken niet meer alleen oplossen of beheersen. 

Samenwerken met andere overheden, bedrijven  

en bewoners is daarbij essentieel. 

De laatste jaren is de omgang tussen de overheid  

en de samenleving soms op scherp komen te staan.  

De gemeenschap wil erbij horen, gezien, gehoord  

en gewaardeerd worden en haar expertise kunnen 

inzetten. Een gemeente heeft een belangrijke 

maatschappelijke taak en moet zich kunnen 

verplaatsen in de wensen voor de leefomgeving  

van de inwoners. 

De gemeente Bloemendaal kan een toenemend 

aantal ingewikkelde problemen alleen beheersen  

als actief wordt samengewerkt met haar inwoners.  

Dit betekent dagelijks samenwerken met mondige 

burgers en steeds nieuwe spelers. 

De gemeente is er voor de inwoners. Uitgangspunt  

voor College en Raad zijn openheid en transparantie. 

Communicatie met de inwoners wordt een essentieel 

onderdeel van de coalitie. Wij willen de communicatie 

met inwoners verbeteren en hen betrekken bij  

het maken van beleid en uitvoering. 

Als gemeente staan we dicht bij de burger. Uitvoeren 

van wetgeving gebeurt aan het loket, via formulieren  

en steeds meer digitaal en via websites. Deze coalitie 

hecht groot belang aan de begrijpelijkheid  

van formulieren en websites en wil dat de papieren 

documenten zoveel mogelijk blijven bestaan.
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Participatie in een vroeg stadium 
Participatie, vroegtijdig in het proces, waarbij alle 

relevante belangengroepen doelmatig zijn betrokken, 

is nodig voor het optimaliseren van mogelijke  

oplossingen, het creëren van draagvlak en breed 

geaccepteerde besluitvorming. 

Participatie is méér dan inspraak in een (voorgenomen) 

besluit van het college voorafgaand aan een raads-

besluit. Dat betekent het betrekken van de inwoners  

bij alle fasen. Van de voorbereiding tot aan de  

besluitvorming. In het bijzonder bij de afweging van 

alternatieven, opdat de raadsleden een democratisch 

gedragen raadsbesluit kunnen voorbereiden.  

Dit geldt dus ook voor de beginfase, wanneer nog 

helemaal niet duidelijk is wat de oplossing voor een 

probleem zou kunnen zijn. En het geldt ook voor de 

selectiefase, wanneer uit verschillende alternatieven 

gekozen moet worden. Daarbij moet er ruimte zijn voor 

onderzoek en kritiek op ingebrachte alternatieven. 

Bij projecten nemen we de tijd die nodig is als garantie 

voor goede participatie. We maken een beweging  

naar inwoners toe. Bijvoorbeeld door organisatie van 

wijkcontactavonden ter plaatse en ruime aandacht 

voor belangen en ideeën van inwoners vooraf en die 

goed meenemen in beleid en projecten. Wethouders 

zoeken en onderhouden intensief contact met de 

bewoners, instellingen en bedrijven in de kernen.  

Voor de dorpskernen wordt duidelijk welk collegelid, 

ondersteund door beleidsambtenaar, aanspreekpunt  

is in het college. We willen een beter zicht op kwaliteit 

en snelheid van antwoorden op vragen/verzoeken/

meldingen van de inwoners. 

We willen goede samenwerking, onderling vertrouwen 

en heldere afspraken in de coalitie, in het college  

en tussen college en de raad. Wij willen open  

informatie-uitwisseling met alle 19 raadsleden.  

Door tijd te nemen voor regelmatige gesprekken over 

het functioneren onderling in het team van wethouders 

evenals evaluatiegesprekken van de coalitie met  

een uitnodiging naar alle raadsleden. Op die manier 

kunnen we tijdig corrigeren op de informatievoor-

ziening en bijvoorbeeld de beantwoording van vragen 

in de commissies verbeteren. Wij staan voor een 

aantrekkelijk en veilige werkomgeving voor de  

ambtenaren in Bloemendaal. 

