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Dit document beschrijft de voortgang van de uitvoering van het collegeprogramma 2018 – 2022,
getiteld ‘Maatwerk voor de toekomst’. De voortgang wordt in deze rapportage weergegeven in lijn
met de opbouw en volgorde van de tekst van het collegeprogramma.
Op de volgende pagina’s wordt per onder onderdeel een voortgangsoverzicht weergegeven. Met
GROEN is weergegeven dat de actie is gerealiseerd, met ORANJE is aangeven dat een actie (naar
verwachting) later dan de oorspronkelijke planning is of wordt gerealiseerd. Met WIT is weergegeven dat een actie geen doorgang heeft gevonden.
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Omgevingsbeleid
en wonen

Portefeuillehouders:
dhr. Wijkhuisen
mw. De Roy van Zuidewijn

Actie

Gepland

Regionale samenwerking

continu

• Governance van regionale samenwerking en uitvoeringsprogramma zijn in 2021 voorgelegd aan de Raad

vanaf
2018

• Eerste kwartaal 2022: presentatie hoofdlijnen onwerpvisie aan Raad.

Focus op afspraken over mobiliteit, wonen en de Binnenduinrand.

Omgevingsvisie

Status Toelichting

• Was-wordt loopt volgens planning; eerste rapportage is
opgeleverd. Dit geldt ook voor het DSO.
• In 2022 ipv 1e kwartaal: presentatie omgevingsvisie op
hoofdlijnen aan de Raad.

Omgevingswet

2019/2020

Plan voor werkwijze vergunning, toezicht
en handhaving.

• Er wordt gewerkt aan een gerichte aanpak voor VTH. Dit
wordt ondergebracht bij het project dienstverlening.
• Gebruik wordt gemaakt van de serviceformules van de
VNG.

vanaf
2019

• Vanuit de Omgevingsvisie werken we vanuit de Omgevingswet naar een Omgevingsplan.

Bouw woonvormen met zorg

continu

• Prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties, verhuurders en aanbieders van zorg en begeleiding worden
jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld en geactualiseerd.

Huisvesting mensen met
psychische problemen

continu

• Aangehaakt bij regionale overleggen.

Huisvesting kwetsbare burgers

2019

Omgevingsplan
Bestemmingsplannen, regels voor verordeningen en beleidsnota’s over zetten.

Vaststellen lokale aanpak.

• Om in 2030 te komen tot dit Omgevingsplan starten we
hier in 2022 een werkgroep voor op, die vervolgens een
8-jaren planning presenteert aan het College en de Raad.

• Regiogemeenten hebben een pact ondertekend waarin de
gezamenlijke doelstellingen zijn vastgelegd.
• Doorstroomregeling voor ouderen.
• Verkenning alternatieven voor ouderen met grote koopwoning die kleiner willen wonen.
• Uit onderzoek 2019: onze oudere inwoners zijn (zeer)
tevreden over het wonen in de gemeente. Er is behoefte aan meer passende (kleiner, dichtbij voorzieningen)
woningen.

Lees verder op de volgende pagina
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Omgevingsbeleid
en wonen

Portefeuillehouders:
dhr. Wijkhuisen
mw. De Roy van Zuidewijn

Actie

Gepland

Nieuwe Woonvisie

begin
2019

• Is vastgesteld

Herinrichtingsplan Kop van de
Zeeweg

2019

• Bestaand ontwerp interactief actualiseren t.b.v. opname
dekking in een volgende begroting.
• Voorstel met schetsontwerp en geactualiseerde kostenraming bij Begroting 2022.

Onderzoek en uitvoeren plan.

Inrichting wandelnetwerk

Status Toelichting

2019

• 2020: voorstel in begroting t.b.v. aanleg en onderhoud.
• 2021: routes concreet en uitvoeringsplanning.

Nationaal Park
Zuid-Kennemerland (NPZK)

vanaf
2019

• Uitgevoerd

Jaarlijkse financiële bijdrage.
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Mobiliteit en verkeer

Actie

Gepland

Uitvoering nieuw meerjarenprogramma

vanaf
2018

Herinrichting van een aantal doorgaande wegen, op basis van nieuwe normen
voor luchtkwaliteit en geluid met het oog
op milieu en gezondheid.

Netwerk openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s

Onderzoek functioneren. Veiligheid en
gebruiksvriendelijkheid waarborgen.