Leefbaarheid 
  Geluidoverlast 

De aanpak van geluidsoverlast van motorvoertuigen  

en het onderzoek naar zones voor stille voertuigen 

willen wij in samenwerking met andere gemeentes  

en overheden aanpakken. Wij faciliteren de commissie 

uit de raad. We zetten in op zichtbare handhaving in 

samenwerking met de politie. We besteden aandacht 

aan voldoende rust en stilte in de gemeente.

  OV 
De bereikbaarheid van de verschillende kernen  

en het strand is belangrijk. Hillegom ligt net over  

de grens van Zuid-Holland. Bij het actieprogramma 

OV-knooppunten IJmond/Zuid-Kennemerland willen  

wij dat ook het treinstation Hillegom en OV naar  

de Haarlemmermeer betrokken worden. Bij het nagaan 

welke maatregelen nodig zijn bij het beperken  

van overlast van onder andere het spoor in Overveen 

organiseren we een brede participatie met de 

betrokken bewoners en maken een concreet actieplan. 

  Strandverkeer 
Er komen geen extra autoverbindingen door 

Bloemendaal. We zetten in op het beter faciliteren  

van het openbaar vervoer en op minder overlast van 

(strand)autoverkeer door de dorpskernen. Dat doen  

we onder meer door opvang van auto’s in P+R/

Transferium en dynamisch verkeersmanagement  

met een Vroeg-signaleringssysteem. Ook de geluids-

hinder van het circuit heeft onze aandacht, bijvoor-

beeld door de aanleg van extra geluidsschermen.  

We zetten in op een veiliger Zeeweg en een andere 

inrichting van de Zeeweg door de provincie. 

We bevorderen fietsgebruik naar Bloemendaal aan Zee. 

Daar willen wij een bewaakte fietsenstalling, met 

oplaadpunten voor E-bikes vanwege het toenemend 

aantal E-bikes. De bestaande reservering voor  

de investering in Kop Zeeweg (strandplateau) kan 

hiervoor ook ingezet worden.
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  Binnenduinrand 
We willen de landschappelijke kwaliteit en het gebruik 

van de Binnenduinrand voor de toekomst behouden. 

Met participatie van gebruikers en eigenaren werken 

we positief mee aan eigen plannen voor het bevorderen 

van natuur en biodiversiteit. Deze plannen leggen we 

voor aan de provincie. Wij willen voorkomen dat door 

vernatting cultuur- historische waarde wordt bedreigd.

  Bevorderen langzaam verkeer 
Ruim baan voor fietsers en voetgangers. Wij  

stimuleren de uitbreiding van de 30 km zones binnen  

de bebouwde kom behalve op doorgaande wegen.  

We zetten breed in op het bevorderen van het fiets-  

en wandelverkeer. We werken aan een langetermijn-

visie met een investeringsplan en een plan voor  

de realisatie. We richten ons op toekomstbestendige 

wandelpaden en fietsverbindingen tussen onze  

kernen en omliggende gemeenten, het verbeteren  

van de kwaliteit van de fietspaden en de doorfiets-

paden. Deze fiets verbindingen krijgen voldoende 

breedte en worden voorzien van een comfortabel 

wegdek. Dit kan mede door bijdrages van andere 

overheden en gemeenschappelijke regelingen  

om woon-werkverkeer en recreatief fietsverkeer  

te stimuleren. Op korte termijn werken we aan  

het veiliger maken van de school- fietsroutes en  

de verkeersveiligheid in de winkelstraten.
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Energietransitie 
Klimaatverandering en de uitputting van grondstoffen 

vragen om een duurzame ‘transformatie’ van de 

gebouwde omgeving. De ‘wijkgerichte aanpak’  

is daarvoor een belangrijk middel. Het aardgasvrij 

maken van wijken is een technische, financiële en 

bestuurlijke uitdaging. Bovenal is het een sociaal 

vraagstuk. De meeste mensen lopen namelijk niet  

direct warm voor de transitie naar aardgasvrij.  