Parkeerbeleid

Herijken, samen met Haarlem, Heemstede en Zandvoort. De visie wordt programmatisch opgezet (Fiets, Openbaar
vervoer, Auto, en Verkeersmanagement/
bewegwijzering) zodat de raden er meer
grip op krijgen en er duidelijke beleidskeuzes mogelijk zijn.

• Uitvoeringsprogramma is vastgesteld in 2018. De daarin
opgenomen projecten Iepenlaan en Bennebroekerlaan
zijn in 2021 uitgevoerd.

vanaf
2018

• Doorlopend, conform overeenkomst met MRA-E

2019/
2020

• Aanpassingen gemaakt ter hoogte van de Hema, o.a.
fietsparkeerplaatsen.

• Het aantal aanvragen neemt toe en past niet in de
daarvoor geplande uren. We onderzoeken of de extra klimaatgelden die worden verwacht per 2022, ook hiervoor
kunnen worden ingezet.

• Gesprekken gevoerd met ondernemersvereniging.
• Technisch en financieel geen aanleiding tot herinrichting.

2020

• Evaluatie gaat niet plaatsvinden, punt is geschrapt door
college.

2018/
2019

• Afhankelijk van regiopartijen, eerst moet inbreng extra
formatie door 4 gemeenten op orde zijn.

Evalueren beleid Bloemendaalseweg en
omgeving en Vijverpark.

Bereikbaarheidsvisie
Zuid-Kennemerland

Status Toelichting

• Project fietsknelpunt Leidsevaart wordt na participatie
voorgelegd aan de gemeenteraad (eerste helft 2022) en
kan mogelijk in 2023 of 2024 worden uitgevoerd.

Verder uitbreiden

Winkelstraat Bloemendaal-dorp

Portefeuillehouder:
dhr. Wijkhuisen

• Nieuwe versie van de Bereikbaarheidsvisie wordt gelijktijdig in Bloemendaal aan de vier Raden ter vaststelling
voorgelegd. Na vaststelling volgt invulling van een nieuwe Actie-agenda.
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Duurzaamheid
en energietransitie

Portefeuillehouders:
dhr. Wijkhuisen
dhr. Heijink

Actie

Gepland

Aardgasvrij

2021

• De Transitievisie Warmte wordt in december 2021 in de
Raad behandeld

continu

• VNG ziet vooralsnog weinig kansen om duurzaamheid in
het lokale belastinggebied te bevorderen.

2020

• Japanse Duizendknoop en Amerikaanse berenklauw op
gemeentegrond actief bestreden

We hebben uiterlijk in 2021 een plan om
de gebouwde omgeving tot 2050
aardgasvrij te maken.

Duurzaam handelen
Bevorderen door regelgeving en
belastingen

Maatregelen versterken
biodiversiteit

Status Toelichting

• Contact opgenomen met buren als Prorail
• Informatie aan bewoners gegeven door o.a. website en
Facebook

Circuit Zandvoort

continu

We volgen kritisch de ontwikkelingen
rondom het circuit van Zandvoort en
laten onze stem horen als meer overlast
dreigt van Schiphol.

• Coördinator aangesteld en interne projectgroep om de
ontwikkelingen rond de F1 en aanverwante zaken in goede banen te leiden.
• Besluitvorming Schiphol uitbreiding na 2020 is landelijk,
waar mogelijk haakt Bloemendaal aan bij een kritisch
geluid van omliggende gemeenten.
• Evaluatie van de F1 vindt plaats in het najaar 2021.

Inzamelsysteem afval
De mogelijkheden onderzoeken om het
inzamelsysteem voor afval te wijzigen.

2019

• Het concept is in het voorjaar door het college behandeld.
• Het beleid is in het najaar 2019 door het college vastgesteld.
• In de uitvoering wordt met maatwerk naar verbetering
van de afvalscheiding gezocht.
• Maatwerk wordt geleverd. In 2021 doen we een proef om
te kijken wat inwoners nodig hebben om afvalscheiding
te kunnen verbeteren.

Lees verder op de volgende pagina

5

Duurzaamheid
en energietransitie

Actie

Gepland

Hergebruik sportmaterialen

continu

Wordt een criterium voor subsidie aan
sportverenigingen.

Rubbergranulaat

Portefeuillehouders:
dhr. Wijkhuisen
dhr. Heijink

Status Toelichting
• In mei 2019 is een sessie georganiseerd met Bloemendaalse clubs waarbij duurzaamheid centraal stond.
• In de praktijk niet uitvoerbaar. Geen duurzaamheidsbudget binnen sport en geen capaciteit.

continu

Bepalen vervolgstappen op basis van
resultaten landelijke onderzoeken over
de milieueffecten.

• Uit publicaties van het RIVM blijkt dat rubbergranulaat
geen gezondheidsrisico’s vormt voor de mens, wel voor
het milieu. Gebruikers van kunstgras moeten aanvullende
maatregelen treffen om te voorkomen dat granulaat in
het milieu terechtkomt.
• Met brief 517930 / 2020002979 is de raad geïnformeerd
op 25-08-2020.

Aanpassen
duurzaamheidsbeleid

continu

Op basis van voorgaande punten, waarbij we (maatschappelijke) initiatieven
ondersteunen.

Verduurzamen openbare
gebouwen

2019/
2020

Onderzoek uitvoeren in 2019. In 2020
bekijken hoe we de kosten kunnen verwerken in de begroting.

Circulair inkopen
Voorbereidingen treffen zodat Bloemendaal vanaf 2025 op alle beleidsterreinen
50% circulair inkoopt. Uiterlijk einde
collegeperiode 10% circulaire inkoop.

• Het onderzoek is uitgevoerd en de inventarisatie heeft
geleid tot extra financiële middelen om de verduurzaming
van het maatschappelijk vastgoed te realiseren. De middelen zijn opgenomen in de begroting 2022 e.v.
• Uitvoeringscapaciteit ontbreekt: we onderzoeken of de
extra klimaatgelden die worden verwacht per 2022, ook
hiervoor kunnen worden ingezet.

continu

• Samen met stichting RIJK wordt continu gekeken of er
kansen liggen voor circulaire uitvraag bij aanbestedingen.
• We onderzoeken of de extra klimaatgelden die worden
verwacht per 2022, ook hiervoor kunnen worden ingezet,
wellicht samen met Heemstede
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Zorg voor en
ondersteuning van
kwetsbare mensen

Portefeuillehouder:
mw. De Roy van Zuidewijn

Actie

Gepland

Initiatieven duurzaam contact

2019/
2020

• Uitvoeringsregels Adviesraad BloemendaalSamen
vastgesteld.

Basiscursus ‘Signaleren
eenzaamheid’

2020

• Cursus verzorgd voor professionals.

Meldpunt eenzaamheid

2019

• Signalen van eenzaamheidsproblematiek kunnen worden
gemeld bij de cliëntondersteuners van Welzijn Bloemendaal.

Odensehuis

2019

• Het Odensehuis is in maart 2019 geopend.
Locatie buurtvereniging Tinholt in Overveen.

Dagbesteding

2019

• Gerealiseerd.

Bestaande activiteiten evalueren en
nieuwe initiatieven ondersteunen.

Instellen en bekend maken zodat formele en informele organisaties vanzelfsprekender samenwerken.

• Per 2019 is een deel van het dagbestedingsaanbod gekanteld naar algemene voorziening. Hiermee hebben we
lokaal, laagdrempelig en gevarieerd aanbod gecreëerd
voor een bredere doelgroep.

Zoeken naar innovatieve vormen, mogelijk in combinatie met beweging en
cultuur.

Mantelzorgondersteuning

2019

2020

• Er is onderzocht wat de mogelijkheden zijn, maar koppelen van respijtzorg aan dagbesteding blijkt niet zinvol.
Respijtzorg staat op zichzelf.

2019

• Intensiveren bestaand beleid.

Onderzoek mogelijkheden koppeling aan
dagbesteding.

Preventieve jeugdzorg

• Recente ontwikkeling: start van stichting buurtgezinnen.

Continueren preventieve trainingen en
cursussen. Meer bekendheid geven aan
deze en andere vormen van preventieve
jeugdzorg.

Praktijkondersteuner ggz-jeugd

• Loopt.
• Tandem heeft een enquête gehouden over de eigen
dienstverlening. Aan de hand van de uitkomsten hiervan
gaan we met Bloemendaalse mantelzorgers in gesprek
(na corona).