Dat is eigenlijk niet zo vreemd: de nadruk ligt vooral  

op wat mensen niet meer krijgen (‘van het gas af’).  

Een aantrekkelijk vergezicht ontbreekt vaak. Daarom 

klinkt de roep om met ‘aardgasvrij’ als aanleiding  

te zorgen voor een verbetering van bestaande wijken 

en buurten. Hiermee koppel je de energietransitie  

aan andere opgaven. Dit kan leiden tot (meer) enthou-

siasme onder eigenaren en bewoners. En tegelijkertijd 

tot een fijnere woonomgeving en lagere kosten.  

De vraag is nu welke ‘koppelkansen’ voor het grijpen 

liggen en wat de rol van de gemeente, bewoners, 

woningcorporaties en marktpartijen daarbij is. 

De wijkgerichte aanpak biedt grote kansen om  

de verduurzaming van de gebouwde omgeving te 

koppelen aan andere opgaven, zoals leefbaarheid, 

sociale cohesie en economische stabiliteit. In het 

Klimaatakkoord is de gemeente aangewezen als 

regisseur in de wijkgerichte aanpak: ze organiseert  

het overleg met belanghebbenden en ondersteunt  

de wijktransitie met budget en capaciteit. 

We zetten beschikbare middelen in om huishoudens 

met hoge energielasten en een laag inkomen te  

ondersteunen om zo energiearmoede te voorkomen. 

Met het oog op het ‘integraal huisvestingsplan  

onderwijsgebouwen’ voeren we gesprekken met  

de schoolbesturen. Waar mogelijk combineren  

we verduurzaming van de schoolgebouwen 

(bestaande bouw en beoogde nieuwbouw)  

met wijkgerichte aanpak voor verduurzaming  

van woningen (koppelkansen). Ook ondersteunen  

wij bewonersinitiatieven, zoals energiecorporaties.  

De gemeente stelt waar mogelijk daken van  

het eigen vastgoed beschikbaar voor collectieve 

projecten die geen winstoogmerk hebben en  

alle inwoners ten goede komen.

Het tempo van de plaatsing van publieke laadpalen  

ligt te laag om het doel van 500 laadpalen in 2030  

te halen. Daarom zetten we in op de ontwikkeling  

van een laadkaart Per 2023 handhaven we streng  

de verplichting voor het label C voor kantoren. Uiterlijk 

eind 2025 voldoen alle bedrijven in Bloemendaal  

aan de verplichtingen vanuit de Wet Milieubeheer.  

We gaan actief inwoners helpen om hun huizen 

energiezuiniger te maken. We maken daarvoor gebruik 

van beschikbare subsidieprogramma’s. 

We trekken samen op met het rijk en corporaties  

op in het Nationaal Isolatieprogramma (NIP).  

Waar nodig doen we dit regionaal vanwege  

de Zuid-Kennemer Agenda. De focus van het NIP ligt  

op het uitfaseren van energielabels E, F en G voor 2030. 

Dat vergt in Bloemendaal met veel monumentale 

panden speciale maatregelen op maat. 

7



Biodiversiteit en klimaatadaptatie
Het groene karakter van Kennemerland willen we 

behouden en versterken. De openbare ruimte 

vergroenen we waar mogelijk en nodig om de effecten 

van klimaatverandering en wateroverlast op te vangen. 

We gaan actief op zoek naar zo circulair mogelijke 

toepassingen. In direct gesprek met inwoners en op de 

scholen benadrukken wij de noodzaak van vergroten 

van de biodiversiteit en het realiseren van oplossingen 

voor klimaatadaptatie. Zoals meer aandacht voor 

uitbreiding natuur, ecologische verbindingen en  

groenstroken langs infrastructuur. Meer bomen planten 

in de dorpskernen en vergroenen van schoolpleinen. 