Onderzoek naar behoefte, i.s.m. Tandem. We gaan met mantelzorgers om
tafel en doen wat nodig is.

Respijtzorg

Status Toelichting

• Mogelijk vanaf 2022 intensivering jongerenwerk.

2019

• In 2020 is de POH jeugd bij huisartsen gestart.

Lees verder op de volgende pagina
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Zorg voor en
ondersteuning van
kwetsbare mensen
Actie

Gepland

Vrijwilligersorganisaties

vanaf
2019

Onderzoek naar profiel en behoefte van
(potentiële) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Bloemendaal.

Portefeuillehouder:
mw. De Roy van Zuidewijn

Status Toelichting
• Loopt.
• Er is een landelijk rapport ‘trends in vrijwilligerswerk’
verschenen. We vertalen de uitkomst naar de lokale
situatie en starten met een behoefteonderzoek onder
Bloemendaalse vrijwilligers.

Integrale toegang sociaal domein vanaf
2020

• Niet op deze manier uitgevoerd.

Beleidsplan minimabeleid
2017-2018

2019

• Evaluatie afgerond in 3e kwartaal 2019

Beleidsplan minimabeleid
2020-2022

2019

• Start 2020.

Besluit werkwijze, voorbereiding inrichting.

• Vastgesteld door de raad in december 2019 (periode
2021-2023).

Opstellen met aandacht voor
vroegsignalering.

Inburgeringsprogramma
Verzorgen met als doel om nieuwkomers
zo goed mogelijk te laten integreren in
Bloemendaal.

• Ivm de overgang naar CJG Kennemerland is afgestapt
van het idee om 1 toegang te creëren. Binnen de drie
loketten wordt wel nauw samengewerkt.

2019/
2020

• Door de achterstand die er was in de taakstelling waren
er niet veel inburgeraars. Deze taakstelling is in het
tweede kwartaal 2021 grotendeels ingelopen.
• Voor deze groep is met extra beschikbare middelen een
programma ontwikkeld.
• De implementatie van de wet inburgering is uitgesteld tot
1 januari 2022.
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Onderwijs,
gezondheid en cultuur

Portefeuillehouder:
mw. De Roy van Zuidewijn

Actie

Gepland

Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs

vanaf
2019

• Vanaf 2020 zijn in de begroting, resp. meerjarenbegroting de in het eerste 4-jarig tijdvak van het IHP opgenomen investeringen, incl. de daaruit voortvloeiende
kapitaallasten, opgenomen.

continu

• In uitvoering, eenmaal per jaar.

continu

• Scholen zijn hier zelf verantwoordelijk voor.

Uitvoeren.

Overleg schoolbesturen

Status Toelichting

Afspraken vastleggen in gemeenschappelijke agenda.

Doorstroming VO

• Dit is voor alleen 1 school in Bloemendaal van toepassing: het Kennemer Lyceum. Deze school doet haar
uiterste best leerlingen met een Vmbo diploma in te laten
stromen in 4 HAVO

Overleg schoolbestuur VO over wegnemen belemmeringen in doorstroming
naar hoger type onderwijs.

Rookvrije omgeving kinderen
Gesprekken met partijen, samen met
professionals maatregelen treffen.

Roken, alcohol en drugsgebruik
jongeren

vanaf
2019

• Loopt. Per 1 augustus 2020 zijn scholen wettelijk verplicht een rookvrij schoolterrein te hebben. Een rookvrije
omgeving is één van de ambities uit het Lokaal Preventieakkoord. Vanaf Q3 2021 worden er nadere afspraken
gemaakt met partijen (sportverenigingen, welzijnsorganisaties, etc.) om een rookvrije omgeving verder uit te
rollen binnen de gemeente. Ook wordt gestart met het
rookvrij maken van het gemeentehuis en gemeentelijke
speelplaatsen.

vanaf
2019

• Loopt. Komt terug in het Lokaal Preventieakkoord. Partijen (waaronder: Brijder, CJG, GGD) werken vanaf Q3
2021 gezamenlijk aan een actieplan om te voorkomen
dat jongeren beginnen met roken, blowen en drinken.

vanaf
2019

• In 2019 gerealiseerd. In 2020 door noodmaatregelen corona geannuleerd. Naar aanleiding van een raadsbesluit
is het festival m.i.v. 2021 vervallen.

vanaf
2019

• Niet uitgevoerd op basis van gestelde prioriteiten door
het college.