Dit helpt tegen hittestress, wateroverlast en op korte 

termijn wegvangen van CO2. Diversiteit en spreiding 

van kwalitatief goede ‘natuur’ speelterreinen, die 

worden ingericht in samenspraak met omwonenden.  

In het omgevingsplan besteden we aandacht aan  

het reduceren van verharde oppervlakten. Verder 

zetten we in op bewuster omgaan met water door  

het gebruikersdeel van de rioolheffing progressiever  

in te richten. Wij bevorderen actief gifvrij tuinieren  

en stimuleren inheemse beplanting die van oorsprong  

in het duingebied voorkomt. Waar toepasbaar 

vervangen we rubber door kurk infill op sportvelden.

Wonen 
De vraag naar betaalbare huurwoningen is hoog,  

de wachtlijsten lang. Het duurt zorgelijk lang voordat 

bestaande projecten af zijn. Er moet gebouwd worden 

om lokale wachtlijsten - binnen de wettelijke grens -  

zo veel mogelijk weg te werken. Daarom willen wij 

voldoen aan regionale afspraken en onderzoeken  

of we bestaande projecten kunnen versnellen.  

Dit doen we alleen waar het kan, in en na overleg  

met de inwoners. Dit vraagt een proactieve houding. 

Door de vergrijzing in onze gemeente is er in  

toenemende mate behoefte aan “levensloop-

bestendige” woningen of woonvormen met zorg  

en doorstroming. Ook andere doelgroepen, zoals  

de mensen die uitstromen uit een beschermd wonen 

voorziening en jongeren verdienen een plek om  

te wonen. We willen de mogelijkheden om woonvormen 

voor deze doelgroepen te realiseren, verder stimuleren. 

Bouwplannen moeten wat betreft volume, hoogte en 

beeldkwaliteit passen in de kwaliteit van de omgeving. 

Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen.  

Daarom maken we een woonplan in afstemming  

met de woningcorporaties. De huidige voorraad 

corporatie woningen mag niet minder worden door 

verkoop of onttrekking uit het sociale segment.  

Bij nieuwbouw houden wij vast aan de verdeling  

van tenminste 33% sociale woningbouw. We streven 

naar 40% in de middencategorie. Daarbij willen  

wij voortaan uitgaan van een aandeel sociaal 

woonvloeroppervlak uitgedrukt in een percentage  

van het totale vloer oppervlak en een op de vraag 

aangepaste omvang en kwaliteit van woningen.  

Wij willen inwoners betrekken bij het vinden van 

aanvaardbare locaties binnen bestaand bebouwd 

stedelijk gebied. We gaan actief met eigenaren van 

leegstaande of her- te- bestemmen panden in gesprek. 

We willen creatief omgaan met transitie van  

bestaand vastgoed naar meer woonruimte. Zo staan  

wij positief tegenover de omvorming naar een  

woonbestemming van onroerend goed met een 

andere bestemming, zoals leegkomende kerken. 
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Voor koopwoningen houden we vast aan de  

bestaande opkoopbescherming. We onderzoeken 

verdere beperking van de afkoopregeling tenzij in 

uitzonderlijk gevallen. Splitsen wordt niet algemeen 

toegestaan (nee, tenzij). 

In noodgevallen om de taakstelling voor statushouders 

te halen kunnen flexwoningen ook een instrument zijn. 

Wij willen een bijdrage leveren aan het maatschappe-

lijke vraagstuk van huisvesting en opname van urgent 

woningenzoekenden. We kijken zorgvuldig naar 

mogelijkheden en kansen binnen onze gemeente  

voor de huisvesting van statushouders en opvang  

van vluchtelingen. Wij ontkomen er niet aan om voor 

een langere periode mogelijkheden te onderzoeken  

en beschikbaar te stellen. Daarnaast vinden wij dat er 

voldoende sociale huurwoningen beschikbaar moeten 

zijn. Zo kunnen bestaande woningzoekenden en status-

houders als nieuwe inwoners die een sociale woningen 

nodig hebben ook in onze eigen gemeente blijven 

wonen. Met spoedige ingebruikname van Oldenhove 

nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 

voor gemengde opvang van statushouders en  

andere woningzoekenden voor de komende 10 jaar. 