Gesprekken met partijen, samen met
professionals maatregelen treffen.

Cultureel festival
Jaarlijks organiseren met en voor dorpskernen.

Culturele agenda
Met overzicht aanbod, laten maken.
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Organisatie en
gemeentelijke
samenwerkingsverbanden
Actie

Gepland

Integrale, projectmatige aanpak
taken collegeprogramma

continu

Zoveel mogelijk samenwerken met inwoners, organisaties en andere belanghebbenden.

Portefeuillehouders:
dhr. Heijink
dhr. Roest

Status Toelichting
• In de afgelopen periode zijn er projectmatig werken trainingen geweest en masterclasses voor projectleiders en
ambtelijke/bestuurlijke opdrachtgevers.
• Belemmeringen in de organisatiestructuur zijn daar waar
nodig weggenomen.
• De ambtelijke organisatie stelt zich toenemend in op
organiseren rondom opgaves die integraal door de organisatie worden uitgevoerd. Hiervoor zijn ondersteunende
instrumenten ontwikkeld.
• Structureel wordt bij ieder onderwerp afgewogen of en
zo ja welke vorm van participatie gehanteerd wordt. Ook
worden medewerkers blijvend gefaciliteerd bij participatietrajecten.

Participatietrajecten

continu

Aanpak jaarlijks evalueren, zo nodig
bijstellen en erover in gesprek met Gemeenteraad.

Betrekken Gemeenteraad

• Structureel wordt bij ieder onderwerp afgewogen of en
zo ja welke vorm van participatie gehanteerd wordt. Ook
worden medewerkers blijvend gefaciliteerd bij participatietrajecten.
• Voor het faciliteren van medewerkers bij participatie is nu
ook 0,5 fte aangevraagd bij de Kadernota 2022.

continu

Projectopdrachten waar de Raad over
moet besluiten, worden gedeeld met de
Raad.

• Het College betrekt de Raad actief bij belangrijke taken
en projecten conform de actieve informatieplicht.
• De Kadernota wordt op een wijze opgesteld dat de Raad
in de gelegenheid gesteld wordt zijn kaderstellende taak
goed uit te oefenen.
• De kerntakendiscussie is een voorbeeld voor de bevestiging van dit streven (al kon dit niet afgerond worden in
2020 a.g.v. de coronacrisis)

Samenwerking Heemstede

2019

• Inmiddels is door beide Raden het kader voor ambtelijke
samenwerking Bloemendaal-Heemstede vastgesteld. Dit
houdt in dat organisatorische vervlechting van de samenwerking is afgebakend tot bedrijfsvoering en handhaving.
Met de GR DIT is het voorjaar 2021 ingestemd en najaar
2021 wordt een voorstel gedaan voor verdere borging
van bedrijfsvoering.

continu

• Halfjaarlijkse monitoring door de betrokken beleidsmedewerkers (volgende keer november 2021)

Raadsbesluit of en binnen welke kaders
samenwerking gewenst is. Bijeenkomst
organiseren met beide Raden.

Grip op samenwerking
Vertalen van belangen van Bloemendaal naar Verbonden Partijen. Belangen
bewaken.
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Bestuur
en samenleving

Portefeuillehouders:
dhr. Roest
dhr. Heijink

Actie

Gepland

Bezoek burgemeester kernen

continu

• Besloten is om 4x per jaar spreekuur en werkbezoek te
houden in afwisselend Vogelenzang en Bennebroek.

continu

• Maandelijks spreekuur van het college in elk van de
dorpskernen is effectief vanaf oktober 2021.

continu

• Op dit moment zijn er 5 dorpscoördinatoren verdeeld
over de dorpskernen

eind 2018

• Er zijn in het communicatiebeleidsplan geen specifieke
doelstellingen m.b.t. dorpskernen opgenomen. Communicatie volgt het bestaande (dorpskernen)beleid. De
eigenheid van de dorpskernen wordt integraal opgepakt
wanneer dat relevant is.

2018

• Gerealiseerd. We zetten ook stappen met digitale participatie met behulp van de tool ‘open stad’

2019

• Het participatiebeleid is opgeleverd en van kracht. Bij
complexe projecten moet vooraf een participatieplan
worden vastgesteld. Bij de eerste complexe projecten zal
zowel tussentijds als achteraf geëvalueerd worden, om
op basis daarvan te bepalen of het beleid nog aangepast
moet worden.

Wekelijks.

Inloopspreekuren zuidelijke
dorpskernen

Status Toelichting

Ieder kwartaal.

Dorpscoördinator per dorpskern
Verkennen mogelijkheden.

Communicatieplan
Rekening houden met eigenheid
dorpskernen.

Inwoners betrekken
Onderzoeken d.m.v. digitale peiling en
interviews wat de beste methode is.

Kracht van de buurt
Programma op basis van de opgehaalde
ideeën, meningen, overtuigingen.

• Door corona was fysieke participatie vaak niet mogelijk.
Daarom is onderzocht of we ons verder kunnen ontwikkelen op het vlak van digitale participatie. In het najaar
van 2021 volgt een pilot met de tool ‘Open Stad’.

Karakter van de kust

continu

• Is onderdeel contentstrategie en communicatie.

Meer aandacht voor sterke punten van
Bloemendaal: kwaliteiten natuur, cultuur
en inzet inwoners en ondernemers zichtbaar maken.
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Veiligheid

Portefeuillehouder:
dhr. Roest

Actie

Gepland

Status Toelichting

Vrijwillige Bloemendaalse
Reddingsbrigade (VDRB)

2019

• Afgerond. Raad is geïnformeerd. Andere wijze van financiering is geïmplementeerd.

eind 2018/
begin 2019

• In Raad juli 2019 geaccordeerd.

continu

• Dit traject wordt uitgevoerd door de brandweer en vindt
continue plaats.

Onderzoek noodzakelijke middelen.

Toekomstbestendige
bluswatervoorziening
Onafhankelijk van brandkranen.

Brandveilig Leven
Traject voortzetten: preventieadviezen
brandweer aan kwetsbare personen

Integraal veiligheidsplan
Nieuw te ontwikkelen

Versterken samenwerking
Bloemendaal en Heemstede

• Gemeente bepaalt de doelgroep en stelt financien beschikbaar voor bijv. rookmelder. Dit traject wordt voorgezet. Heeft stilgelegen door ‘Corona’.

1e kwartaal
2019

• In Raad september 2019 is het Gemeentelijk Veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld.

continu

• Betreft een praktische uitvoering waar continu aan gewerkt moet worden en structuur moet krijgen.
• Aansturing vindt plaats vanuit afdeling Dienstverlening
i.s.m politie.

Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren. Convenant reeds ondertekend.

Regionale Informatie en
Expertise Centrum (RIEC)

• Vergt bestuurlijke commitment van de 10 VRK gemeenten.

continu

• RIEC heeft ‘versterkingsgelden’ gekregen, o.a. vanuit de
gemeenten en Rijk.

continu

• Whatsapp groepen breiden zich nog steeds uit, ondersteunen ze en financieren de Whatsappborden. De Vereniging Veilig Bloemendaal heeft zich opgeheven.

2019

• Handhaving, in voorkomende gevallen.

2020/
2021

• Het definitieve ontwerp is gereed. Omgevingsvergunning
nieuwbouw en tijdelijke huisvesting zijn verleend. Sloop
en nieuwbouw vinden plaats in 2022.

Aanpak ondermijning en integriteitszaken (wet Bibob).

Bewonersinitiatieven verbetering veiligheid
Ruimte geven, stimuleren en ondersteunen. Vereniging Veilig Bloemendaal,
buurt-WhatApp groepen

Nieuwe beleidsregels strand
Actieve naleving handhaving.

Vrijwillige brandweer
Bennebroek
Start bouw nieuwe brandweerpost.
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Financiën

Portefeuillehouder:
dhr. Heijink

Actie

Gepland

Status Toelichting

Verhogen OZB

vanaf
2019

• Begroting vastgesteld.

Verkoop Eneco-aandelen en
deel onroerend goed

2020

• Verkoop aandelen Eneco is afgerond.

vanaf
2019

• Begroting vastgesteld.

Schuldenniveau beheersbaar houden

Afvalheffingen
De afvalheffingen gaan een deel van de
kosten en de risico’s van afvalbeheer
dekken.

• Ontwikkeling afvalexploitatiewordt jaarlijks gevolgd.

TE KOOP
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