Op Blekersveld komt geen tijdelijke bewoning, maar  

zo spoedig mogelijk permanente woningbouw met een 

zorgvuldig participatietraject en inzet op kwaliteit en 

goede sociale woningbouw. De overige woningbouw-

plannen in de pijplijn nemen we voortvarend ter hand.

Kernenbeleid
Wij staan voor behoud van basisvoorzieningen in  

de verschillende kernen van Bloemendaal. Het gaat 

zowel om maatschappelijke voorzieningen - bijvoor-

beeld versterking bibliotheekfuncties - als om vitale 

winkelstraten. We willen het contact met en betrok-

kenheid van de inwoners in de verschillende kernen 

verbeteren door bijvoorbeeld het regelmatig organi-

seren van wijkcontactavonden voor bewoners en 

burgerpanels. Bij projecten willen we dat wethouders 

vroegtijdig in gesprek gaan met de betrokken inwoners. 

Wij willen een langetermijnvisie voor het behoud  

van het muziekonderwijs. Wij doen onderzoek naar  

het opnieuw invoeren van de sportpas en cultuurpas. 
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Sociaal domein 
De afgelopen jaren hebben we ingezet op preventie  

op alle terreinen in het sociaal domein (jeugd, WMO  

en werk/inkomen). Dit blijven we de komende jaren  

om zware zorg en ondersteuning te voorkomen.  

Daarbij blijft het uitgangspunt: zwaar waar nodig,  

licht waar het kan. We vinden het belangrijk dat 

iedereen die het nodig heeft toegang heeft tot zorg  

en ondersteuning. We willen ook lichte problematiek 

“normaliseren”. Dit betekent dat we zoeken naar  

oplossingen in het eigen sociale netwerk (of met  

inzet van vrijwilligers, maatschappelijke partijen) om 

kleine problemen op te lossen. Hierdoor blijft de zorg 

toegankelijk voor hen die het echt nodig hebben. 

Daarnaast blijven we, samen met zorgaanbieders  

en gemeenten in de regio, werken aan de kwaliteit  

en effectiviteit van zorg. Jeugd en ouderenzorg  

vragen specifieke aandacht. Een basaal monitor-

systeem moet daarbij inzicht bieden in aard en  

omvang van de zorgvraag en voortgang en kwaliteit 

van de behandeling. 

We zien ook dat onze samenleving vergrijst, onze 

inwoners worden ouder. Dat betekent dat we oog 

moeten hebben voor bijvoorbeeld eenzaamheid  

en dementie en wat dit vraagt van onze samenleving. 

We willen dat al onze inwoners zich thuis voelen en 

zorgen voor een toegankelijke en gezonde leefom-

geving met voldoende voorzieningen. De gemeente  

is weer verantwoordelijk voor de ‘inburgering’ van 

statushouders. We spannen ons in om nieuwkomers 

goed te kunnen laten integreren in de lokale samen-

leving. We luisteren naar hun ideeën en benutten  

de mogelijkheden die omwonenden bieden. 

Daarnaast zien we een (landelijke) ontwikkeling  

dat mensen die net niet in aanmerking komen voor 

regelingen binnen het minimabeleid het financieel 

steeds moeilijker krijgen. We willen onderzoeken  

of het mogelijk is om de doelgroep van het  

minimabeleid uit te breiden. De omschreven visie in het 

beleidsplan sociaal domein 2019-2022 is nog steeds 

van toepassing. De komende periode evalueren we het 

plan en maken dit toekomstbestendig. Daarbij hebben 

we afgelopen jaren geleerd dat onverwachte situaties 

(bijvoorbeeld corona en de oorlog in Oekraïne) vragen 

dat we flexibel zijn in de uitvoering van onze ambities. 

Regionale samenwerking 
Wij willen een betere borging van het democratisch 

gehalte van de samenwerkingsverbanden. De eigen 

beslissingsbevoegdheid van Bloemendaal mag niet  

op de tocht komen te staan. Met de ingang van de 

wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen 

per juli 2022 actualiseren wij de nota verbonden 

partijen, Grip op samenwerking 2017. Het doel is  

“inzicht te krijgen in alle afspraken van alle soorten 

entiteiten/overeenkomsten waarin Bloemendaal  

op wat voor een manier dan ook deelneemt”. Ook is  

ons doel de MRA onder deze regeling te laten vallen.  

Wij willen beter geïnformeerd worden over plannen die 

de MRA maakt en die ook onze gemeente raken.  

Wij willen dat daarover ook inzicht aan onze inwoners 

wordt gegeven. Wij zoeken en versterken de strate-

gische samenwerking met ons omliggende gemeenten. 
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Financiën 
De huidige financiële situatie van Bloemendaal is goed, 

maar er komt een aantal forse uitdagingen aan. 

Grootschalige renovatie en verduurzaming van scholen, 

korting op uitkeringen vanuit het Rijk en het in stand-

houden van gemeentelijke voorzieningen zorgen ervoor 

dat we keuzes moeten maken. Niet alles kan tegelijk.  

Wij staan voor een evenwichtige en sluitende begroting 

en streven naar een meerjarig perspectief van  

goed financieel beheer. Wij lichten de huidige en 

toekomstige financiën en begroting van de gemeente  

uitgebreid door. Gericht op de mogelijkheid om  

de ambities van de coalitie waar te maken en  

de lasten onder de inwoners eerlijk te verdelen.  

Wij willen zoveel mogelijk behoud van de sociale  

infrastructuur. Wij willen geen plus op landelijke 

regelingen en maken een update voor de prognose 

van het Scholen vernieuwings- en verduurzaming  

fonds. In de afval driehoek leggen we meer accent  

op duurzaamheid. Bij de lange termijn financiering  

van het Rioleringsplan houden wij vast aan het  

niet naar de toekomst doorschuiven van de lasten.  

Het college stelt een grondbeleidsplan op waarin  

staat hoe om te gaan met gemeentelijk onroerend 

goed. Wij streven naar beheersing van de woonlasten.

Wij willen dat Bloemendaal zelfstandig blijft.  

We gaan ervan uit dat dit verantwoord kan met  

behoud van het serviceniveau voor inwoners,  

een redelijk niveau van lokale lasten en behoud  

van de sociale infrastructuur. Daarbij kijken wij naar  

de vooruitzichten op de langere termijn, de efficiëntie 

van de dienstverlening dicht bij de inwoners en  

naar een efficiënte samenwerking en afstemming  

met andere gemeenten. Dat is een vaste beoordeling 

bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling. 

De komende jaren worden de resultaten van  

de regionale samenwerking en in het bijzonder  

de ambtelijke samenwerking met Heemstede  

geëvalueerd. Daarbij wordt gekeken in hoeverre deze 

samenwerking bijdraagt aan behoud van voorzie-

ningen, duurzaam gezonde gemeentefinanciën  

en het goed functioneren van de lokale democratie.
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Ondertekening van de partijen

Datum

Plaats

VVD
A.J. Zoetmulder-Sanders

Handtekening

Handtekening

Handtekening

D66
M.Q.R.V. Verheij 

PvdA
H. Koster 
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Postadres
Gemeente  
Bloemendaal
Postbus 201 
2050 AE Overveen
(023) 522 55 55
gemeente@bloemendaal.nl 
www.bloemendaal.nl

Bezoekadres  
Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen


