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1. INLEIDING  

 
 
Uitgeest, 19 mei 2020 
 
Geachte raadsleden, 
 
Voor u ligt de kadernota 2021. Deze nota bestaat uit twee delen:  
-de 1e Financiële rapportage (FIRAP) 2020 waarin de budgetten 
van het huidige begrotingsjaar, op basis van de inzichten die we nu 
hebben, worden bijgesteld. 
-de kadernota 2021 waarin de kaders voor de begroting 2021-2024 
zijn geschetst. 
 
De Kadernota 2021 heeft een kaderstellend karakter- de naam zegt 
het eigenlijk al. Dit document is in feite een voorloper van de 
begroting 2021 - 2024. In voorliggende nota zijn relevante 
beleidsontwikkelingen in beeld gebracht en financieel vertaald. Het 
gaat daarbij om ontwikkelingen op basis van bestaand beleid, maar 
ook om wensen voor nieuw beleid.  
 
Uitzonderlijke tijden; kosten sociaal domein 
In tegenstelling tot wat u gewend bent is deze kadernota niet 
financieel sluitend. Wij willen het daarom liever een kaderbrief 
noemen, waarin wij de contouren schetsen van het landschap 
waarin wij ons (noodgedwongen) bewegen. Want wij schrijven deze 
brief in bijzondere tijden.  
 
Allereerst zijn wij geconfronteerd met de Coronacrisis die niet 
voorspeld was en waarvan de verdere gevolgen ook niet 
voorspelbaar zijn. Hoewel de eerder genomen maatregelen op het 
moment van schrijven iets versoepeld zijn, zullen de gevolgen van 
deze crisis ongetwijfeld nog nagalmen in 2021 en wellicht ook nog 
in de jaren erna. 
 

 
 
 
Ten tweede zijn er zorgen over de (autonome) ontwikkelingen 
binnen het Sociaal domein. We worden geconfronteerd met 
alsmaar oplopende kosten als gevolg van een stijgende zorgvraag 
en duurdere trajecten. Ook de gevolgen van de coronacrisis 
manifesteren zich vooral in dit domein. 
 
In 2021 moeten wij daarom extra aandacht en zorg voor onze 
inwoners, organisaties en andere partijen hebben. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan inwoners en ondernemers die: 
• hun baan/bedrijf zijn verloren en (daardoor) in financiële 

problemen (schulden) terecht zijn gekomen; 
• een slechtere leefstijl & gezondheid hebben ontwikkeld en 

eenzaamheid ervaren door de social distancing situatie; 
• te maken hebben met (een langdurige) revalidatie door 

Covid-19; 
• problemen ervaren in het gezin door het wegvallen van het 

onderwijs, de kinderopvang, sport- & cultuuractiviteiten en 
de social distancing situatie; 

• gevolgen ervaren door het wegvallen van het reguliere 
basis-, voorgezet-, beroeps- en/of inburgeringsonderwijs. 

 
Voor wat betreft de autonome ontwikkeling van de kosten binnen 
het Sociaal domein: deze gelden niet alleen voor Uitgeest, deze 
ontwikkeling zien we BUCH breed. Op korte termijn wordt er 
daarom BUCH breed een bestuursopdracht gegeven, om de 
achtergronden hiervan nader te onderzoeken. Wat zit er precies 
achter deze –hier en daar- explosieve toename van de kosten en 
welke kostenbeheersingsmaatregelen achten wij nodig en 
realiseerbaar om deze negatieve koers te keren? Waarom lukt het 
ons nu nog niet om de kosten in de hand te houden en wat kunnen 
wij hiervan leren van gemeenten in het land waar zorg wordt 
verleend tegen lagere kosten? 
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Met de resultaten hiervan komen wij in ieder geval voor de 
begroting 2021 bij uw raad terug. 
 
Ontwikkelingen met veel invloed 
In juni 2019 heeft het Rijk het klimaatakkoord gepresenteerd. De 
gemeenten hebben zich in november van dat jaar unaniem achter 
het klimaatakkoord geschaard, maar daarbij ook aangegeven dat er 
- naast wet- en regelgeving en tijd - ook voldoende financiële 
middelen nodig zijn om de energietransitie vorm te geven. In de 
decembercirculaire 2019 is een eerste tranche aan incidentele 
middelen door het Rijk beschikbaar gesteld, maar dit is niet 
voldoende om alle klimaatambities vorm te kunnen geven en de 
doelstellingen uit het klimaatakkoord te bereiken. 
 
Daarnaast is de invoering van de omgevingswet, een wet met grote 
gevolgen voor de gemeenten. Deze is vooralsnog uitgesteld. Een 
voorstel over een nieuwe inwerkingtredingsdatum is er nog niet. 
 
En tot slot moeten we ons opmaken voor de herijking van het 
gemeentefonds in 2022. De eerste geluiden daarover klinken voor 
Uitgeest, net als voor veel andere kleinere (plattelands)gemeenten, 
helaas niet positief. Maar waar we nu écht rekening mee moeten 
houden weten we nog niet. In december 2020 kunnen we u 
daarover pas informeren. 
 
U zult net als wij constateren dat we te maken hebben met een 
speelveld met een op dit moment nog groot aantal onbekenden 
waarover in de komende periode meer duidelijkheid ontstaat. 
Vanwege de vele onzekerheden waarop wij op dit moment het 
antwoord nog niet kennen leggen wij u nu nog geen voorstellen 
voor om het perspectief sluitend te maken. Deze voorstellen doen 
wij u wel bij de begroting 2021 als over de uitkomst van een aantal 
van de nu geschetste onzekerheden en lopende opdrachten meer 
duidelijkheid is ontstaan. 
 

Hoe gaat het nu? 
Wat de financiële positie van Uitgeest betreft ziet het er naar uit dat 
de gemeente tegen tekorten aanloopt. Dat is opvallend voor een 
gemeente met een goede vermogenspositie en solvabiliteit en een 
lage schuldquote. De tekorten binnen het Sociaal Domein zijn de 
belangrijkste reden hiervan.  Dit is overigens niet alleen in Uitgeest 
het geval. Het is een ontwikkeling die in BUCH verband, maar ook 
regionaal en landelijk zichtbaar is. De afgelopen weken heeft u in 
verschillende media kunnen lezen dat de financiële positie van een 
groot aantal gemeenten onder druk staat en dat de roep om 
compensatie van het Rijk steeds dringender wordt.  
De afgelopen jaren hebben veel gemeenten, en ook Uitgeest, deze 
klappen opgevangen door, in plaats van keuzes te maken die ten 
koste gaan van de leefbaarheid van het dorp, deze op 
verantwoorde wijze op te vangen uit het eerder opgebouwde 
vermogen. Dat betekent wel dat de spaarpot minder groot is 
geworden. Ook zijn tekorten opgevangen door bezuinigingen door 
te voeren op gemeentelijke taken en nog te realiseren 
taakstellingen. Daarmee red je je tijdelijk, maar het maakt de 
financiële positie -als er niets verandert- binnen vier jaar 
onhoudbaar.  
 
Verderop in deze kaderbrief leggen wij u het huidige beeld voor 
indien wij niets zouden doen en op geen enkele manier door het 
Rijk zouden worden gecompenseerd. Op korte termijn is dan het 
jaarlijks tekort ca. € 0,75 miljoen. 
Het maken van -soms indringende- keuzes is daarom de komende 
jaren onvermijdelijk voor het bestuur van Uitgeest. 
 
Gelukkig is het de afgelopen jaren geen kommer en kwel geweest 
in Uitgeest. Integendeel, ondanks de hierboven geschetste situatie 
is er stabiel bestuurd. De dienstverlening voor onze inwoners en 
ondernemers is goed en de basisvoorzieningen voor een goed 
leven in een mooi dorp zijn op peil. En er zijn er mooie zaken 
gerealiseerd, bijvoorbeeld de voorbereiding op de herinrichting van 
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de Koog, het toekomstbestendig beheer van dorpshuis de Zwaan, 
de genomen besluiten over het Centrumplan, waaronder de bouw 
van twee scholen, en niet te vergeten de benoeming van de 
kinderburgemeester. 
 
Meicirculaire 2020 
Op het moment van opstellen van de kadernota is de Meicirculaire 
van het Rijk nog niet ontvangen. Deze cijfers zijn dus niet in deze 
kadernota verwerkt. Zodra deze er is worden de financiële 
consequenties ervan voor Uitgeest in een separate raadsinformatie-
brief aan uw raad toegestuurd.  
Recent is de Voorjaarsnota 2020 van het Rijk naar de Tweede 
Kamer gestuurd. Deze Voorjaarsnota wordt in de meicirculaire 2020 
financieel vertaald. Een voorzichtige eerste conclusie die hieruit kan 
worden getrokken is dat de financiële effecten van de meicirculaire 
2020 gunstig voor de gemeenten zullen uitpakken.  
 
Vooruitlopend op de meicirculaire 2020 is in deze kadernota een 
voorschot genomen van 50% op de ingerekende inflatielasten voor 
2021. In verband met de herijking van het gemeentefonds in 2022 
en de naar verwachting nadelige effecten voor Uitgeest doen we 
dat nu nog niet voor de jaren erna. 
 
Ten tijde van het schrijven van deze kaderbrief zijn de 
onderhandelingen over de compensatie van de kosten en gederfde 
inkomsten als gevolg van de Coronacrisis druk gaande.  
Ook heeft minister Ollongren recent bevestigd dat de lopende 
onderzoeken naar de tekorten binnen het Sociaal domein niet van 
de agenda verdwijnen. De resultaten daarvan worden dit najaar 
verwacht. 
 
Omdat we als gevolg van deze onzekerheden niet goed weten hoe 
onze financiële positie er vanaf 2022 uitziet, stellen wij u voor om 
ons vooralsnog op 2020 en 2021 te focussen en direct na het 
vaststellen van de begroting 2021 op de periode vanaf 2022. We 

willen hiermee voorkomen dat we of meerdere bezuinigingsrondes 
moeten stapelen. Hiervan zijn de risico’s dat de congruentie tussen 
de maatregelen ontbreekt en dat beleidsambities worden 
afgebroken waarvan later blijkt dat dit niet noodzakelijk/ wenselijk 
is.  
 
Waar zetten we voor 2021 op in? 
Deze kaderbrief gaat over Uitgeest en wat we als gemeenten voor 
ons geweldige dorp in 2021 kunnen betekenen 
Het motto van ons college is en blijft: “Samen met onze inwoners, 
ondernemers en regionale partners bouwen aan een vitaal 
Uitgeest, met behoud van karakter.” Voor 2021 werken we graag 
verder door aan de bekende vier prioriteiten: 
 

1. Herinrichting De Koog 
2. Herinrichting centrumgebied 
3. Bouw van twee nieuwe scholen 
4. Duurzaamheid 

 
De afgelopen twee jaar is veel ingang gezet en voorbereid. In 2021 
voeren we dat verder uit. Deze kadernota is gelet op de beperkte 
financiële ruimte relatief gezien beleidsarm. Wel starten we in 2021 
met de woningbouw Centrumplan, de bouw van de school op de 
Paltroklocatie, is de aanpak van de Koog vol op stoom en stellen 
we de RES 1.0 vast. 
 
Eind 2019 is de focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022 bestuurlijk 
vastgesteld. De focus in de regionale samenwerking is gericht op 
wonen, bereikbaarheid en energie innovatie. Deze focuspunten 
worden beschouwd als randvoorwaarden voor de economische 
pijlers. Onze prioriteiten sluiten hierbij aan. 
 
Daarnaast zetten we vooral in op recreatie en toerisme en een 
bloeiend ondernemersklimaat - waarbij we proberen om dat zoveel 
als mogelijk binnen de bestaande budgetten voor elkaar te krijgen. 
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Duidelijk is wel dat er op middellange termijn hoe dan ook keuzes 
gemaakt dienen te worden. Samen dienen we keer op keer onze 
prioriteiten te bepalen. 
 
Veel ontwikkelingen voor een kleine gemeente 
Zoals hiervoor geschetst komt er landelijk ontzettend veel op 
gemeenten af. Het zijn turbulente tijden. We werken samen in de 
BUCH-verband, maar varen bestuurlijk en financieel een eigen 
koers. Koersen we nog goed? En tegen welke prijs? Als kleine 
gemeente is het in het huidige tij niet gemakkelijk en zal het steeds 
moeilijker worden. Over deze uitdagingen gaat ons college graag 
met u in gesprek. Omdat we allemaal koesteren wat we hier 
hebben. En met elkaar naar alle mogelijkheden moeten zoeken om 
het ook te behouden.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Uitgeest 
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Leeswijzer 
Deze kaderbrief begint in hoofdstuk 2 met de beleidsvoornemens 
die per programma onderdeel zijn beschreven, inclusief de 
voorgestelde financiële mutaties per programma. In hoofdstuk 3 
gaan we in op de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze 
Kaderbrief. Daarna volgt in hoofdstuk 4 een samenvatting van de 
financiële situatie en een beschouwing hierop. Omdat er geen 
sluitende kaderbrief ligt is in dat hoofdstuk tevens een 
procesvoorstel gedaan over de wijze waarop het college de 
begroting 2021 wil voorbereiden en in vervolg daarop met de 
besparings- en ombuigingsmogelijkheden. In de hoofdstukken 
hierna wordt ingegaan op het meerjaren investeringsprogramma en 
de daaruit voortkomende liquiditeitsbehoefte (hoofdstuk 5) en de 
ontwikkeling van de reserves (hoofdstuk 6). Ten slotte is in de 
hoofdstuk 7 de begrotingswijziging volgend uit deze kaderbrief 
opgenomen. 
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2. PROGRAMMA’S  

 
In dit hoofdstuk wordt per programmaonderdeel het voorgenomen 
beleid beschreven. Dat gebeurt via de bekende onderdelen: wat 
willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en waaraan 
kunnen we zien of we het bereiken. Ook worden op 
programmaniveau de wensen voor autonome ontwikkelingen en/ of 
nieuw beleid gepresenteerd. Deze voorstellen worden ook 
toegelicht. 
 
 
PROGRAMMA 1 - EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE 
 

Programma 1.A- Inwoners en bestuur 

 
Wat willen we bereiken? 
Wij zijn er als bestuur van Uitgeest voor onze inwoners en 
ondernemers. Elke dag hebben wij de volgende doelen: 
Onze informatie is voor iedereen begrijpelijk. Onze dienstverlening 
voor iedereen toegankelijk. We helpen digitaal waar het kan, maar 
voor wie dat lastig is, is er altijd persoonlijk contact mogelijk. We 
vragen onze inwoners en ondernemers hun mening en wij houden 
daar rekening mee. Oud en jong; in Uitgeest doet iedereen mee. De 
gemeente is proactief en letterlijk en figuurlijk ‘open’. Zij is dichtbij 
en stemt af met inwoners, maatschappelijke organisaties, 
ondernemers en andere stakeholders. 
 
Metingen en reacties laten zien dat deze doelen al goed worden 
bereikt; in 2021 willen wij dit continueren en nog meer intensiveren. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
We bieden meer producten digitaal aan en bieden persoonlijke 
ondersteuning aan mensen die het zelf niet (digitaal) kunnen. Onze 
communicatie is begrijpelijk omdat we veel gebruik maken van 

beeldmateriaal. We zorgen dat we de juiste data verzamelen, 
analyseren en beschikbaar stellen voor maatschappelijke 
vraagstukken.  
Tevens zijn er voldoende participatiemiddelen beschikbaar. We 
onderzoeken de mogelijkheden voor live chat, werken met chatbots 
(voor o.a. het aangeven verhuizingen) en bijvoorbeeld een 
gemeente app. We breiden het zaakgericht werken uit waardoor 
inwoners, ondernemers en organisaties zélf hun aanvragen kunnen 
volgen. Het Sociaal Team speelt een hele belangrijke rol als 
schakel tussen de regels en de menselijke kant. Alle mensen die 
voor de gemeente werken kunnen een “Hostmanship training” 
volgen voor een open en gastvrij klantcontact.  
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Het succes meten we af aan een hogere waardering van onze 
dienstverlening, dus een toename van de tevredenheid onder 
inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overige 
stakeholders.  
Dat monitoren we vanaf medio 2020 continu op de kanalen 
telefoon, website en de balie. In 2021 wordt er opnieuw gepeild hoe 
tevreden men is over onze dienstverlening in brede zin. Dat wil 
zeggen over het vertrouwen in de gemeente en de rol van de 
gemeente, over de informatieverstrekking en of er bijvoorbeeld 
voldoende geluisterd wordt naar onze inwoners en ondernemers. 
Dit is de Burger- en Ondernemerspeiling, die we uitgevoerd hebben 
in 2016, 2019 en de eindmeting dus in 2021. 
 
Financieel vertaald op hoofdlijnen 
We willen alles binnen bestaand of reeds beschikbaar gesteld 
budget realiseren. Veel is een kwestie van houding en gedrag. 
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Programma 1.B - Samen leven 

 
Wat willen we bereiken?  
In Uitgeest doet iedereen mee. De samenleving is hecht. We 
hebben en houden een samenleving waarin het welzijn van onze 
inwoners centraal staat en waarin inwoners zich bij elkaar 
betrokken voelen.  
Onze inwoners hebben mogelijkheden om te bewegen en te 
sporten; belangrijke pijlers voor (volks)gezondheid. 
 
Daar waar nodig faciliteert de gemeente dat inwoners 
ondersteuning vinden/krijgen, zodat zij zoveel mogelijk zelfredzaam 
zijn of blijven en zelf de regiekunnen voeren over hun leven. Onze 
sociaal teams vormen de toegang tot ondersteuning.  
Als gemeente brengen we samenhang in de ondersteuning en 
dienstverlening aan onze inwoners waarbij we uitgaan van hun 
vraag.  
We hebben zicht en grip op de zorgvraag en op de zorgaanbieders- 
en zeker ook op de match tussen beide. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
1. De gemeente wil grip houden: kunnen sturen en zo nodig 

ingrijpen. Daar is inzicht op alle velden voor nodig. Wij 
intensiveren daarom de contacten met zowel de vraag– als 
aanbodkant en vragen wij om een regelmatige update van de 
stand van zaken. In dat kader: 

2. We stellen een woonzorgvisie op, waarin zicht is op vraag en 
aanbod in onze gemeenten.  

3. Nieuw schuldhulpverleningsbeleid; we zetten in op 
vroegsignalering van betalingsachterstanden door het maken 
van afspraken met meldende partijen zodat de gemeente zoveel 

mogelijk echt waardevolle meldingen krijgt. Waar mogelijk 
haken we aan op al bestaande afspraken / convenanten. 

4. Wij ontwikkelen in samenspel tussen inwoners, bestuur en 
(maatschappelijke) organisaties een integraal samenhangend 
aanbod voor inburgeringsplichtigen. 

5. Op basis van het rapport “Accommodatiebeleid en eerste 
ruimtelijke uitwerkingen gemeente Uitgeest” zal verder 
uitvoering worden gegeven aan het accommodatiebeleid.  

6. We stimuleren en ondersteunen initiatieven in het kader van 
bewegen en sport, in samenwerking met relevante instanties en 
op geschikte locaties. 
 
Verdiepend; accommodaties en vastgoed 
Voor de ontwikkeling van het Centrumplan is het noodzakelijk 
dat locaties worden vrijgespeeld en functies naar elders 
verhuizen. Dit speelt in 2020 bij de locatie Hogeweg 8. Ook in 
2021 zal hier aandacht voor zijn. 
Tot slot is het wenselijk om het Zienhouse een dusdanige 
kwaliteitsimpuls te geven, waardoor de accommodatie optimaler 
gebruikt kan worden als activiteitencentrum.  

 
Hoe zien we of we dat bereiken? 

1. We constateren dat vraag en aanbod elkaar goed hebben 
weten te vinden. Het aantal mensen dat met een vraag 
geholpen wordt is 100%. 

2. We zien een groei van het aantal inwoners dat gebruik 
maakt van de maatwerkvoorziening(en) voor 
schuldhulpverlening. Na een jaar vindt een evaluatie plaats. 
Uit deze evaluatie moet blijken welke signalen met 
betrekking tot vroegsignalering van betalingsachterstanden 
zijn binnen gekomen en wat daarmee is gedaan.  

3. In vergelijking tot voorgaande jaren nog betere resultaten op 
het gebied van de integratie en participatie van 
vergunninghouders. Doelstellingen worden geformuleerd als 
het nieuwe aanbod is uitgewerkt.  
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4. Accommodaties zijn zo veel mogelijk multifunctioneel. 
Instantie verhouden zich niet alleen tot hun doelgroep maar 
ook tot elkaar. In subsidietoekenning wordt hier rekening 
mee gehouden. 

5. Het Zienhouse ontwikkelt zich tot activiteitencentrum. 
 
Bijzondere bijstand en gemeentelijk armoedebeleid  
In 2021 verwachten we een toename in uitgaven voor bijzondere 
bijstand en armoedebeleid. Dit wordt veroorzaakt door o.a. de 
volgende ontwikkelingen:  

 de inzet op het bekender en toegankelijker maken van de 
regelingen (communicatie). In 2019 heeft dit geleid tot een 
groter beroep op de bijzondere bijstand. We verwachten dat 
deze trend zich doorzet. De bijzondere bijstand is een open 
einde regeling.  

 de actualisatie van de beleidsregels sociaal domein.  
 

Financieel vertaald op hoofdlijnen 
Ten behoeve van de ontwikkeling van het Zienhouse tot 
multifunctionele accommodatie is onder de nieuwe investeringen 
€ 18.000 opgenomen om dit mogelijk te maken. 
 
 

programma 1.C - Kerngericht en ondersteunend 

 
Wat willen we bereiken? 
Uitgeest zorgt er ook in 2021 weer voor dat inwoners, ondernemers 
en organisaties als belanghebbenden zijn betrokken bij het 
opstellen, uitvoeren en evalueren van voor hen belangrijke 
beleidsambities. De gemeente verwelkomt projecten en initiatieven 
vanuit de samenleving en kijkt of er mogelijkheid is de realisatie 
ervan te ondersteunen. 
 
 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
We stellen een participatie beleidskader vast conform de eisen 
vanuit de Omgevingswet.  
We blijven bij het vormgeven van iedere belangrijke beleidsambitie 
aan de voorkant de wijze van participeren en de mate van het 
hebben van invloed op het eindproces van de stakeholders 
bepalen.  
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
In 2021 heeft de raad een participatie beleidskader vastgesteld. 
 
Financieel vertaald op hoofdlijnen 
We willen alles binnen bestaand budget realiseren.  
 
 

programma 1.D - Een veilige gemeente 

 
Wat willen we bereiken? 
Uitgeest is en blijft een relatief veilige gemeente. Dat is iets om trots 
op te zijn en blij mee te zijn. 
Criminelen krijgen geen voet aan de grond als het gaat om 
ondermijning. Het infiltreren van de onderwereld in de bovenwereld 
wordt zoveel mogelijk voorkomen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
In het kader van een effectieve en integrale aanpak van 
ondermijning is het van belang dat het bestuurlijk instrumentarium 
van Uitgeest op orde is.  Een van deze bestuurlijke instrumenten is 
de Wet Bibob. Om op diverse beleidsterreinen een Bibob-
onderzoek toe te passen op uniforme wijze en zodoende aan de 
voorkant een vuist te maken tegen de georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit. 
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Financieel vertaald op hoofdlijnen 
De BUCH wordt de opdracht gegeven 1 fte BIBOB aan te stellen. 
Het aandeel van Uitgeest in de kosten bedraagt € 14.000. 
 
 
PROGRAMMA 2 - EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE 

 

Programma 2.A - Cultuur, recreatie en toerisme 

 
Wat willen we bereiken? 
We willen dat de inwoners van Uitgeest trots zijn op hun dorp en 
dat bezoekers er graag komen. Dat is goed voor het woonplezier en 
dat is goed voor de economie. Wij willen dat mensen genieten van 
de schoonheid van het oorspronkelijke dorp en de omringende 
natuur. Het imago van Uitgeest als gastvrij dorp met een 
cultuurhistorisch karakter gaan we versterken.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij gaan meer aandacht geven aan cultuurhistorie. Monumenten, 
archeologie, het erfgoedpark en de inrichting van het dorp. 
Dat kan autonoom (een jaarlijkse monumentenprijs, schildjes voor 
monumenten) of gerelateerd aan bouwprojecten en openbare 
inrichting (archeologische vondsten aan het licht brengen, historie 
laten gelden bij plannen voor de toekomst).  
 
Samen met betrokken partijen wordt in een werkgroep uitgewerkt 
hoe we Cornelis Corneliszoon van Uitgeest zichtbaar en zijn 
verhaal beleefbaar kunnen maken.  
 
We geven uitvoering aan Uitgeest heeft méér / toeristisch beleid 
Uitgeest 

 Uitvoering van het Actieplan Recreatie & Toerisme met 
cultuurtoerisme als onderdeel. De historie van Uitgeest wordt 
hierin betrokken 

 Stimuleren en faciliteren van de samenwerking tussen 
aanbieders.  

 
We profileren ons als gemeente binnen het netwerk dat zorg draagt 
voor de Toeristische Visie Regio Alkmaar, het Kennisnetwerk Regio 
Alkmaar. 
We profiteren van de positionering van de Regio Alkmaar binnen 
“Holland boven Amsterdam” en we werken samen met de sector 
aan het informeren en faciliteren van bezoekers en eigen inwoners 
(gastheerschap) en aan versterking van het aanbod door samen te 
werken met ondernemers.  
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
De inwoners van Uitgeest krijgen via verschillende media informatie 
over monumenten en archeologie. 
Er genieten meer bezoekers van Uitgeest en de kwaliteiten van het 
dorp. 
 
Financieel vertaald op hoofdlijnen 
Om meer aandacht te kunnen besteden aan archeologie is in deze 
kadernota een budget van € 5.000 opgenomen. Voor het 
ontwikkelen van toeristische marketing € 9.500. 
In de kadernota 2020 is al € 4.600 beschikbaar gesteld ten behoeve 
van de uitvoering toeristische visie Regio Alkmaar. 
 
 

Programma 2.B - Economische vitaliteit 

 
Wat willen we bereiken? 
Uitgeest behoudt zijn aantrekkelijkheid als vestigingslocatie voor 
bedrijven en detailhandel. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 
Detailhandel  
1. In samenwerking met de betreffende ondernemers een lokale 

detailhandelsnota opstellen, die aansluit bij de regionale 
detailhandelsvisie. Een pragmatisch stuk wat duidelijk maakt 
wat de sterktes en zwaktes van het huidig aanbod zijn, welke 
ontwikkelingen en (kunnen) spelen, wat we willen bereiken in de 
detailhandel en hoe we dat bereiken. 

2. Door middel van een platform als gemeente bevorderen van 
verbindingen tussen aanbieders van het winkelgebied en 
horeca in het centrum en het toeristisch- recreatief aanbod in en 
om Uitgeest en regio.  

3. We zorgen dat ondernemers één vast aanspreekpunt binnen de 
gemeente hebben. Deze persoon haalt ook proactief op wat er 
leeft, zodat we vanaf 2021 op pragmatische wijze een beter 
beeld gaan krijgen van welke gemeentelijke inspanningen nodig 
en mogelijk zijn ter stimulering van de lokale economie 

 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Detailhandel  
Er zijn arrangementen tussen het winkelgebied en de toeristisch-
recreatieve omgeving tot stand gebracht.  
Ondernemers uit de detailhandel, horeca en andere sectoren weten 
elkaar beter te vinden en stimuleren elkaar.  
Er is een duidelijke visie welke kant we op willen met de bestaande 
detailhandel en nieuwe ontwikkelingen en acties worden in gang 
gezet. 
 
Financieel vertaald op hoofdlijnen 
In de voorliggende kadernota is voor het opstellen van de 
detailhandelsvisie en het geven van uitwerking daarvan incidenteel 
€ 10.000 opgenomen. 
 
 
 

Programma 2.C - Een bereikbare gemeente 

 
Wat willen we bereiken? 
Een gemeente die goed bereikbaar is en een duurzaam veilige 
inrichting van de infrastructuur heeft voor auto, (elektrische) fiets en 
voetganger. Uitgangspunt is dat het in onze gemeente prettig is om 
te wonen, te werken en te recreëren. Een gemeente met goed 
onderhouden, veilige en snelle verbindingen draagt daaraan bij. 
Veel inwoners wonen in onze gemeente, maar werken elders. Een 
goede bereikbaarheid via wegen en spoor is voor hen van groot 
belang. Ook faciliteren wij hiermee ondernemers in hun 
bedrijfsuitoefening. Voor bezoekers is de infrastructuur meer gericht 
op beleving en kennismaking met de bijzondere plekken het dorp. 
Het fietsverkeer krijgt hierbij bijzondere aandacht. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Stimuleren fietsgebruik; de doorfietsroute 
Er komt een fietsbeleidsplan. Om het fietsen te stimuleren en 
veiliger te maken. Onderdeel van dit plan is een uitgebreider 
fietsroutenetwerk, waaronder de regionale doorfietsroute tussen 
Heerhugowaard en de IJmonden. De regio Alkmaar werkt samen 
met de provincie aan de realisatie van een netwerk van 
doorfietsroutes. Iedere gemeente in de regio Alkmaar gaat met de 
ondertekening van een intentieovereenkomst in 2020 aangeven 
hieraan mee te werken.  
Verder wordt aandacht besteed aan betere en verkeersveiligere 
fietspaden en het verbeteren van fietsverbindingen tussen dorpen. 
Speciale aandacht krijgen bestaande fietsknelpunten en aan het 
fietsparkeren op drukke locaties.  
Voor Uitgeest betekent dit dat er voor de periode 2021-2030 
realisatiebudget moet worden gereserveerd. Deze reservering is 
ook noodzakelijk om provinciale bijdragen mogelijk te maken. Een 
onderzoek moet inzicht bieden in de daadwerkelijke kosten voor het 
realiseren van de doorfietsroute. Zodra deze opgave in beeld is 
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gebracht vindt er een vertaling plaats naar de begroting van de 
gemeente Uitgeest. In de kadernota 2022 komen we hierop terug. 
 
Verkeersveiligheid N203 
Op de provinciale weg N203, tussen Uitgeest en Castricum, 
gebeuren regelmatig ernstige ongevallen en deze weg wordt als 
meest onveilige provinciale weg van de provincie Noord-Holland 
ervaren. Daarom willen wij er bij de Provincie op aandringen om 
deze weg met prioriteit in het PMI (Provinciaal Meerjaren-
programma Infrastructuur) te krijgen. Binnen dit dossier trekken we 
samen op met de gemeente Castricum (en de rest van de regio).  
 
Oversteekbaarheid Geesterweg –  
Binnen de ontwikkeling van het Centrumgebied worden in 2020 de 
technische en financiële mogelijkheden onderzocht voor de 
verkeersveilige herinrichting van de kruising Geesterweg-Melis 
Stokelaan-Castricummerweg. Wanneer duidelijkheid bestaat over 
de eigen financieringsmogelijkheden vanuit de GREX 
Centrumgebied wordt in 2021 een subsidieaanvraag ingediend bij 
de provincie Noord-Holland voor de gekozen oplossing.  
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
1. De verkeersveiligheid van de N203 heeft prioriteit bij de 

Provincie Noord-Holland. De aanpak van de N203 is in de PMI 
geplaatst.  

2. Het fietsbeleidsplan met bijbehorende uitvoeringsparagraaf zijn 
vastgesteld. De ambities zijn vertaald in een realistische 
planning en budgetten ten behoeve van de kadernota 2022. 

3. De provincie Noord-Holland heeft een beschikking afgegeven 
voor de subsidieaanvraag ‘kruising Geesterweg-Melis 
Stokelaan- Castricummerweg. Hiermee is duidelijkheid over de 
mogelijkheden van cofinanciering. En direct ook duidelijkheid 
over de financiële haalbaarheid van een verkeersveilige 
herinrichting van deze kruising. 

 

Financieel vertaald op hoofdlijnen 
Het fietsbeleidsplan wordt binnen de beschikbare capaciteit 
opgesteld. 
De financiële consequenties van het realiseren van betere en 
verkeersveiligere fietspaden en het verbeteren van 
fietsverbindingen leggen wij in de kadernota 2022 aan uw raad 
voor. 
 
 
PROGRAMMA 3 - EEN LEEFBARE OMGEVING 
 

Programma 3.A - Wonen en leefomgeving 

 
Belangrijke ontwikkeling: Omgevingswet  
De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen Wkb hebben structurele 
financiële effecten. Zo voorzien we in de toekomst een daling in 
legesopbrengsten. Dit kan veroorzaakt worden door het splitsen 
van de bouwtechnische en de ruimtelijke omgevingsvergunning, 
waarbij een groot deel van de huidige technische bouwtoetsen 
vervallen, en voor de activiteit bouwen een afname van 
vergunningplichten en de introductie van de meldingsplicht. 
Daarentegen is het toegestaan om leges te heffen over 
milieuvergunningen. We bereiden ons hier tijdig op voor, door de 
raad bestuurlijke keuzes voor te leggen. Zo dient de raad de nieuwe 
legestarieven vast te stellen. Tevens houden we rekening met de 
impact op de personeelsformatie. Daarmee kunnen we de 
structurele financiële effecten ten behoeve van het begrotingsjaar 
2021 bepalen. 
 
Wat willen we bereiken? 
Een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving voor onze 
inwoners, ondernemers en bezoekers. Er zijn passende woningen 
en openbare faciliteiten voor alle doelgroepen. Daarnaast is er een 
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openbare inrichting die uitdaagt tot genieten en tot spelen en 
bewegen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Omgevingswet 
In 2021 starten we met het opstellen van het omgevingsplan 
conform de bepalingen van de Omgevingswet.  
 
Wonen 

 Woningbouw ontwikkelingen stimuleren en faciliteren die 
passen bij de behoefte van de inwoners en bij het karakter van 
Uitgeest. 

 PFAS/ PAS problematiek bij woningbouwprojecten 
PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 verschillende 
poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS kunnen risico’s hebben voor 
de gezondheid en vervuilend zijn voor het milieu.  
Als gevolg van deze problematiek kunnen bouwprojecten 
vertraging oplopen. 
Vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkte Nederland 
aan maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. De 
Raad van State heeft op 29 mei 2019 geoordeeld dat het PAS 
onvoldoende is onderbouwd om vergunningen te beoordelen 
voor nieuwe (of bestaande) activiteiten die stikstof uitstoten. De 
uitspraak betekent voor gemeenten specifiek dat (bouw) 
projecten door heel Nederland op losse schroeven komen te 
staan. 

 De extra ambtelijke inzet voor de vier prioriteiten van Uitgeest 
wordt gecontinueerd voor 2021 t/m 2023 (zie inleiding). 

Inrichting 

 Het ruimtelijk-functioneel ontwerp voor de traverse bij het station 
wordt door ProRail verder ingevuld, in samenwerking met de 
gemeente. De gemeente maakt ontwerpen voor de openbare 
ruimte. Een nader uitgewerkt schetsontwerp van traverse en 
tunnel wordt te zijner tijd aan de raad voorgelegd voor 
besluitvorming.  

Op basis van de Stationsvisie 2017 en de positieve reacties van 
raad en omwonenden op de praatschetsen wordt verder gegaan 
met het ontwikkelen van een plan voor woningbouw op het 
Anna van Renesseplein. In een startnotitie die aan de raad 
wordt voorgelegd, wordt ingegaan op het woningprogramma, de 
ontwikkelstrategie en de ruimtelijke aspecten. Hiervoor zal dan 
een startkrediet nodig zijn. In 2021 is de selectie van een 
marktpartij en de start van de planontwikkeling te verwachten. 

 Samen met jeugd wordt er invulling gegeven aan een nieuw 
uitvoeringsplan Spelen. Binnen dit plan vindt een herijking 
plaats van de speelplekken binnen de gemeente.  

 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Omgevingswet 
2021 is het eerste jaar dat we werken met en ‘naar de letter’ van de 
Omgevingswet. Ook is de eerste fase van het omgevingsplan 
conform de bepalingen van de Omgevingswet gestart. 
 
Wonen 

 De woningbouwproductie gaat omhoog. 
 
Spelen 
Het uitvoeringsplan spelen is vastgesteld door de gemeenteraad. 
 
Financieel vertaald op hoofdlijnen 
Voor het opstellen van een uitvoeringsplan spelen is incidenteel 
€ 15.000 opgenomen.  
De dekking van de extra ambtelijke inzet voor de vier prioriteiten in 
Uitgeest wordt gevonden in de bestemmingsreserve RO. 
 

Programma 3.B - Duurzaamheid en milieu 

 
Met de komst van de Klimaatwet en het Klimaatakkoord in 2019 
hebben gemeenten opdracht gekregen om hier voor een belangrijk 
deel uitvoering aan te geven. Dit is de reden waarom er nu over 
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‘klimaat’ gesproken wordt in plaats van over ‘duurzaamheid’. De 
term ‘milieu’ blijft ongewijzigd. 
 
Wat willen we bereiken? 
Klimaat 
Het doel van het Programma Klimaat is om de opgaven van het 
Klimaatakkoord aan de CO2-reductie (49% reductie in 2030), de 
leefomgeving klimaatbestendig in te richten en toe te werken naar 
een Circulaire Economie in 2050 in samenhang uit te voeren. 
 
Gemeenten krijgen in toenemende mate Rijksopdrachten met als 
doel om klimaatverandering tegen te gaan, grondstoffen te 
besparen of om een klimaatbestendig en waterrobuuste 
leefomgeving in te richten voor 2050. Het gaat dan vooral om: 

 Het Klimaatakkoord met daarin de Regionale EnergieStrategie 
(RES) en Transitie Visie Warmte (TVW); 

 Nationale agenda laadinfrastructuur en Mirt-NOWA 
doorfietsroute; 

 Nederland Circulair 2050 en het Grondstoffenakkoord; 

 Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. 
 
De verwachting is dat er de komende jaren meer niet vrijblijvende 
Rijksopdrachten bij gemeenten komen te liggen. In veel opdrachten 
bekleedt de gemeente een regierol. Naast de rijksopdrachten zijn er 
ook gemeentelijke ambities. Deze gemeentelijke ambities zijn soms 
aanvullend en geven vooral weer op wat voor manier die Rijks 
doelstellingen behaald moeten worden. Een manier die past bij de 
lokale kleur.  
De disciplines die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen 
zijn: Energietransitie, Duurzame Mobiliteit, Klimaatadaptatie, 
Circulaire Economie en Duurzame en circulaire bedrijfsvoering. Dit 
zijn tevens de pijlers in het Programma Klimaat.  
 
 
 

Concrete doelstellingen voor 2021: 
1. Implementeren Programma Klimaat BUCH: Versnellen, 

draagvlak, integrale samenwerking en sturingsinformatie. 
2. Duurzame Bedrijfsvoering: 

a. Certificering op CO2 prestatieladder niveau 3 
b. Circulaire beleid vertalen naar inkoop  
c. Implementatie roadmap circulair inkoop en 

opdrachtgeverschap 
3. Ontwikkelen beleid Energietransitie 2021-2023. 
4. Regionale Energiestrategie 1.0 wordt in juni 2021 

aangeboden. 
5. De Transitievisie Warmte moet eind 2021 klaar zijn en dan 

volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. 
6. Implementeren ‘Agenda Laadinfrastructuur’ en de 

‘Doorfietsroute’ concretiseren. 
7. Ontwikkelen en vaststellen beleid Circulaire Economie. 
8. Borgen aanpak onwenselijke risico’s door wateroverlast, 

hittestress en droogte in omgevingsplannen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Klimaat 
Om het doel van het Programma Klimaat te bereiken het 
noodzakelijk om een aantal ontwikkelingen door te maken: 
1. Versnellingsfase. De klimaatdoelstellingen zijn zeer fors, terwijl 

de capaciteit in de werkorganisatie te beperkt is. Om tenminste 
op koers te liggen om landelijke doelstellingen te halen moet de 
organisatie versneld op orde gebracht worden en door het 
bestuur een ambitieniveau gekozen worden. De gemeente zal 
alle inwoners en ondernemers mee moeten krijgen om de 
transities rondom klimaat succesvol te doorlopen.  

2. Integraliteit. Een toekomstbestendige gemeentelijke organisatie 
die efficiënt invulling geeft aan de gemeentelijke ambities en 
Rijksopdrachten. Dit betekent dat er zoveel mogelijk 
multidisciplinair samengewerkt wordt op werkorganisatie- en 
BUCH-niveau, indien gewenst vanuit de lokale kleur. 
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Duurzaamheid en circulariteit wordt vanzelfsprekend onderdeel 
van ieders werk en is ingebed in de omgevingsplanologie. Dit 
betekent dat beleid integraal wordt voorbereid en resultaten 
worden behaald in de uitvoering.  

3. Draagvlak. Draagvlak creëren door goede communicatie en 
participatie met inwoners, ondernemers en andere externe 
partners is essentieel. De gemeente is, om doelstellingen te 
bereiken, afhankelijk van de bereidheid van inwoners en 
ondernemers om mee te gaan in de transities. Participatie 
vanuit de lokale kleur en in samenhang met de omgevingsvisies 
en -plannen is belangrijk. Daarnaast geeft de gemeente zelf het 
goede voorbeeld door haar vastgoed te verduurzamen en haar 
bedrijfsvoering te verduurzamen. Er wordt extra aandacht 
besteedt aan de communicatie met de jeugd omdat zij de 
toekomst hebben en het gedrag van hun ouders effectief en 
positief kunnen beïnvloeden. 

4. Ten slotte is een adaptieve manier van samenwerking tussen 
bestuur, werkorganisatie en stakeholders essentieel. 
Sturingsinformatie door middel van een monitoring- en 
kwaliteitscyclus voor colleges B&W, gemeenteraden en BUCH-
directie zal essentieel zijn in het bereiken van de doelstellingen. 
Daarnaast leren we de komende jaren door te doen met elkaar 
welke maatregelen en projecten het meeste bijdragen aan het 
halen van de doelstellingen. We leren hiervan en stellen, waar 
nodig bij. 

 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Klimaat 
De gemeente kiest een ambitieniveau (bijvoorbeeld basis of 
excellent). Dit ambitieniveau gaat over de snelheid en intensiteit 
waarmee de gemeente verwacht te gaan werken aan de 
organisatie verandering en implementatie van projecten. Hieraan 
worden prestatie-indicatoren en verwachte resultaten gekoppeld. 
Deze prestatie-indicatoren vormen de basis voor de jaarlijkse 
monitoringscyclus van het Programma Klimaat.  

Financieel vertaald op hoofdlijnen 
De kosten van het programma klimaat bedragen € 104.000 in 2021 
tot € 163.000 in 2024. Deze zijn als beleidsintensivering in 
hoofdstuk 4 van deze kadernota opgenomen.  
 
 

Programma 3.C - Beheer en onderhoud 

 
Wat willen we bereiken? 
Een prachtige en groene gemeente. 
Dat betekent dat we streven naar een adequaat onderhoudsniveau 
van de openbare ruimte dat enerzijds bijdraagt aan de fijne en 
veilige woon-, werk-, en leefomgeving en anderzijds de 
karakteristieke groenstructuur handhaaft en versterkt.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

1 Vergroening van de versteende omgeving 
We zetten vol in op vergroening van de versteende omgeving zowel 
in de openbare ruimte als bij particulieren. Een voorbeeld hiervan is 
de actie Steenbreek. Hierbij worden particulieren gestimuleerd om 
hun verharde tuinen om te zetten naar groene tuinen.  
Binnen grootschalige herinrichting van de openbare ruimte, zoals 
de herinrichting van de Koog vindt ook vergroening plaats. Dit door 
binnen de wegprofilering meer ruimte te creëren voor groenvakken 
en bomen. Ook delen van de openbare ruimte waar herinrichting 
nog niet aan de orde is worden door middel van kleine ingrepen 
groener gemaakt. Dit kan variëren van het aanplanten van een 
boom tot het omvormen van verharding naar groen. 
 

2. Beleidsmeting openbare ruimte 
Aan de hand van kwaliteitsmetingen van de openbare ruimte kan 
toetsing plaatsvinden aan de kwaliteitsafspraken uit het 
vastgestelde beleid. Op deze wijze kan verantwoording 
plaatsvinden richting het bestuur. Ook kunnen consequenties van 
bezuinigingen of juist extra investeringen in beeld worden gebracht.  
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Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
1. Het groenbeeld is versterkt. Door een toename van het areaal 

groen en bomen. Daarnaast is er een toename van particuliere 
initiatieven om versteende tuinen om te zetten naar groene 
tuinen. 

2. Beleidsmetingen zijn uitgevoerd en geven inzicht in werkelijke 
kwaliteitsniveau in relatie tot onze ambities. 

 
Financieel vertaald op hoofdlijnen 
Ten behoeve van de beleidsmetingen en het vergroenen van de 
openbare ruimte vragen wij een structureel budget van € 19.350 per 
jaar. 
 
 
PROGRAMMA 4 - EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE 
 
Wat willen we bereiken? 
Een realistische en sluitende begroting. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Een begroting die structureel en reëel in evenwicht is 
De criteria waaraan de begroting moet voldoen zijn uitgewerkt in 
artikel 203 van de Gemeentewet. Daarin staat dat de begroting, 
structureel en reëel in evenwicht moet zijn en voor zover dat niet 
het geval is blijkens de meerjarenraming aannemelijk is dat in de 
eerstvolgende jaren een structureel en reëel evenwicht tot stand zal 
worden gebracht.  
Structureel evenwicht betekent dat structurele lasten worden gedekt 
door structurele baten. Conform algemeen geldende 
uitgangspunten zijn baten en lasten structureel wanneer ze langer 
dan 3 jaar worden begroot. 
 
Reëel evenwicht betekent dat de geraamde bedragen volledig, 
realistisch en haalbaar zijn. 

 
Bij een structureel en reëel sluitende begroting mag er geen sprake 
zijn van een opschuivend perspectief. Dat betekent het niet is 
toegestaan om ieder jaar een begroting aan te bieden waarbij 
uitsluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is. 
 
Een structureel en reëel sluitende begroting is een voorwaarde van 
de Provincie onder repressief toezicht te worden behandeld. 
 
Waaraan kunnen we zien of we de doelen bereiken?  
Een begroting die structureel en reëel in evenwicht is  
1. Een structureel sluitende (meerjaren)begroting; 

Dit maken we inzichtelijk uit het opnemen van de door de 
commissie BBV aanbevolen tabel “structureel saldo van de 
begroting en de meerjarenraming” in de inleiding van de 
begroting. 

2. Haalbare bezuinigingen, ombuigingen en/ of taakstellingen. 
Deze zijn concreet vertaald in maatregelen en niet in stelposten. 
Of er is een plan van aanpak hoe en wanneer deze stelposten 
in te vullen met concrete maatregelen. 

3. Inzicht in het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen: 
budgetten die aansluiten met het door de raad vastgestelde 
onderhouds- en kwaliteitsniveau en inzicht in de mate waarin 
achterstallig onderhoud op kapitaalgoederen bestaat. 

4. Geen dekking van structurele lasten uit reserves. De enige 
uitzondering zijn (nog te vormen) reserves ter dekking van 
kapitaallasten. 

5. Repressief toezicht vanuit de provincie Noord-Holland. 
 
Ontwikkelingen 
Herijking gemeentefonds 
In maart 2020 heeft de minister aangegeven de herijking van het 
gemeentefonds uit te stellen tot 1 januari 2022. Op basis van de 1e 
uitkomsten heeft de minister gemeend een vervolgonderzoek te 
moeten instellen. Dit vanwege de grote herverdeeleffecten die zijn 
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geconstateerd. Uiterlijk in de decembercirculaire 2020 wordt het 
nieuwe verdeelmodel van de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds gepresenteerd. 
Met de aangekondigde herziening wordt beoogd de vastgestelde 
knelpunten in de verdeling van de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds op te lossen.  
Het staat als een paal boven water dat er ook na dit 
vervolgonderzoek herverdeeleffecten zijn. In welke mate en 
omvang de gemeentefinanciën van Uitgeest zullen raken is op dit 
moment nog niet veel bekend. 
 
Rechtmatigheidsverantwoording 
Tot en met 2020 geeft de accountant een rechtmatigheidsoordeel 
bij de jaarrekening af. Vanaf het boekjaar 2021 gaat het college 
verantwoording afleggen over de rechtmatigheid. De accountant 
controleert deze verantwoording nog wel.  
Doel van deze verandering is de verantwoordelijkheid van het 
college voor de rechtmatigheid te markeren en de controlerende rol 
van de raad hierin te versterken. 
Daarbij dient het college te kunnen steunen op een adequaat 
functionerend systeem van interne beheersing en controle, om te 
waarborgen dat de gemeente bij alle (financiële) beheers-
handelingen en transacties de wet- en regelgeving naleeft. 
 
Vanuit de BUCH werkorganisatie is in 2019 het project 
procesmanagement al gestart: het verbeteren, harmoniseren en 
beschrijven van de financiële processen. Verwachting is dat dit eind 
2020 is afgerond. De basis voor de interne controle/ verbijzonderde 
interne controles zijn deze procesbeschrijvingen. Verder zal de 
onafhankelijkheid van deze verbijzonderde interne controles verder 
worden geborgd. Dit is de basis van het afgeven van een 
rechtmatigheidsverantwoording door het college vanaf 2021. 
 
 
 

KAPITAALLASTEN NIEUWE SCHOLEN   
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3. UITGANGSPUNTEN KADERNOTA  

 
Bij het opstellen van de P&C documenten 2021 worden de 

volgende financiële uitgangspunten gehanteerd: 

Inflatie 
De meerjarenraming is gebaseerd op lopende lonen en prijzen. Dit 
betekent dat de relevante inkomsten- en uitgavenbudgetten 
meerjarig worden verhoogd met het verwachte inflatie percentage. 
Uitgeest hanteert voor de inflatieverwachting de Consumentenprijs 
index (CPI) alle huishoudens. We gebruiken daarvoor de stand van 
de verwachtingen uit het Centraal Economisch Plan (CEP) per 1 
april van het huidig jaar. Deze raming is meerjarig en wordt 
derhalve ook meerjarig toegepast in de begroting.  
 
In de begroting 2020-2024 is gerekend met een inflatiepercentage 
van 1,6% vanaf 2020. De inflatieverwachting is iets naar beneden 
bijgesteld en de volgende percentages worden gehanteerd in de 
kadernota 2021: 
2021 – 1,6% 
2022 – 1,5% 
2023 – 1,5% 
2024 – 1,5% 
 
 
Financiële uitgangspunten 
 
OZB 
De OZB opbrengsten (exclusief areaal uitbreiding) worden 
meerjarig verhoogd met het inflatie percentage (CPI) alle 
huishoudens. We gebruiken daarvoor de stand van de 
verwachtingen uit het Centraal Economisch Plan (CEP) per 1 april 
van het huidig jaar.  

Om deze opbrengst te realiseren dient het tarief jaarlijks te worden 
aangepast aan de waardeontwikkeling van het onroerend goed in 
Uitgeest. De raad kan besluiten hiervan af te wijken. 
 
Leges en heffingen 
Voor de overige leges en heffingen geldt dat de opbrengst jaarlijks 
met de CPI-index wordt verhoogd (exclusief areaal uitbreiding). De 
opbrengsten worden afhankelijk van de hoogte van het bedrag 
afgerond op tientallen, honderden of duizenden euro’s. 
 
Afvalstoffen- en rioolheffing: 
Het uitgangspunt bij de riool- en afvalstoffenheffing is dat de 
heffingen kostendekkend zijn.  
 
Algemene Uitkering  
De algemene uitkering wordt in lopende prijzen (rekening houdend 
met loon- en prijsinflatie) bepaald en in de P&C-documenten van 
Uitgeest geraamd.  
De hoogte van de indexatie wordt door het ministerie van BZK 
bepaald en is onderdeel van de circulaires gemeentefonds.  
 
Indexatie uitgaven 
Uitgangspunt voor Uitgeest is dat de uitgaven integraal worden 
geïndexeerd op basis van de verwachte ontwikkelingen CPI. 
Uitzondering hierop zijn de kosten voor de Gemeenschappelijke 
Regelingen (GR). Basis voor de raming is de door het Algemeen 
Bestuur vastgestelde bijdrage Uitgeest die is opgenomen in 
programmabegroting van de GR. Ook eventuele meerjarige 
verwachtingen van de GR nemen we over. Ontbreken die gegevens 
dan indexeren we de aangegeven kosten meerjarig met de CPI-
index. 
In afwijking van bovenstaande inflatiecijfers zijn in de voorliggende 
kadernota de budgetten jeugd geïndexeerd met 2% per jaar en bij 
WMO naast de voornoemde 2% met de verwachte gemiddelde cao 
stijging van 4%. 
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Om een besparing te realiseren is voor de jaren 2019 tot en met 
2021 een deel van de uitgaven uitgesloten van indexatie (zie 
kadernota 2019). Vanaf 2022 wordt er weer geïndexeerd.  
 
 

4. FINANCIELE ONTWIKKELINGEN 

 
4.1. Van 2e FiRap 2019 naar Kadernota 2021 

Vertrekpunt voor de Kadernota 2021 is de laatst vastgestelde 
wijziging van de begroting. In dit geval betreft het de begrotingssaldi 
van de 2e Firap 2019. Daarna heeft de raad nog een aantal 
besluiten met financiële consequenties genomen. Per saldo leiden 
deze ontwikkelingen tot het volgend perspectief: 
 

  Financiele positie  2020 2021 2022 2023 2024 

              

  Saldo 2e FiRap 2019 73.625 277.068 113.938 62.197 -109.382 

1 Dorpshuis de Zwaan 6.393 6.393 6.393 6.393 6.393 

2 Verkoop APPA fonds 0 0 0 0 0 

3 

Overdracht kleine 
gereedschappen naar 
BUCH -1.100 -2.000 -2.100 -2.400 -2.500 

  Saldo start KN 2021 78.918 281.461 118.231 66.190 -105.489 

 
Ad. 1 Dorpshuis de Zwaan 
Op 28 november 2019 is de raad akkoord gegaan met de 
overname en exploitatie dorpshuis de Zwaan. Het batig saldo dat in 
dat voorstel is benoemd in de meerjarenbegroting opgenomen. 
 
 
 

Ad. 2 Verkoop APPA fonds 
In de raadsbegroting 2020 is aangekondigd dat de gemeente 
voornemens was de participaties in het APPA fonds te verkopen en 
het behaalde rendement te storten in de voorziening 
waardeoverdracht wethouders. Dit voornemen is begin 2020 
geëffectueerd. 
 
Ad. 3 Overdracht kleine gereedschappen naar werkorganisatie 
BUCH 
Het college is akkoord gegaan met de overheveling van de 
budgetten kleine gereedschappen naar de werkorganisatie BUCH 
Alle buitendienstmedewerkers maken hiervan gezamenlijk gebruik. 
De budgetten van de vier gemeenten zijn samengevoegd en op 
basis van de verdeelsleutel aan de gemeenten toegerekend.  
 
4.2. Mutaties kadernota 2021 

Vanuit de BUCH werkorganisatie zijn voor de kadernota financiële 
mutaties aangedragen in drie categorieën: 
1 Technische aanpassing van budgetten, welke vooral 

voortvloeien uit de jaarrekening 2019. Daar bleek een aantal 
budgetten niet te zijn geraamd dan wel een overschot te 
hebben. Deze tekorten en overschotten worden nu 
gecorrigeerd.  

2 Autonome ontwikkelingen. Dit zijn onvermijdelijke 
ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid. Voorbeeld is een wijziging 
van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van 
de circulaires van het Rijk.  

3 Voorstellen voor nieuw beleid of beleidsintensiveringen.  
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Nr Financiele positie  2020 2021 2022 2023 2024 

A Saldo 2e Firap  73.625 277.068 113.938 62.197 -109.382 

  Mutaties na 2e Firap 5.293 4.393 4.293 3.993 3.893 

B Saldo start kadernota 
2021 78.918 281.461 118.231 66.190 -105.489 

C Mutaties Kadernota 
2021 -252.711 -359.451 -884.956 -868.422 -638.830 

D Begrotingssaldo na 
mutaties Kadernota -173.794 -77.990 -766.725 -802.232 -744.319 

E Totaal besparingen           

F 
Begrotingssaldo na 
besparingen  -173.794 -77.990 -766.725 -802.232 -744.319 

 
Ad. C Mutaties kadernota 2021 
In bovenstaande tabel is onder C het saldo van de voor deze 1e 
FIRAP/ kadernota 2021 opgevoerde mutaties opgenomen. Een 
toelichting op deze mutaties per programma vindt u in paragraaf 
4.3.  
De mutaties kunnen worden gesplitst in autonome mutaties (aut) en 
mutaties als gevolg van nieuw beleid (nb), alsmede incidenteel (I) 
en structureel (S). In onderstaande tabel is dit nader uitgesplitst. 
 

 
 
 
 

Belangrijkste onderdeel van bovenstaande mutaties zijn de 
intensiveringen op de WMO en jeugdbudgetten. In deze kadernota 
zijn de hiervoor de volgende intensiveringen opgenomen: 
 

    2020 2021 2022 2023 2024 

 Jeugd 279.855 286.072 291.543 297.755 343.755 
  WMO 156.175 159.547 162.706 159.300 180.149 

    436.030 445.619 454.249 457.055 523.904 

 
Deze intensiveringen zien we niet alleen in Uitgeest, maar ook in de 
andere BCH gemeenten. 
Medio mei hebben de colleges een besluit tot een bestuursopdracht 
genomen voor een onderzoek om te komen tot kostenbeheersings-
maatregelen. Als tijdens het onderzoek al maatregelen blijken die 
direct effect zullen hebben wordt daar mogelijk direct mee gestart 
wordt.  
In september volgt een tussentijds rapport met financiële effecten 
die in de begroting 2021 kunnen worden vertaald. In januari 2021 
volgt het eindrapport met financiële verwachtingen. Deze zullen 
financieel worden vertaald in de kadernota 2022. 
 
De kans bestaat daarnaast dat wij extra gecompenseerd worden 
door het Rijk: 

 door VNG wordt gelobbyd voor extra compensaties voor wat 
betreft de aanzuigende werking van het abonnementstarief, 
maar de uitkomst daarvan op zich laat wachten 

 als door demografische ontwikkelingen de vergrijzing toeneemt, 
zou dit kunnen/moeten leiden tot een hogere uitkering  

 mogelijk blijkt uit nader onderzoek dat er extra geld beschikbaar 
moet komen voor de jeugd, maar zou ook alleen tot andere 
maatregelen kunnen leiden. Er is al extra budget beschikbaar 
gesteld in 2019 € 420 miljoen en in 2020 en 2021 jaarlijks € 300 
miljoen. De rijksoverheid geeft aan dat de komende jaren de 
aanpak van de gemeenten wordt gevolgd. In 2020 is er 

aut nb aut nb aut nb aut nb aut nb

I 313.144  -46.248 394.660  -16.000   -         -         -84.736   -         303.568  -         

S -545.207 25.600  -574.118 -163.993 -672.983 -211.973 -553.460 -230.226 -699.194 -243.204 

-232.063 -20.648 -179.458 -179.993 -672.983 -211.973 -638.196 -230.226 -395.626 -243.204 

-252.711 -359.451 -884.956 -868.422 -638.830 

2021 2022 2023 20242020
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daarnaast een nieuw onderzoek aangekondigd. Die uitkomsten 
zijn zwaarwegend en kunnen vervolgens worden meegenomen 
bij de formatie van een nieuw kabinet. Vooruitlopend op de 
uitkomsten van dit onderzoek is in de begroting 2020 het 
aandeel van het extra budget van € 300 miljoen ook na 2021 in 
het meerjarenperspectief opgenomen. 

 
Bij het opstellen van deze kadernota is opgemerkt dat de budgetten 
voor de jeugdhulp toenemen, terwijl er sprake is van een afname 
van het aantal jeugdigen binnen Uitgeest. Rekening houdend met 
de transitie waarbij zwaardere zorg overgaat in lichtere zorg lijkt 
deze stijgende lijn niet logisch. Het college wil al voor de begroting 
2021 een nadere verklaring van deze stijgende kosten in relatie tot 
de hiervoor geschetste ontwikkelingen. Dit maakt onderdeel uit van 
de eerder benoemde bestuursopdracht. 
 
Aan nieuw beleid is in deze kadernota structureel € 0,2 miljoen 
opgenomen. 
 
Ad. E. Procesvoorstel besparingen 
Uit de eerder opgenomen tabel blijkt dat op basis van de actuele 
cijfers Uitgeest financieel tekort komt.  
In het kader van het financieel toezicht geldt dat er sprake moet 
zijn. van structureel en reëel begrotingsevenwicht. Als 2021 
daaraan voldoet is er geen aanleiding voor preventief toezicht. Wel 
zal de Provincie naar aanleiding van de oplopende tekorten in het 
kader van duurzaam financieel evenwicht de raad hierop 
attenderen. 
Gelet op de financiële onzekerheden waarmee Uitgeest, maar ook 
alle andere gemeenten worden geconfronteerd, o.a. als gevolg van 
de herijking van het gemeentefonds in 2022 waarvan de uitkomst 
pas na het vaststellen van de begroting 2021 bekend wordt, stelt 
het college voor om dit najaar voor 2021 een structureel en reëel 
sluitende begroting voor besluitvorming aan uw raad voor te leggen.  

Voor 2022 en verder bereidt zij ombuigingsmaatregelen voor 
waarover afstemming met de raad en besluitvorming bij de 
kadernota 2022 kan plaatsvinden. 
 
Overige ontwikkelingen 
BUIG 
De prognose voor heel 2020 laat op basis van de uitgaven tot en 
met februari een voordeel zien ten opzichte de begroting. Echter, 
het is nog vroeg in het jaar. Op basis van de economische 
ontwikkelingen laatste jaren moet rekening worden gehouden met 
een neerwaartse bijstelling van het Rijksbudget. Door de 
economische effecten van de maatregelen als gevolg van het 
coronavirus gaan gemeenten onzekere tijden tegemoet. Het aantal 
aanvragen om bijstand neemt mogelijk toe. Daarnaast is ook 
gerede kans op verminderde inkomsten op het onderdeel 
debiteuren/verhaal als gevolg van de optie van opschorting van de 
terugbetalingsverplichting. Het is niet duidelijk of gemeenten dit jaar 
al (deels) hierin worden gecompenseerd door een hoger budget.  
Om bovenstaande redenen is het budget in de 1e FIRAP niet 
bijgesteld. 
 
Invoering omgevingswet 
Vanwege de komst van de Omgevingswet en de Wet 
Kwaliteitsborging gebouwen (WKB) gaat er een wijziging 
plaatsvinden in de tariefsoorten zoals deze nu in de 
legesverordening zijn opgenomen. Thans wordt onderzocht welke 
wijzigingen noodzakelijk zijn en tot welke aanpassing van 
legesinkomsten dit gaat leiden. Een voorstel hierover wordt 
voorgelegd aan het bestuur. Het moment waarop de wijzigingen 
van kracht worden is afhankelijk van de invoeringsdatum van beide 
nieuwe wetten. Landelijk is de verwachting dat de legesinkomsten 
door de nieuwe wetgeving verminderen. Dit is ook afhankelijk van 
de bestuurlijke keuzes die worden gemaakt. 
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De verwachting dat door de Omgevingswet de gemeentelijke 
bijdrage aan de twee veiligheidsregio’s (Kennemerland en Noord-
Holland Noord) gaat stijgen, omdat wij diensten in het kader van de 
Omgevingswet bij de veiligheidsregio’s gaan- dan wel kunnen 
afnemen (denk aan advisering bij omgevingsplannen en/of 
omgevingsvisies). Deze bedragen i.r.t. de Omgevingswet zijn tot op 
heden niet bekend. Dit zal mede effect hebben op de legestarieven. 
 
Effecten Corona 
Daar waar de effecten van de Coronacrisis op de gemeentelijke 
financiën bekend zijn zijn deze in voorliggend perspectief 
meegenomen. Het is op dit moment echter nog te vroeg om alle 
effecten volledig in beeld te hebben. Veel hangt af van hoe lang de 
crisis gaat duren, wat de impact zal zijn en met in hoeverre het Rijk 
de gemeente(n) compenseert. Wij zullen u daarover blijven 
informeren. 

In de raadsvergadering van 23 mei 2020 staat de vorming van een 
herstelfonds economie als uitwerking van de 3e tranche 
Coronamaatregelen geagendeerd. Vooruitlopend op besluitvorming 
daarover is de vorming van dit fonds ten laste van de algemene 
reserve in hoofdstuk 6 van deze kadernota 2021 meegenomen. 
De impact van de (gedeeltelijke) kwijtschelding van huur- en 
pachtopbrengsten dat eveneens onderdeel is van dat voorstel is 
nog niet in beeld. Daarover wordt in de 2e FIRAP 2020 
gerapporteerd.  
 
4.3. Mutaties kadernota 2021 per programma 

In deze paragraaf is per programma een overzicht opgenomen van 
alle mutaties die in deze kadernota zijn opgenomen met daaronder 
een toelichting per mutatie. 

 
 

Totaaloverzicht financiële mutaties programma 1 

 

        korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

        Programmaonderdeel 1A                       

fr aut 1a 1 Benoeming nieuwe burgemeester 12.500  N 0    0    0    0    I 

fr aut 1a 2 Afscheid burgemeester Verkleij 5.250  N 0    0    0    0    I 

fr aut 1a 3 Verordening rechtspositie raads- en 
commissieleden 

18.740  N 18.740  N 18.740  N 18.740  N 18.740  N S 

fr aut 1a 4 Wijziging rechtspositie collegeleden 4.000  N 4.000  N 4.000  N 4.000  N 4.000  N S 

fr aut 1a 5 Lagere bijdrage Focusagenda regio Alkmaar 5.297  V 0    0    0    0    I 

fr aut 1a 6 Bijstelling raming op basis cijfers RDW 2.100  N 12.600  N 3.600  V 2.200  V 3.600  N S 
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        korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 1a 7 Jaarlijkse licentiekosten verkiezingen 3.000  N 0    0    0    3.000  N S 

jrk aut 1a 8 Actualiseren leges APV opbrengsten 4.169  V 4.169  V 4.169  V 4.169  V 4.169  V S 

                                

        Programmaonderdeel 1B                       

fr aut 1b 9 Bijstelling raming WMO 156.175  N 159.547  N 162.706  N 159.300  N 180.149  N S 

jrk aut 1b 10 Terugdraaien structurele onttrekking 
Algemene Reserve IJmond werkt 

24.993  N 30.504  N 8.175  N 8.175  N 8.175  N S 

jrk aut 1b 11 Structurele onderuitputting budget 
onderwijsgebouwen 

3.000  V 3.000  V 3.000  V 3.000  V 3.000  V S 

fr nb 1b 12 Aanpassing hekwerk FC Uitgeest 4.000  N 0    0    0    0    I 

kn nb 1b 13 Beplanting bij sportaccommodatie 15.000  N 0    0    0    0    I 

fr aut 1b 14 Bijstelling huren en pachten 1.335  V 12.736  N 12.398  N 12.049  N 10.312  N S 

kn aut 1b 15 Wettelijk verplichte keuring elektrische 
installaties sportaccommodaties 

0    6.000  N 0    0    0    I 

kn aut 1b 16 Wetswijziging t.a.v. onkruidbestrijding op 
sportaccommodaties 

0    12.000  N 12.000  N 12.000  N 12.000  N S 

fr aut 1b 17 Liquidatie dorpshuis de Zwaan 70.000  V 0    0    0    0    I 

fr aut 1b 18 Energie dorpshuis De Zwaan 6.393  N 6.393  N 6.393  N 6.393  N 6.393  N S 

fr nb 1b 19 Inspecties kinderopvang 10.000  N 10.000  N 10.000  N 10.000  N 10.000  N S 
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        korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr nb 1b 20 Gemeentelijke uitvaarten 5.300  N 5.300  N 5.300  N 5.300  N 5.300  N S 

fr aut 1b 21 Jeugdhulp 279.855  N 286.072  N 291.543  N 297.755  N 343.755  N S 

fr aut 1b 22 Bijstelling participatie en re-integratie 
IJmond werkt! 

72.000  N 42.500  N 30.000  N  30.000  N  30.000  N  S 

fr aut 1b 23 (Gedeeltelijke) dekking kapitaallasten 
nieuwe scholen ten laste van de reserve 
onderhoud schoolgebouwen uitgesteld 

0    0    0    84.736  N 84.736  N I 

jrk aut 1b 24 Structurele onderuitputting budget 
leerlingenvervoer 

10.000  V 10.000  V 10.000  V 10.000  V 10.000  V S 

                                

        Programmaonderdeel 1c                       

jrk aut 1c 25 Aframen niet benodigd budget 
wijkverenigingen 

4.330  V 4.330  V 4.330  V 4.330  V 4.330  V S 

        Programmaonderdeel 1d                       

fr aut 1d 26 Mutatie bijdrage GR VRK o.b.v. 
programmabegroting 2021/ 
jaarrekeningresultaat 2019 

48.561   V 13.614  V 23.235  V 27.988  N 65.511  N S 
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In onderstaande tabel zijn de budgetneutrale mutaties toegelicht. Omdat het hier mutaties op reserves, lasten en baten betreft en/ of een 
verschuiving tussen programmaonderdelen betreft dit een bevoegdheid van de raad. 
 

        korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

        A. Mutatie decembercirculaire 2019                       

fr aut 1b 0 Ophogen budget combinatiefuncties a.g.v. 
decembercirculaire 2019 

683  N 683  N 683  N 683  N 683  N S 

fr aut 4a 0 Ophogen budget combinatiefuncties a.g.v. 
decembercirculaire 2019 

683  V 683  V 683  V 683  V 683  V S 

                                

        B. Budgetoverheveling tussen programma-
onderdelen 

                      

fr aut 1c 0 Subsidie Sint en Oranjefeest naar juiste 
grootboeknummer 

0    3.500  V 3.500  V 3.500  V 3.500  V S 

fr aut 2a 0 Subsidie Sint en Oranjefeest naar juiste 
grootboeknummer 

0    3.500  N 3.500  N 3.500  N 3.500  N S 

                                

         Verhoging van lasten en baten binnen 
programma 

                      

fr aut 1b C Ophoging OAB middelen 28.000  N 14.000  N 0    0    0    I 

fr aut 1b C Ophoging OAB middelen 28.000  V 14.000  V 0    0    0    I 

fr nb 1b D TOZO 853.553  N 0    0    0    0    I 

fr nb 1b D TOZO 853.553  V 0    0    0    0    I 

                                

        E. Mutatie reserves                       

fr aut 1b 0 Terugdraaien storting grond in opbrengst 
grond in reserve schoolgebouwen 

0    500.000  V 0    0    0    I 
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        korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 3c 0 Terugdraaien storting grond in opbrengst 
grond in reserve schoolgebouwen 

0    500.000  N 0    0    0    I 

 
Toelichting op financiële mutaties 
 
1. Benoeming nieuwe burgemeester 
Aan de installatie van de nieuwe burgemeester kleven incidentele 
kosten zoals begeleiding van de vertrouwenscommissie, opstellen 
van de profielschets, assessment, installatie en communicatie. De 
geraamde kosten hiervan bedragen € 12.500 en zijn niet 
meegenomen in de begroting 2020. 
 
2. Afscheid burgemeester Verkleij 
Op 22 januari heeft de gemeente(raad) afscheid genomen van 
burgemeester Verkleij in verband met haar benoeming als 
burgemeester in de gemeente Noordwijk. Met de kosten van haar 
afscheid is in de begroting 2020 geen rekening gehouden (€ 5.250 
N). 
 
3. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 
In de vergadering van 12 december 2019 heeft de raad de 
verordening rechtspositie raads- en commissieleden vastgesteld. 
De financiële effecten op grond van de vaststelling van deze 
verordening zijn niet eerder meegenomen in de begroting 2020 (€ 
18.740 N). 
 
4. Wijziging rechtspositie collegeleden 
Het college heeft begin 2020 de regeling rechtspositie 
burgemeester en wethouders Uitgeest 2019 vastgesteld. Basis van 
deze regeling ligt in het rechtspositiebesluit decentrale 
ambtsdragers. Op basis van dit besluit heeft het college recht op 

scholings- en opleidingskosten. Met de kosten hiervan was binnen 
de budgetten van het college nog geen rekening gehouden (€ 4.000 
N). 
 
5. Lagere bijdrage Focusagenda regio Alkmaar 
In 2019 heeft de regio Alkmaar als gevolg van de werving van het 
nieuwe regioteam een onderuitputting gehad op het beschikbare 
budget 2019. Het overschot 2019 wordt volgens de afgesproken 
verdeelsleutel in mindering gebracht op de bijdrage 2020 (€ 5.297 
V). 
 
6. Bijstelling raming op basis cijfers RDW 
De uitgaven en inkomsten rijbewijzen zijn meerjarig bijgesteld op 
basis van de prognose van de aantallen rijbewijzen die door de 
Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) per medio april 2020 zijn 
afgegeven. 
 
7. Jaarlijkse licentiekosten verkiezingen 
In de verkiezingsjaren zijn de verschuldigde licentiekosten van een 
ondersteunende softwareapplicatie als onderdeel van het budget 
verkiezingen geraamd, maar deze licentiekosten zijn jaarlijks 
verschuldigd. De jaren waarin geen verkiezingen zijn worden 
hiermee bijgesteld. 
 
8. Actualiseren leges APV opbrengsten 
Er worden structureel meer leges opbrengsten gegenereerd dan 
geraamd. 
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9. Bijstelling budgetten WMO 
De totale bijstelling van het budget WMO bestaat uit: 
- Woningaanpassingen: de verwachte lasten 2020 e.v. zijn 
gebaseerd op de werkelijke kosten 2019 minus incidentele 
woningaanpassingen. Daar waar nieuwe contracten zijn ingegaan 
resp. eind 2019 en begin 2020 zijn de hogere (reële) kostprijzen 
opgenomen.  
- Maatwerkvoorzieningen WMO: realisatie 2019 plus gemiddelde 
stijging van 2% per jaar voor indexatie. 
- Huishoudelijke hulp ZIN: Realisatie 2019 plus verwachte 
gemiddelde CAO-stijging van 4%. 
- Huishoudelijke hulp schoonmaakondersteuning: raming op basis 
van de cliëntaantallen eind 2019, verhoogd met: 1. Verhoging van 
het uurtarief als gevolg van het vervallen van het eigen aandeel 
cliënten door invoering abonnementstarief € 102.000  
2. Gemiddelde cao-loonstijging van 4%. 3. Toename in het aantal 
aanvragen, als gevolg van de invoering van het abonnementstarief  
- WMO begeleiding PGB: realisatie 2019 plus een gemiddelde 
stijging van 2% per jaar voor indexatie. 
- Collectief vervoer: de kosten zijn laatste jaren gestegen, vooral 
door de btw verhoging van 6% naar 9%, een prijsindexering van 
6,7% en de autonome ontwikkeling van meer reizigers en 
kilometers. 
- Algemene voorzieningen WMO: De jaarrekening 2019 laat zien 
dat de kosten voor o.a. buurtbemiddeling, klanttevredenheids-
onderzoeken en overige niet cliëntgebonden uitgaven aan 
zorginstellingen hoger zijn dan het in de begroting opgenomen 
budget. 
Er is rekening gehouden met demografische ontwikkelingen 
 
10. Terugdraaien structurele onttrekking algemene reserve IJmond 

werkt! 
Met het vaststellen van de begroting 2019 is besloten een gedeelte 
van het structurele tekort op IJmond werkt te dekken uit de 

algemene reserve. Dat voorstel wordt nu teruggedraaid om dekking 
van structurele lasten door incidentele baten te voorkomen. 
 
11. Structurele onderuitputting budget onderwijsgebouwen 
Op de diverse posten (o.a. schades en vandalisme) van de 
budgetten ten behoeve van de scholen wordt structureel minder 
uitgegeven dan geraamd. Het verschil komt ten gunste van het 
begrotingsresultaat (€ 3.000 V). 
 
12. Aanpassing hekwerk FC Uitgeest 
Het toegangshek van FC Uitgeest is net te smal voor de 
vrachtwagen die er regelmatig door heen moet. Hierdoor ontstaat 
regelmatig schade aan dit hekwerk. Een aanpassing aan het 
hekwerk is gewenst om schade in de toekomst te voorkomen 
(€ 4.000 N). 
 
13. Beplanting bij sportaccommodatie 
In 2011 na de herinrichting is aan de sportverenigingen toegezegd 
dat de beplanting op een later moment zou worden aangeplant. Tot 
op heden heeft dit nog niet plaatsgevonden (€ 14.000 N). 
 
14. Verlaging inkomsten huren en pachten 
Op basis van de opbrengsten zoals vastgelegd in de vastgoed-
administratie zijn de budgetten in de begroting 2020 e.v. bijgesteld. 
Ook is er een nieuw (gunstiger) contract afgesloten met Sporthal 
De Zien. De huurkosten zijn met € 40.000 verlaagd. Met het 
realiseren van deze kostenverlaging is de taakstelling op de 
accommodaties (2020 € 30.000) en huisvesting (2021 e.v. 
€ 40.000) ingevuld. 
 
15. Wettelijk verplichte keuring elektrische installaties 

sportaccommodaties 
Op de sportaccommodatie in Uitgeest bevinden zich een aantal 
elektrische installaties. In verband met bedrijfszekerheid en 
veiligheid is de gemeente verplicht keuringen uit te laten voeren 
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aan deze installaties. Keuring van de installaties vindt 1x per vijf 
jaar (2021) plaats (€ 6.000 N). 
 
16. Wetswijziging t.a.v. onkruidbestrijding op sportaccommodaties 
Vanaf 2021 mogen geen gewasbeschermingsmiddelen meer 
worden gebruikt op de sportvelden, met uitzondering van middelen 
voor het bestrijden van een beperkt aantal plagen. Welke 
uitzonderingen dat precies zijn is nog niet bekend. Die moeten nog 
nader vastgesteld worden. Als gevolg van deze wetswijziging wordt 
de onkruidbestrijding naar verwachting duurder (€ 12.000 N). 
 
17. Liquidatie stichting dorpshuis de Zwaan 
In 2020 wordt stichting dorpshuis de Zwaan geliquideerd. Op basis 
van een toezegging door het bestuur van de stichting wordt het 
verwachte saldo alvast geraamd. De definitieve uitkering wordt 
bekend na het opmaken van de liquidatiebalans van de stichting. 
 
18. Energie dorpshuis De Zwaan 
Bij de overgang van de exploitatie van het dorpshuis was nog niet 
duidelijk dat de energie- en waterkosten door de gemeente zouden 
worden betaald. Hiervoor is daarom nog geen budget opgenomen. 
In het raadsvoorstel van december 2018 is gemeld dat dit voordeel 
€ 7.000 als batig saldo resteerde. Dat is na deze bijstelling niet 
meer het geval. 
 
19. Inspecties kinderopvang 
De inspecties voor kinderopvanglocaties en gastouders, uitgevoerd 
door de GGD worden opgevoerd om de veiligheidsrisico's voor 
jonge kinderen te minimaliseren. Voorgesteld is om het percentage 
inspecties niet te verlagen van de voorgestelde 20% naar 5%. Dat 
heeft niet te maken met incidenten in Uitgeest, maar komt voort uit 
een eigen risico afweging. 
 
 
 

20. Gemeentelijke uitvaarten 
In de wet op de lijkbezorging is opgenomen, dat gemeente de 
kosten voor overleden inwoners zonder nabestaanden op zich 
nemen. In 2020 wordt dit geformaliseerd in beleidsregels en het 
bijbehorende budget structureel in de begroting 2020 opgenomen. 
 
21. Jeugdhulp 
In 2019 zijn de kosten met meer dan 25% toegenomen ten opzichte 
van 2018, dit wordt veroorzaakt door verandering in zorgzwaarte en 
een stijging van het aantal cliënten. Als gevolg van deze stijging 
hebben wij in 2019 het budget 2019 opgehoogd, Wij ramen nu 
structureel het niveau van de kosten van 2019 bij en daarnaast 
houden wij rekening met een voorzichtige stijging van 5% in 2020 
en indexatie van tarieven van gemiddeld 2% per jaar. Het is lastig 
om een goede voorspelling te doen, het blijft een openeinde 
regeling. Wij onderzoeken welke kostenbeheersingsmaatregelen 
genomen kunnen worden, op welke termijn die tot uitvoering 
kunnen worden gebracht en wanneer dit effect zal hebben.  
Eerder in deze paragraaf hebben wij aangegeven welke 
aandachtspunten en onzekerheden wij nog zien in relatie tot de 
ontwikkeling van de budgetten jeugdhulp en de bestuursopdracht 
die wij daartoe hebben geformuleerd. Uiterlijk voor de begroting 
2021 komen wij daarover bij u terug. 
 
22. Bijstelling participatie en re-integratie IJmond werkt! 
In de jaarstukken 2019 is toegelicht dat de herziening van de GR 
een herverdeling van de bekostiging teweeg heeft gebracht: waar 
voor 2019 de ontvangen rijksbudgetten 1-op-1 naar IJW! werden 
overgemaakt, bekostigen we nu de WSW activiteiten en de re-
integratie activiteiten apart, met verschillende verdeelsleutels. Deze 
wijziging van de bekostiging van IJmond Werkt (WSW en re-
integratie) per 2020 betekent voor Uitgeest een kostenverhoging. 
Het nadelig effect wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een 
surplus op de uitvoering van de WSW door IJmond werkt!  
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De opgenomen verhoging is gebaseerd op de realisatiecijfers 2020 
en de meerjarenbegroting 2021 van IJmond werkt! Per saldo is de 
bijdrage in 2020 € 72.000 en vanaf 2021 € 42.500 hoger. De 
intensivering na 2021 is € 30.000. 
Bij de kadernota 2022 wordt de situatie heroverwogen als gevolg 
(wettelijke) ontwikkelingen komende periode. 
Door IJmond werkt! is verder een bijstelling van de begroting 2020 
bij de gemeente neergelegd van € 41.000. Omdat op dit moment 
nog niet duidelijk is welk gedeelte hiervan door het Rijk wordt 
gecompenseerd is deze claim nog niet in deze 1e FIRAP 
opgenomen. 
 
23. (Gedeeltelijke) dekking kapitaallasten nieuwe scholen ten laste 

van de reserve onderhoud schoolgebouwen uitgesteld 
Ten behoeve van de kadernota 2021 zijn de kapitaallasten van de 
investeringen geactualiseerd. Dat geldt ook voor de nieuwe scholen 
Paltrok en Binnenmeer. Aanpassingen hebben plaatsgevonden 
voor het verwachte jaar van in gebruik name van de scholen. Als 
gevolg hiervan verschuiven de lasten van school Binnenmeer van 
2023 naar 2024 waardoor de kapitaallasten een jaar later ontstaan 
en gedeeltelijke onttrekking hiervan aan de reserve onderhoud 
schoolgebouwen niet noodzakelijk is.  
Daarnaast heeft een bijstelling plaatsgevonden van de 
afschrijvingstermijn van de installaties. Omdat de gemeente niet 
verantwoordelijk is voor toekomstige vervanging hiervan kunnen 
deze in dezelfde termijn als het gebouw worden afgeschreven. Dit 
zorgt ervoor dat de jaarlijkse kapitaallasten aanzienlijk lager zijn. 
Dit heeft als gevolg dat de onttrekking aan de reserve onderhoud 
schoolgebouwen ter (tijdelijke) aftopping van de kapitaallasten kan 
worden uitgesteld. De bijgestelde kapitaallasten zijn per saldo lager 
dan de eerder geraamde onttrekking aan de reserve. In deze 
mutatie wordt de onttrekking aan de reserve onderhoud 
schoolgebouwen om die reden uitgesteld. 
 
 

24. Structurele onderuitputting budget leerlingenvervoer 
Op het budget leerlingenvervoer wordt structureel minder 
uitgegeven dan geraamd. Het verschil komt ten gunste van het 
begrotingsresultaat. 
 
25. Aframen niet benodigd budget wijkverenigingen  
Uit de jaarrekening 2019 is gebleken dat het budget voor de 
wijkverenigingen waarin het "handgeld" is opgenomen al een aantal 
jaren niet wordt uitgegeven. Het budget wordt verlaagd tot wat 
nodig is. 
 
26. Wijziging bijdrage GR VRK o.b.v. programmabegroting 2021/ 

jaarrekeningresultaat 2019 VRK 
Op basis van de programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio 
Kennemerland (VRK) nemen de lasten 2021 met € 79.000 toe ten 
opzichte van 2020. Als gevolg van ruimte binnen het beschikbaar 
budget is de mutatie 2020 lager. De budgetten zijn bijgesteld naar 
het geraamde niveau volgens de programmabegroting 2021 van 
VRK. Daarnaast ontvangt de gemeente in 2020 € 23.000 uit het 
positieve jaarrekeningresultaat 2019 van de VRK. 
 
A. Combinatiefuncties – decembercirculaire 2019 
In de decembercirculaire 2019 is de bijdrage combinatiefuncties 
met € 683 verhoogd. Deze verhoging wordt budgetneutraal 
verwerkt door een verhoging van de lasten combinatiefuncties en 
algemene uitkering uit het gemeentefonds (programmaonderdeel 
4a). 
 
B. Subsidie Sint en Oranjefeest naar juiste grootboeknummer 
De subsidie voor de Sint en Oranjevereniging staat niet op de juiste 
plek begroot en wordt met deze mutatie goed gezet. Het betreft een 
budgetneutrale mutatie van programmaonderdeel 1c, 
Wijkverenigingen, naar programmaonderdeel 2a Evenementen en 
volksfeesten. 
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C. Ophoging OAB middelen 
De rijksmiddelen voor het Onderwijsachterstanden beleid (OAB) 
zijn hoger dan begroot. Omdat het een specifieke uitkering met 
terugbetalingsverplichting is worden baten en lasten budgetneutraal 
bijgesteld. 
 
D. TOZO 
Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel 
zelfstandige ondernemers, onder wie ZZP’ers, inkomsten. Het Rijk 
ondersteunt hen met de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandige ondernemers (TOZO). Het Rijk heeft voorschot 
verstrekt.  
 

E. Uitstellen storting grond in opbrengst grond in reserve 
schoolgebouwen 

In de kadernota 2020 is besloten om een opbrengst uit woningbouw 
te gebruiken voor de aanpak van de infra bij de bouw van de 
scholen. Deze opbrengsten (€ 500.000) zijn echter nog niet 
gerealiseerd. In de nota reserves en voorzieningen 2017 is bepaald 
dat voor de voeding van bestemmingsreserves niet de opbrengsten 
van toekomstige verkopen mogen worden ingezet. Dit om te 
voorkomen dat deze voeding niet of later wordt gerealiseerd.  
Om die reden wordt de al opgevoerde mutatie in 2022 betreffende 
de toekomstige voeding teruggedraaid en uitgesteld tot het moment 
van werkelijke realisatie van deze opbrengsten. Omdat het zowel 
de taakstelling betreft (programmaonderdeel 3c) als de mutatie 
reserve is deze mutatie budgetneutraal. 

 
 

Totaaloverzicht financiële mutaties programma 2 

 

        korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

        Programmaonderdeel 2a                       

kn aut 2a 28 Strippenkaarten archeologisch advies 5.000  N 5.000  N 5.000  N 5.000  N 5.000  N S 

fr aut 2a 29 Verlaging budget Regthuys in verband met 
structurele. onderuitputting 

769  V 760  V 769  V 779  V 778  V S 

kn nb 2a 30 Toeristische marketing 9.500  N 0    0    0    0    I 

                                

        Programmaonderdeel 2b                       

kn nb 2b 31 Opstellen lokale detailhandelsvisie 0    10.000  N 0    0    0    I 

jrk aut 2b 32 Bedrijventerrein Uitgeest Noord 14.000  N 0    0    0    0    I 
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        korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

jrk aut 4 33 Dekking bedrijventerrein Uitgeest ten laste 
van de algemene reserve 

14.000  V 0    0    0    0    I 

 

        korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 2a 0 Bijstellen lasten kermis Uitgeest 34.282  V 34.955  V 35.638  V 36.332  V 36.332  V S 

fr aut 2a 0 Bijstellen baten pachtgeld kermis Uitgeest 42.032  N 42.705  N 43.388  N 44.082  N 44.082  N S 

fr aut 2a 0 Begroten leges vergunningen kermis Uitgeest 250  V 250  V 250  V 250  V 250  V S 

fr aut 2a 0 Begroten exploitatiebijdrage uitbesteding kermis 
Uitgeest 

7.500  V 7.500  V 7.500  V 7.500  V 7.500  V S 

Toelichting op financiële mutaties 
 
27. Archeologisch advies 
Met zogenaamde. strippenkaarten koopt de gemeente op een 
efficiënte wijze archeologisch advies in. In de begroting is voor deze 
wettelijke taak geen budget opgenomen.  
 
28. Verlaging budget Regthuys in verband met structurele. 

onderuitputting 
Bij een analyse van het budget is gebleken dat dit structureel te 
hoog is. Het verschil wordt nu afgeraamd. 
 
29. Toeristische marketing 
In het recent door het college vastgestelde plan van aanpak 
recreatie en toerisme Uitgeest staat beschreven hoe we Uitgeest 
aantrekkelijker kunnen maken voor recreanten en toeristen, welke 

ontwikkelingen en kansen er zijn en welke zaken daartoe kunnen 
worden opgepakt. Ten behoeve hiervan is een budget opgenomen 
van € 9.500. 
 
30. Opstellen lokale detailhandelsvisie 
In overleg met de lokale detailhandel wordt een detailhandelsvisie 
opgesteld met als doel een goede en aantrekkelijke inrichting voor 
ondernemers en inwoners. Budget is nodig voor o.a. inhuur 
capaciteit en bijeenkomsten. 
 
31. Bedrijventerrein Uitgeest Noord 
Ten behoeve van het uitvoeren werkzaamheden bedrijventerrein 
Uitgeest Noord. Met het besluit over de bestemming van het 
rekeningresultaat 2018 is voor de uitvoering hiervan € 14.000 door 
uw raad beschikbaar gesteld (33). Per saldo is deze mutatie 
daardoor budgetneutraal. 
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Kermis 
Met ingang van 2020 is de exploitatie van de kermis uitbesteed. 
De budgetten hiertoe zijn overeenkomstig aangepast. 
 
 

 
 
 
 

Totaaloverzicht financiële mutaties programma 3 

 

        korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

        Programmaonderdeel 3a                       

kn nb 3a 34 Opstellen speelplan  0    15.000  N 0    0    0    I 

jrk aut 3a 35 Actualiseren Welstandsnota 4.000  N 0    0    0    0    I 

jrk aut 4 36 Dekking kosten actualiseren welstandsnota  4.000  V 0    0    0    0    I 

fr aut 3a 37 Werkgeld (budget) bestemmingsplannen 12.500  N 12.500  N 12.500  N 12.500  N 12.500  N S 

kn nb 3a 38 Bibob coördinator 4.000  N 14.000  N 14.000  N 14.000  N 15.000  N S 

kn nb 3a 39 Programma klimaat 
  

103.685 N 124.655 N 143.295 N 163.100 N S 

                

        Programmaonderdeel 3b                       

fr aut 3b 40 Kostendekkingsplan Riolering 0    0    0    0    0    S 

kn nb 3b 41 Doorbelasten dotatie voorziening dubieuze 
debiteuren in tarief 

0    9.600  V 9.600  V 9.600  V 9.600  V S 

kn nb 3b 42 Doorbelasten dotatie voorziening dubieuze 
debiteuren in tarief 

0    15.710  V 15.710  V 15.710  V 15.710  V S 

fr nb 3b 43 Stikstof coördinator 4.148  N 0    0    0    0    I 

                                

    Programmaonderdeel 3c            

kn/fr aut 3c 44 Onderhoud openbare verlichting 29.622  N 20.911  N 20.911  N 20.911  N 20.911  N S 
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        korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 3c 45 Areaaluitbreiding maaien en schouwen 8.500  N 8.500  N 8.500  N 8.500  N 8.500  N S 

kn/fr nb 3c 46 Openbaar groen 24.975  N 24.975  N 24.975  N 24.975  N 24.975  N S 

                

 

        korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

        F. Mutatie reserves                       

fr aut 3a 0 Kosten centrumplan 96.169  N 0    0    0    0    I 

fr aut 3a 0 Kosten centrumplan ten laste van algemene 
reserve 

96.169  V 0    0    0    0    I 

                                

                

        G. Verhoging van lasten en baten binnen 
programma/ huishoudelijk afval 

                      

fr aut 3b 0 Daling oud papier prijs 10.000  N 10.000  N 10.000  N 10.000  N 10.000  N S 

fr aut 3b 0 Levering minicontainers is later dan verwacht 
hierdoor is de afname van het restafval minder 
hoog dan verwacht 

115.000  N 0    0    0    0    I 

fr aut 3b 0 Indexatie 1,1%  27.000  N 33.000  N 39.000  N 45.000  N 51.000  N S 

fr aut 3b 0 Nieuwe wijze afrekenmethodiek vergoeding 
PMD 

25.000  V 45.000  V 45.000  V 45.000  V 45.000  V S 

fr aut 3b 0 Opbrengst verkoop oude minicontainers 65.000  V 0    0    0    0    I 

fr aut 3b 0 Mutatie voorziening 69.500  V -2.000  N 4.000  V 10.000  V 16.000  V S 
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Toelichting op financiële mutaties 
 
34. Opstellen speelplan 
Voor het opstellen van een uitvoeringsplan spelen is, zoals hiervoor 
gemeld, incidenteel € 15.000 opgenomen.  
 
35. Actualiseren Welstandsnota 
In 2019 is al benoemd dat de kosten van het actualiseren van de 
welstandsnota € 10.000 bedragen. Hiervan is € 6.000 al in 2019 
besteed. De resterende € 4.000 is nog nodig in 2020. Met het 
vaststellen van de begroting 2019 is besloten dat de kosten voor 
het actualiseren van de welstandsnota ten laste van de algemene 
reserve komen (36). Per saldo is deze mutatie budgetneutraal. 
 
37. Werkgeld (budget) bestemmingsplannen 
Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake 
bestemmingsplannen is voldoende werkbudget nodig om deze op 
te stellen, in procedure te brengen, griffiekosten/planschades te 
betalen. Het huidige budget is daar niet voor toereikend. Praktijk is 
dat deze kosten nu uit de reserve RO ambities worden gedekt. 
 
38. Bibob coördinator 
In het kader van een effectieve en integrale aanpak van 
ondermijning is het van belang dat het bestuurlijk instrumentarium 
van Uitgeest op orde is.  Een van deze bestuurlijke instrumenten is 
de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur). Om op diverse beleidsterreinen een Bibob-
onderzoek toe te passen op uniforme wijze en zodoende aan de 
voorkant een vuist te maken tegen de georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit. De BUCH wordt de opdracht gegeven 1 
fte bibob aan te stellen. De kosten hiervoor zijn € 120.000 (inclusief 
overhead) en worden op basis van de verdeelsleutel 2021 
toegerekend aan de gemeenten. Het aandeel van Uitgeest in deze 
kosten is opgenomen als intensivering. 
 

39. Klimaat 
De Rijksoverheid geeft de gemeenten drie opdrachten:  
Klimaatakkoord, Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en Nederland 
Circulair 2050.  
De impactanalyse heeft uitgewezen dat de huidige capaciteit 
onvoldoende is om invulling te kunnen geven aan deze 
rijksopdrachten. Er is structureel aanvullend budget nodig ter 
hoogte van € 550.000 voor vaste formatie en er zijn incidentele 
kosten in de vorm van projectbudget nodig oplopend van € 330.000 
in 2021 naar € 1.000.000 in 2025. Verdeling van de kosten vindt 
plaats volgens de verdeelsleutel. De structurele kosten voor 
Uitgeest bedragen € 64.075 vanaf 2021, de incidentele kosten 
bedragen daarnaast € 39.610 in 2021 oplopend tot € 116.500 in 
2024. Deze incidentele kosten worden nu verder in kaart gebracht 

en er wordt gezocht naar financiële dekking. Per gemeente heeft 
het Rijk incidenteel € 237.000 beschikbaar gesteld voor 
aardgasvrije wijken/energieloketten. Dit zorgt voor dekking van de 
kosten energietransitie in 2020 en 2021. Eind 2020 wordt bekend of 
gemeenten een aanvullende structurele tegemoetkoming krijgen 
van de Rijksoverheid voor het uitvoeren van het Klimaatakkoord. Dit 
zou dan per 2022 worden verwerkt in de rijksbegroting. Andere 
vergelijkbare gemeenten hebben reeds gelijksoortige of hogere 
budgetten beschikbaar gesteld voor klimaatdoeleinden.  
In mei is de impactanalyse met uw raad besproken. In juni is het 
programmadocument ter consultatie voorgelegd aan uw raad. Na 
het verwerken van de feedback wordt u in september gevraagd om 
besluitvorming. Deze besluiten kunnen dan nog worden verwerkt in 
de begroting voor 2021. Wij overwegen om uw raad ook een 
voorstel tot het instellen van een bestemmingsreserve voor het 
programma klimaat voor te leggen. 
Ondanks de huidige crisis zullen de Rijksdoelstellingen blijven 
staan. Door later te starten moeten we straks hetzelfde doen in 
minder tijd en missen we op dit moment koppelkansen in de 
omgevingsplanologie. Dit leidt tot onnodige extra kosten voor de 
gemeente. Bij de samenleving kan dit leiden tot verlies aan 
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vertrouwen in de lokale overheid en draagvlak voor de 
onvermijdelijke klimaattransities.  
 
40. Kostendekkingsplan Riolering 
Naar aanleiding van het recentelijk geactualiseerde en door de raad 
vastgestelde kostendekkenplan Riolering zijn de budgetten 
aangepast. Het saldo van deze mutaties (2020: € 25.189 N) wordt 
vereffend via de voorziening. Per saldo is deze mutatie daarom 
budgetneutraal. 
 
41. 42 Doorbelasten dotatie voorziening dubieuze debiteuren in 
tarief 
Het is toegestaan om een % van de oninbare aanslagen rioolheffing 
en afvalstoffenheffing door te berekenen in het tarief. Dat is tot nu 
toe niet de praktijk. Een gebruikelijk uitgangspunt hiervoor is 1% 
van de opbrengsten rioolheffing/ afvalstoffenheffing. Met het 
doorvoeren van dit uitgangspunt zijn de hiermee samenhangende 
lasten gedekt (respectievelijk € 9.600 riool en € 15.710 afval). 
 
43. Stikstof coördinator 
De stikstofproblematiek levert veel vertraging en onduidelijkheden 
op binnen de RO processen. Om van reactieve naar proactieve 
beïnvloeding te gaan en krachten binnen de BUCH gemeenten te 
bundelen is het van belang de BUCH opdracht te geven om een 
coördinator stikstof te benoemen. De coördinator wordt tevens 
inhoudelijk opsteller van een nieuwe “stikstofbeleidslijn” voor de vier 
BUCH gemeenten. Indien verlenging noodzakelijk is wordt door 
middel van een nieuw voorstel de verlenging hiervan voorgelegd. 
De kosten voor een half jaar zijn € 35.000. Het aandeel van 
Uitgeest in deze kosten (€ 4.148) is opgenomen als intensivering. 
 
44. Onderhoud openbare verlichting 
De kosten van de openbare verlichting nemen toe als gevolg van: 

 Onderhoudswerkzaamheden die in 2019 niet zijn uitgevoerd als 
gevolg van vervuiling in de grond zorgen voor een inhaalslag in 
2020.  

 Inhuur externe installatieverantwoordelijke inspecties elektrische 
installaties en kosten opstellen handboek (€ 14.900 N).  

 Doordat er geen vaste tarieven meer worden afgenomen van de 
HVC zijn de energielasten variabel. Op basis van de 
realisatiecijfers 2019 is geconstateerd dat het beschikbaar 
budget als gevolg daarvan niet meer voldoende is (€ 6.000 N). 

 
45. Areaaluitbreiding maaien en schouwen 
De maai- en schouwwerkzaamheden van het areaal rondom 
sportvelden zijn in het verleden nooit meegenomen in het 
beschikbaar budget. 
 
46. Openbaar groen 
Voor de kosten van openbaar groen is een structurele verruiming 
van budget opgenomen ten behoeve van: 

 Areaaluitbreiding bomen: De afgelopen twee jaar zijn er zo'n 
150 bomen extra bomen aangeplant in Uitgeest. Voor deze 
bomen is een uitbreiding van het onderhoudsbudget 
noodzakelijk (€ 2.625 N); 

 Beleidsmeting openbare ruimte: Aan de hand van 
kwaliteitsmetingen van het areaal buiten kan toetsing 
plaatsvinden aan de kwaliteitsafspraken uit het vastgestelde 
beleid. Op deze wijze kan verantwoording plaatsvinden richting 
het bestuur. Ook kunnen consequenties van bezuinigingen of 
juist extra investeringen in beeld worden gebracht (€ 4.350 N). 
Deze kosten komen voort uit het eerder vastgestelde 
beleidsplan openbaar groen. 

 Vergroening versteende omgeving: Voor de vergroening van de 
bestaande openbare ruimte is extra budget noodzakelijk. Deze 
vergroening vindt plaats door aanplant van bomen en 
omvormen van bestrating naar groen (€ 15.000 N); 



37 
 

 Bestrijding eikenprocessierups: In 2019 is Nederland 
geconfronteerd met een exponentiele toename van overlast 
door de eikenprocessierups. Vooral een warmer klimaat is een 
oorzaak voor de toename. Binnen de BUCH gemeenten wordt 
de bestrijding van de rups vanaf 2020 gemeenschappelijk 
opgepakt door de inhuur van specialistische bedrijven (€ 3.000 
N). In voorgaande jaren werd de bestrijding zo goed en zo 
kwaad als het ging "erbij" gedaan. 

 
F. Kosten centrumplan 
Uw raad heeft ten behoeve van de voorbereiding van het 
Centrumplan eerder een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld 
van (oorspronkelijk groot) € 350.000. Deze kosten worden gedekt 
door een even grote onttrekking aan de algemene reserve en is per 
saldo budgetneutraal.  
Het restant van dit krediet, na het opmaken van de jaarstukken 
2019 ad € 96.169 is in de jaarschijf 2020, ten behoeve van dekking 
van kosten die gerelateerd zijn aan het Centrumplan, opgenomen.  
 
G. Huishoudelijk afval 
Binnen de kosten van huishoudelijk afval treden diverse mutaties 
op: 

 Door lange levertijden is de verwachting dat de PMD container 
in oktober/november 2020 wordt geleverd. Daardoor wordt het 
voordeel, als gevolg van een betere afvalscheiding, dat in het 
grondstoffenplan is opgenomen niet gehaald (€ 115.000 N); 

 De minicontainers voor restafval en GFT worden in 2020 
vervangen. Voor een minicontainer wordt een bedrag van € 5 
per stuk ontvangen. De verwachte verkoopopbrengst bedraagt 
€ 65.000 V 

 Doordat China en andere landen uit Azië geen papier meer 
importeren is een overaanbod aan papier ontstaan. Hierdoor is 
de prijs voor het oud papier fors gezakt. Dit heeft een structureel 
nadelig effect van € 10.000. 

 De toename van het aantal woonhuisaansluitingen van 2019 t/m 
2021 is niet meegenomen in de kostenberekening € 14.000 (N).  
Indexatie zorgt voor een stijging van de kosten met € 6.000 (N) 
per jaar. Daarnaast is het tarief voor GFT gestegen met € 7.000 
(N). 

 Het per saldo effect van bovenstaande aanpassingen egaliseert 
via de daarvoor bestemde voorziening. Per saldo is deze 
mutatie daarom budgetneutraal. 

 

 

Totaaloverzicht financiële mutaties programma 4 

 

        korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

        Programmaonderdeel 4a                       

fr aut 4a 47 Rente langlopende leningen 61.750  V 24.300  V 600  V 2.200  V 11.250  V S 

fr aut 4a 48 Lager dividend BNG bank/ Rente u/g 
geraamd, zonder feitelijke ontvangsten 

8.724  N 5.244  N 5.244  N 5.244  N 5.244  N S 

fr aut 4a 49 Renteopbrengsten SVN (stimuleringsfonds 
volkshuisvesting) 

8.500  V 8.500  V 8.500  V 8.500  V 8.500  V S 

fr aut 4a 50 Kosten waarderingskamer 2.150  N 2.150  N 2.150  N 2.150  N 2.150  N S 
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        korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 4a 51 Proceskosten belastingen 20.500  N 25.000  N 25.000  N 25.000  N 25.000  N S 

fr aut 4 52 Proceskosten belastingen niet ten laste van 
AR 

4.500  N 0    0    0    0    I 

kn aut 4a 53 Inflatiecorrectie lasten 0    0    73.675  N 75.207  N 153.148  N S 

fr aut 4a 54 Hogere baten OZB bedrijven 36.000  V 0    0    0    0    I 

jrk aut 4a 55 Hogere baten precariobelasting 100.000  V 100.000  V 0    0    0    I 

kn aut 4a 56 Inflatiecorrectie baten (OZB/ leges) 0    57.828  V 57.341  V 60.738  V 484.569  V S 

fr aut 4a 57 Correctie algemene uitkering 
septembercirculaire 2024 

0    0    0    0    388.304  V I 

fr aut 4a 58 Effecten decembercirculaire 2019 253.639  V 268.160  V 0    0    0    I 

kn aut 4a 59 Voorschot inflatiecorrectie meicirculaire 
2020 

0    54.000  V 0    0    0    I 

fr aut 4a 60 Lagere toeristenbelasting 60.000  N 0    0    0    0    I 

                                

        Programmaonderdeel 4b                       

kn nb 4b 61 Ontwikkelbudget voor het programma 
Dienstverlening, Nieuw Tij.  

0    43.268  N 44.421  N 45.621  N 46.833  N S 

fr aut 4b 62 Bijdrage NH Archief conform DVO 1.400  N 11.600  N 21.800  N 22.000  N 5.100  N S 

fr aut 4b 63 Bijdrage Cocensus 0    8.484  V 16.143  V 23.685  V 18.085  V S 

fr aut 4b 64 Bijstelling bijdrage BUCH werkorganisatie 49.488  N 36.846  N 93.433  N 141.882  N 387.869  N S 

        Mutatie reserves                       

fr nb 4 65 Budget uitvoering toeristische visie Regio 
Alkmaar 

4.600  N 0    0    0    0    I 

                                

        Programma overstijgende mutaties 0    0    0    0    0    0 
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        korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

kn/fr nb 4 66 Actualisering kapitaallasten 15.497   V 9.908 V 408  N 213.218  V 67.718  V S 

fr aut 4 67 Lagere verzekeringspremies 3.365  V 3.365  V 3.365  V 3.365  V 3.365  V S 

Toelichting op financiële mutaties 
 
47. Rente langlopende leningen 
Bij het opstellen van de kadernota 2021 is de liquiditeitsprognose 
geactualiseerd en op basis daarvan een voorstel gedaan voor het 
omzetten van de kasgeldleningen in een lineaire langlopende lening 
van € 6,0 miljoen met een looptijd van 20 jaar om daarmee de 
overschrijding van de kasgeldlimiet te consolideren.  
Op basis van de actualisatie van de meerjarige liquiditeitsprognose 
is tevens een meerjarig lening- en aflossingsschema opgesteld met 
bijbehorende rentelasten, waarbij de liquiditeitsbehoefte door 
middel van meerdere leningen met verschillende looptijden in de 
komende jaren zal worden ingevuld. Voor de rentepercentages is 
uitgegaan van de huidige rentepercentages plus een kleine opslag 
vanwege de mogelijkheid van een licht oplopende rente. 
Per saldo heeft dit een voordelig effect op de rentelasten van 
€ 61.750 in 2020 tot € 11.250 in 2024. 
 
48. Lager dividend BNG bank/ Rente u/g geraamd zonder feitelijke 
ontvangsten 
De BNG bank heeft in april 2020 meegedeeld hoeveel dividend zij 
over 2019 gaat uitkeren. Het uit te keren bedrag is lager dan de 
raming. Om die reden wordt de raming bijgesteld (€ 3.542 N). 
Daarnaast staan er structureel rente-inkomsten u/g geraamd waar 
tegenover in werkelijkheid geen ontvangsten staan. Dit wordt 
afgeraamd (€ 5.244 N). 
 
49. Renteopbrengsten SVN (stimuleringsfonds volkshuisvesting) 
Uitgeest heeft ten behoeve van starters- en duurzaamheidsleningen 
middelen uitstaan bij SVN. Over het niet uitgegeven gedeelte 

ontvangt zij rente. Deze rente-inkomsten waren niet geraamd 
(€ 8.500 V). 
 
50. Kosten Waarderingskamer 
Uitgeest is jaarlijks kosten aan de Waarderingskamer verschuldigd. 
Het budget hiervoor was nog niet geraamd en had jaarlijks 
overschrijdingen tot gevolg (€ 2.150 N). Dat wordt met deze mutatie 
hersteld. 
 
51. Proceskosten belastingen 
In het kader van o.a. de WOZ bepaling is Uitgeest jaarlijks 
proceskosten kwijt. Deze kosten waren nog niet geraamd en 
hadden jaarlijks een overschrijding tot gevolg (€ 25.000 N).  
De eerder geraamde transitiekosten komen als gevolg van de 
overgang naar Cocensus te vervallen. Dit heeft een éénmalig 
incidenteel effect van € 4.500 V. Omdat deze kosten zouden 
worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve 
(€ 4.500 N) is deze mutatie budgetneutraal (52). 
 
53. Inflatiecorrectie lasten 
Conform voorgaande jaren worden de budgetten in de begroting 
aangepast voor inflatie. Voor 2020 en 2021 is de inflatie nihil 
conform eerdere besluitvorming door uw raad. De indexatie 2022 
e.v. bedraagt conform de meest recente opgave CPB 1,5%.  
De indexatie van de budgetten jeugd en WMO is gesteld op 2%, 
respectievelijk 4% en zijn onderdeel van de mutaties jeugd en 
WMO (zie hiervoor onder programma 1).  
De indexatie van de gemeenschappelijke regelingen is onderdeel 
van de bijstellingen in de programmaonderdelen. Regionale 
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afspraak is dat de deelnemersbijdrage in 2021 stijgt met maximaal 
2,3%.  
 
54. Hogere baten OZB bedrijven 
De baten voor OZB bedrijven zijn hoger dan de primitieve begroting 
2020 (€ 36.000 V). Dit is het gevolg van de in 2019 uitgevoerde 
optimalisatieacties, o.a. op leegstand. 
 
55. Hogere baten precariobelasting 
In de begroting 2020 zijn voor de jaren 2020 en 2021 (incidentele) 
baten opgenomen. Eind 2019 zijn de aanslagen over 2016 en 2017 
opgelegd. Op basis van deze aanslagen kan de raming 2020 en 
2021 met € 100.000 worden bijgesteld tot het bedrag van de reeds 
opgelegde aanslagen. 
Tegen de aanslagen precariobelasting 2016 en 2017 is door de 
netwerkbedrijven bezwaar gemaakt. Totdat deze bezwaar-
procedure is afgewikkeld hebben deze nog geen formele 
rechtskracht.  
Omdat het risico bestaat dat, indien Uitgeest in het ongelijk wordt 
gesteld alle aanslagen worden vernietigd, zijn de aanslagen over 
2018 en 2019 nog niet opgelegd.  
Indien Uitgeest wel in het gelijk wordt gesteld kunnen de reeds 
opgelegde aanslagen over 2016 en 2017 op grond van het 
vertrouwensbeginsel worden verworpen. Dat geldt dan niet voor 
alle aanslagen daarna (2018 tot en met 2021).  
E.e.a. betekent dus dat indien er formele rechtskracht ontstaat in 
2020 nog precario wordt opgelegd voor 2018 en 2019. Dat is een 
incidenteel voordeel, dat in afwachting van het verloop van de 
procedure, nog niet in voorliggende cijfers is verwerkt. Zodra er 
meer informatie hierover voor handen is wordt u daarover 
vanzelfsprekend geïnformeerd. 
 
56. Inflatiecorrectie baten (OZB/ leges) 
Conform geldende uitgangspunten worden de Onroerende zaak 
belastingen (OZB) en legesinkomsten in de begroting aangepast 

voor het effect van inflatie. De indexatie 2021 bedraagt conform de 
meest recente opgave CPB 1,6% en voor de jaren erna 1,5%. 
 
57. Verwerken effect algemene uitkering septembercirculaire 2019 
voor de jaarschijf 2024 
Als gevolg van de systematiek van vier jaren begroten is de laatste 
jaarschijf, in dit geval 2024, bij aanvang van het nieuwe 
begrotingsjaar gelijk aan 2023. Als gevolg daarvan is de mutatie 
2024 van de algemene uitkering uit de septembercirculaire 2019 
nog geen onderdeel van het perspectief. Dat wordt bij deze 
technisch aangepast. 
 
58. Effecten decembercirculaire 2019 
Op basis van de decembercirculaire 2019 heeft Uitgeest recht op 
een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. In verband 
van de aangekondigde herijking van het fonds die in 2022 in 
werking zal treden is het effect vooralsnog voor twee jaar 
opgenomen (2020 en 2021).  
De gevolgen de herijking, die naar verluid, niet heel positief voor 
Uitgeest uitpakken worden in december 2020 verwacht.  
Na de publicatie van de meicirculaire 2020 wordt de algemene 
uitkering bijgesteld op basis van de meest actuele informatie. 
 
59. Voorschot loon- en prijscompensatie meicirculaire 2020 
Op het moment van opstellen van deze kadernota is de 
meicirculaire 2020 van het Rijk nog niet ontvangen. Deze cijfers zijn 
dan ook niet hierin verwerkt.  
Vooruitlopend op de loon- en prijscompensatie die onderdeel is van 
de meicirculaire 2020 is in deze kadernota wel een voorschot 
genomen van 50% op de in deze kadernota ingerekende 
inflatielasten voor 2021, zie hiervoor onder inflatiecorrectie lasten 
(€ 54.000 V). In verband met de herijking van het gemeentefonds in 
2022 en de naar verwachting nadelige effecten voor Uitgeest doen 
we dat vooralsnog niet voor de jaren erna. Op basis van de 
berichtgeving in de meicirculaire 2020 wordt bepaald wat realistisch 
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is om aan loon- en prijscompensatie op te nemen voor de jaren 
2022 en verder. Zodra daarover meer bekend is informeren wij u. 
 
60. Lagere inkomsten (water)toeristenbelasting 
Watertoeristenbelasting: 
In de raadsvergadering van 23 april 2020 is de raad voorgesteld om 
de invoering van de watertoeristenbelasting met een jaar uit te 
stellen vanwege de gewijzigde omstandigheden in de 
uitgangspunten (€ 13.000 N).  
Bij het invoeren van de watertoeristenbelasting is de gemeente 
ondersteund in het opstellen van de vaststellingsovereenkomst 
(€ 2.000 N). 
Toeristenbelasting: 
Als gevolg van de Coronacrisis zal de gemeentelijke 
toeristenbelasting lager uitvallen dan geraamd. Hoeveel de impact 
precies zal zijn is op dit moment nog niet bekend. 
Voorzichtigheidshalve is opgenomen dat deze inkomsten in 2020 
50% lager zullen zijn dan geraamd (€ 45.000 N). 
 
61. Ontwikkelbudget voor het programma Dienstverlening, Nieuw 

Tij. 
Doorontwikkeling van de dienstverlening met acties uit de drie 
ontwikkellijnen van de drie thema's van Nieuw Tij, Dienstverlening, 
Communicatie en Participatie. Met als acties bijvoorbeeld het 
uitvoeren van klantreizen, klanttevredenheidsmetingen, het 
opzetten van een vangnet voor mensen die ondersteuning nodig 
hebben bij het regelen van zaken (en/of niet digitaal vaardig zijn), 
onderzoeken naar mogelijkheden van life chat en chat bots (om 
bijvoorbeeld verhuizingen door te geven, landelijke ontwikkeling) 
(€ 11.184 N). 
Thema Informatie: Met ontwikkellijnen voor het analyseren en 
beheren van data. Zodat het eenvoudig raadpleegbaar en 
beschikbaar is voor het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. En de inwoner en ondernemer de regie kunnen 
voeren op hun eigen gegevens. 

Deze ontwikkellijnen vragen om (extra), niet binnen de BUCH 
begrote, inzet van personeel. Met deze middelen wordt handen en 
voeten gegeven aan deze extra personele inzet t.b.v. een datateam 
(€ 32.084 N). 
 
62. Hogere bijdrage NH Archief conform 

dienstverleningsovereenkomst 
De bijdrage aan het Noord-Hollands Archief is conform de nieuw 
afgesloten dienstverleningsovereenkomst structureel verhoogd. 
 
63. Bijdrage Cocensus 
Met ingang van 1 januari 2020 voert Cocensus de belastingtaken 
uit voor de gemeente. De bijdrage aan Cocensus, onder gelijktijdige 
aframing van de bijdrage aan de werkorganisatie BUCH was nog 
niet in de begroting verwerkt. Deze wordt met deze mutatie 
budgetneutraal over de diverse taakvelden verwerkt. 
Per saldo ontstaat vanaf 2021 een voordeel doordat Cocensus 
deze taken goedkoper uitvoert (als gevolg van de opgelegde 
taakstelling). 
 
64. Bijstelling bijdrage BUCH werkorganisatie 
Op basis van de vastgestelde begroting 2021 -2024 van de 
werkorganisatie is de bijdrage van de gemeente aan de 
werkorganisatie bijgesteld. 
Het nadeel 2019 is het gevolg van het nadelig rekeningresultaat 
2019 van de werkorganisatie dat in 2020 wordt aangezuiverd. 
 
65. Budget uitvoering toeristische visie Regio Alkmaar 
De dekking van de kosten voor de uitvoering van de toeristische 
visie Regio Alkmaar worden ten laste van de algemene reserve 
gebracht. Voorgesteld wordt om deze dekking te vinden binnen de 
bestaande budgetten (€ 4.600 N). 
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66. Actualiseren kapitaallasten 
In hoofdstuk 5 van deze kadernota is de paragraaf investeringen 
opgenomen. Daarin zijn voorstellen voor “nieuwe” investeringen, 
bijstellingen van investeringen en herfasering opgenomen.  
Daarnaast is in de jaarstukken 2019 voorgesteld een aantal 
kredieten door te schuiven naar 2020. Dit een voordelig effect op de 
kapitaallasten 2020 tot gevolg, omdat de ingebruikname en 
daarmee de kapitaallasten een jaar worden uitgesteld. 
De per saldo mutatie als gevolg van deze nieuwe en 
geactualiseerde investeringen in het MIP 2020 - 2024 is in de 
meerjarenbegroting verwerkt.  
 
67. Lagere kosten verzekeringspremies 
In 2019 zijn de gemeentelijke gebouwen getaxeerd. Hierdoor is de 
verzekeringspremie gewijzigd. Deze is aangepast per gemeentelijk 
pand. Deze mutatie betreft diverse programmaonderdelen (1b, 3c 
en 4b) 
 
 

5. INVESTERINGEN 

 
Voor de kadernota is het Meerjarig Investerings Plan (MIP) 2020 - 
2024 herijkt. Dit heeft budgettaire gevolgen in de vorm van 
kapitaallasten (afschrijvingen en rente over aan te trekken 
leningen). De kosten van dit investeringsplan zijn in deze kadernota 
verwerkt.  
 
Uitgaven die worden gedaan in een object dat meerdere jaren 
meegaat worden geactiveerd. Op grond van het budgetrecht voteert 
de raad een krediet ter hoogte van het te investeren bedrag.  
De investering wordt afgeschreven op basis van de termijnen die 
zijn opgenomen in de afschrijvingstabel van de Nota Vaste activa. 
Deze afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op het verwachte aantal 
gebruiksjaren. Het jaar nadat een investering is gerealiseerd start 
het afschrijven. Uitzondering hierop zijn de civiel technische 

investeringen. Van die investeringen start de afschrijving in het jaar 
nadat de eerste termijn betaling is gedaan.  
Omdat investeringen in de regel met vreemd vermogen worden 
gefinancierd rekenen we rentekosten toe aan de investering, de 
zogenaamde omslagrente. Het BBV schrijft voor hoe de 
omslagrente berekend moet worden. Het jaarlijkse 
afschrijvingsbedrag en de jaarlijks toegerekende omslagrente 
noemen we de kapitaallast.  
Voor de kapitaallasten van investeringen in riool en 
afvalstoffenheffing zijn er specifieke dekkingsbronnen: de 
rioolheffing respectievelijk de afvalstoffenheffing. Van alle andere 
investeringen komen de kapitaallasten ten laste van de exploitatie 
en daarmee het begrotingsresultaat.  
 
In de kadernota 2021 nemen we alle investeringswensen op voor 
de jaren 2021-2024. Ook zijn bijstellingen op eerder door de raad 
gevoteerde kredieten 2020 en nieuwe kredieten voor 2020 
onderdeel van deze kadernota. Met het vaststellen van de 
kadernota 2021 voteert de raad alleen de bijstellingen en nieuwe 
kredieten voor 2020. 
Het goedkeuren van de kredieten 2021 vindt plaats met het 
vaststellen van de begroting 2021 of door een apart raadsbesluit. 
 

5.1 MIP 2020 - 2024 

 
Ten behoeve van de kadernota 2021 zijn alle kredieten herijkt. Dat 
wil zeggen dat is nagegaan: 
1. of ze afgesloten konden worden; 
2. of het kredietbedrag nog toereikend is; 
3. of het jaar van uitvoering nog klopt. 
 
Onderstaand is het herijkte MIP 2020 - 2024 opgenomen.  
Dat bestaat uit drie onderdelen: 
1. nieuwe investeringen 
2. herfaseringen 



43 
 

3. bijgestelde kredieten 
 
Ad. 1 “Nieuwe” investeringen 
In totaal is aan nieuwe investeringen een volume opgevoerd van 
€ 2,33 miljoen euro. Dit zijn investeringen die nieuw zijn of die 
volgen uit tussentijdse raadsbesluiten, maar waarvan niet eerder 
het krediet in een begrotingswijziging behorend bij dat 
raadsvoorstel/ ander P&C document is opgenomen. 
In de hierna volgende tabel zijn alle investeringen individueel 
opgenomen. De investeringen in de riolering volgen uit het recent 
opgestelde en de door uw raad vastgestelde herijking 
kostendekkingsplan riolering (RB2020.0038 d.d. 23 april 2020). 
Eerder in deze kadernota is al ingegaan op de investering die het 
college wil doen in de aanpassing van het Zienhouse. Deze vindt u 
ook in onderstaande lijst terug. 
De dekking van de kapitaallasten van de zonnepanelen op het 
gemeentehuis en Zienhuis komt uit een verlaging van de 
energiebudgetten. Per saldo is het effect van deze investeringen 
budgetneutraal. 
Over de extra uitgaven voor de reconstructie van de Populierenlaan 
heeft de wethouder u eerder geïnformeerd. De kapitaallasten van 
deze investering worden gedekt uit de rioolheffing. 
Verder is van investeringen die Uitgeest in het verleden al heeft 
gedaan beoordeeld in hoeverre deze aan het einde van hun 
technische/ economische levensduur zijn. Voor zover deze 
vervangen moeten worden zijn deze in het MIP 2020 – 2024 
opgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vervanging van de 
beregening van de sportvelden.  
In de door u eerder vastgestelde 2e FIRAP is ten behoeve van de 
verbetering van de verkeersveiligheid en parkeren een budget 
opgenomen van € 195.000. Daarbij is aangegeven dat de dekking 
van deze kosten komt uit de voorziening nagekomen kosten grex 
Waldijk. Om BBV technische redenen is dekking van deze uitgaven 
op deze wijze niet toegestaan, omdat het geen nagekomen kosten 
die voortvloeien uit de grex betreft. Om toch uitvoering te kunnen 

geven aan dit plan is het nog benodigde bedrag opgenomen als 
investering. De voorziening is vrijgevallen in de jaarstukken 2019. 
 
Ad. 2. Herfaseringen/ af te sluiten 
In januari 2020 heeft de raad het voorbereidingskrediet van de 
nieuwe school op de Paltroklocatie en de renovatie van de 
Binnenmeerschool vastgesteld. Bij het opstellen van deze 
kadernota is gebleken dat door de wijze waarop deze in de 
begroting waren opgenomen tot verwarring konden leiden. Om die 
reden zijn de in eerdere begrotingen opgenomen kredieten voor de 
scholen afgesloten en zijn deze herkenbaar en in de juiste jaren in 
de in het investeringsplan opgenomen. 
Voor de kapitaallasten heeft dit een positief effect op het perspectief 
in deze kadernota. Dat komt doordat de kapitaallasten van de 
Binnenmeer school, conform vigerend beleid, zijn doorgeschoven 
naar het jaar volgend op realisatie (2024 in plaats van 2023). 
Daarnaast waren installaties in het MIP opgenomen met een 
afschrijvingstermijn van 10 jaar, terwijl de gemeente niet 
verantwoordelijk is voor de vervanging ervan. Om die reden zijn die 
bijgesteld naar de afschrijvingstermijn van het schoolgebouw (40 
jaar). 
 
Ad. 3 Bijgestelde kredieten 
De bijgestelde kredieten volgen allen uit het recent vastgestelde 
herijking van het kostendekkingsplan riolering (RB2020.0038 d.d. 
23 april 2020). 
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“Nieuwe” investeringen           
                    

Omschrijving/naam investering  AT 2020 2021 2022 2023 2024 Krediet  
Saldo 

PO Tarief 

Ontwikkeling Hub (inrichting raadzaal, inhuizen 
leeslokaal) 

10 60.000 
    

60.000  
1a  

Aanschaf ICT-voorzieningen raads- en 
commissieleden 

5 
  

32.000 
  

32.000  
1a  

Vervanging beregening B-veld 30 
 

25.000 
   

25.000  1b  
Vervanging beregening A-Veld, drainage en 
onderhoudsvrije bestrating 

30 
 

80.000 
   

80.000  
1b  

Vervanging beregening E-veld 30 
 

25.000 
   

25.000  1b  
Renovatie Zienhouse 15 18.000 

    
18.000  1b  

Plaatsen zonnepanelen op gevel Zienhouse 15 
 

10.000 
   

10.000  1b  
Toplaagrenovatie natuurgrasveld A veld 15 

 
35.000 

   
35.000  1b  

Reconstructie Populierenlaan Riool 60 262.000 
    

262.000  3b ja 

Vervanging ondergrondse containers vanwege 
einde levensduur 

15 125.000 
    

125.000  3b ja 

Extra gft cocons 15 45.000 
    

45.000  3b ja 

Herinrichting de Koog riool - 2024 60 
    

1.100.000 1.100.000  3b ja 

Rioolgemalen EM - 2020 15 33.600 
    

33.600  3b ja 

Rioolgemalen EM - 2021 15 
 

33.600 
   

33.600  3b ja 

Rioolgemalen EM - 2022 15 
  

33.600 
  

33.600  3b ja 

Rioolgemalen EM - 2023 15 
   

33.600 
 

33.600  3b ja 

Rioolgemalen EM - 2024 15 
    

33.600 33.600  3b ja 

Overkapping nieuwe huisvuilwagens 30 45.000 
    

45.000  3b ja 

Verv. openbare verlichting - 2024 armaturen 25 
    

47.000 47.000  3c  
Vervangen openbare verlichting - 2024 masten 50 

    
10.000 10.000  3c  

Beschoeiingen 2024 15 
    

73.500 73.500  3c  
Verbetering inrichting Waldijk 25 145.000 

    
145.000  3c  
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Omschrijving/naam investering  AT 2020 2021 2022 2023 2024 Krediet  
Saldo 

PO Tarief 

Plaatsen zonnepanelen daken gemeentehuis 
Middelweg 

15 
 

25.000 
   

25.000  4 

 
                    

Totaal “nieuwe” investeringen 
 

733.600  233.600  65.600  33.600  1.264.100  2.330.500    

          
Herfaseringen/ af te sluiten kredieten          

                    

Omschrijving/naam investering  AT 2020 2021 2022 2023 2024 Krediet  
Saldo 

PO Tarief 

Voorbereidingskrediet school Paltrok 40 316.600 
    

316.600  1b  
Bouwkrediet school Paltrok 40 

 
3.640.900 

   
3.640.900  1b  

Voorbereidingskrediet school Binnenmeer 40 316.600 
    

316.600  1b  
Bouwkrediet school Binnenmeer 40 

  
3.640.900 

  
3.640.900  1b  

Buitenruimte/ infra school Paltrok 25 
 

250.000 
   

250.000  1b  
Buitenruimte/ infra school Binnenmeer 25 

  
100.000 

  
100.000  1b  

                    

Totaal herfaseringen 
 

633.200  3.890.900  3.740.900  0  0  8.265.000    

          
Vervanging dak Binnenmeer 40 -225.000     -225.000  1b  
Nieuwbouw school installaties 10 -1.583.000     -1.583.000  1b  
Nieuwbouw school gebouw 40 -5.924.325     -5.924.325  1b  
Inr openb ruimte scholen Paltrok en Binnenmeer 25 -350.000     -350.000  1b  
Voorbereidingskrediet IKC   -182.675     -182.675  1b  

                    

Totaal af te sluiten 
 

-8.265.000          -8.265.000    
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Bijstellingen          
Omschrijving/naam investering  AT 2020 2021 2022 2023 2024 Krediet  

saldo na 
bijstelling 

PO Tarief 

Relining diverse rioolstrengen (400 m1) - 2020 20 -120.000     0 3b ja 

Herinrichting de Koog riool - 2020 60 308.000     838.000 3b ja 

Relining diverse rioolstrengen (400 m1) - 2021 59  -120.000    0 3b ja 

Herinrichting de Koog riool - 2021 60  570.000    1.100.000 3b ja 

Vervanging rioolstrengen (250 m1) - 2022 59   -120.000   0 3b ja 

Uitvoering deel grondwaterbeleidsplan - 2022 59   -190.000   0 3b ja 

Herinrichting de Koog riool - 2022 60   570.000   1.100.000 3b ja 

Herinrichting de Koog riool - 2023 60    750.000  1.100.000 3b ja 

                    

Totaal bijstellingen 
 

188.000  450.000  260.000  750.000  0      
 
 
Afkortingen: 
AT = afschrijvingstermijn 
PO = programmaonderdeel 
Tarief = kapitaallasten zijn onderdeel van tarief (afvalstoffenheffing, rioolheffing) 
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5.2 Liquiditeitsprognose 

 
Op basis van de huidige begroting en het investeringsschema is 
een liquiditeitsprognose opgesteld. Deze laat de behoefte aan 
vreemd vermogen zien. Ook de rentelasten van dit nog aan te 
trekken vreemd vermogen is in deze kadernota verwerkt. 
 
In de raadsbegroting 2020 is al aangekondigd dat Uitgeest leningen 
zou moeten aantrekken om in haar liquiditeitsbehoefte te voorzien. 
Op 29 april jl. heeft het college besloten om een lineaire geldlening 
van € 6 miljoen aan te trekken, met een looptijd van 20 jaar. Deze 
lening wordt aangetrokken per 2 juni 2020. Met het aantrekken van 
deze lening voorziet de gemeente in haar liquiditeitsbehoefte. 
 
Het invullen van de financieringsbehoefte met kortlopende (< 1 jaar) 
leningen heeft, ondanks de over het algemeen lagere rente (of op 
dit moment zelfs negatieve rente) een risico wanneer de rente snel 
oploopt. Om die reden is bij de Wet Fido een kasgeldlimiet 
ingesteld.  Uitgeest was verplicht om de aangetrokken kasgeld-
leningen om te zetten in een vastrentende lening vanwege het 
diverse keren overschrijden van deze kasgeldlimiet. Aan het aantal 
keren overschrijden zijn wettelijk beperkingen gesteld. 
 
Het aantrekken van één grote langlopende lening (raadsbegroting 
2020) was niet het juiste antwoord op de (bijgestelde) financierings-
behoefte van de komende jaren. De rente is nog steeds laag en de 
rentevisie van de BNG geeft aan dat die niet op korte termijn veel 
zal gaan stijgen. Doordat in de kadernota 2020 met een hoge(re) 
rente (1,5%) is gerekend is er nu een financieel voordeel behaald.  
Dat is verwerkt in deze kadernota. Gerekend is dat de nu aan te 
trekken lening kan worden afgesloten met een rente van 0,63%.  
 
Bij de keuze van de looptijd van de per 2 juni af te sluiten lening is 
rekening gehouden met de nog resterende gemiddelde levensduur 
van de activa van de gemeente. Hiermee loopt de gemeente niet 

het risico dat zij leningen sluit voor objecten met een kortere 
levensduur. 
Aan het afsluiten van deze lening zijn geen kosten verbonden. 
 
Op basis van de geactualiseerde liquiditeitsprognose die gebaseerd 
is op de in de begroting 2020/ kadernota 2021 opgenomen 
investeringsvolumes dient in de komende jaren (2021-2024) in 
totaal nog € 9,0 miljoen gefinancierd te worden met langlopende 
leningen.  
Vooralsnog vinden wij het gerechtvaardigd om aan de hand van het 
jaarlijks (geactualiseerde) meerjaren investeringsplan de 
financieringsbehoefte van het eerstvolgende begrotingsjaar te 
bepalen en daar een langlopende lening op af te sluiten. De 
ontwikkeling van de rente wordt goed gevolgd en bij een snelle 
stijging wordt adequaat gehandeld. Met deze strategie sluiten we 
leningen dus af op basis van de feitelijke toekomstige behoefte en 
wordt financiering opgenomen op het moment dat de behoefte er 
ook is. 
Op overtollige middelen die de gemeente uitzet bij 
schatkistbankieren ontvangt zij geen rente. 
 
Voor de bepaling van de (toekomstige) rentelasten in het 
meerjarenperspectief is rekening gehouden met een gewogen 
gemiddeld percentage van 0,65% en looptijden van 15 en 10 jaar. 
 
In de liquiditeitsprognose is geen rekening gehouden met de 
liquiditeitsbehoefte die mogelijk zal ontstaan als gevolg van de 
gebiedsontwikkelingen. Hiervoor kan overwogen worden een 
projectfinanciering af te sluiten of deze onderdeel te laten zijn van 
de integrale liquiditeitsprognose mee te nemen. De dekking van de 
rentelasten van gebiedsontwikkeling moet door het project zelf 
opgebracht worden. 
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6. RESERVES 

 
In onderstaande tabel is het verloop van de algemene reserve en 
de bestemmingsreserves opgenomen. 
Vooruitlopend op het besluit van de raad over de bestemming van 
het rekeningresultaat 2019 en deze zijn in deze tabel verwerkt: 
 
- de dekking van het tekort in de jaarrekening 2019 
- de overhevelingsvoorstellen uit de jaarrekening 2019 
- de dekking/dotatie van de begrotingstekorten/-overschotten uit 

de kadernota 2021 
- de voorgestelde mutaties in bestemmingsreserves uit deze 

kadernota 
 
 

6.1 Weerstandsvermogen 

 
In de jaarstukken 2019 is in de paragraaf weerstandsvermogen 
opgenomen dat het benodigd weerstandsvermogen € 2.750.834 
dient te bedragen om boven de door de raad gestelde streefwaarde 
van 1,0 te blijven.  
Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve en de 
onbenutte belastingcapaciteit. De bestemmingsreserves mogen 
alleen onderdeel zijn van het weerstandsvermogen voor zover er 
geen aangegane verplichtingen aan ten grondslag liggen. 
Rekening houdend met de in deze kadernota in het meerjaren-
perspectief opgenomen cijfers en het huidige risicoprofiel zakt de 
ratio in 2022 onder de raad gestelde streefwaarde van 1,0. 
Uit oogpunt van duurzaam financieel beleid en financieel toezicht is 
dit uiteraard geen alternatief. 
Er zijn mogelijkheden om het weerstandsvermogen te versterken: 
- sluitend meerjarenperspectief: dit draagt er toe bij dat er geen 

beroep hoeft te worden gedaan op de vermogenspositie. 

- overhevelen van “vrije” gedeelte van de bestemmingsreserves 
naar de algemene reserve. Dit is dat gedeelte van de 
bestemmingsreserves waaronder vooralsnog geen concreet 
bestedingsplan ligt c.q. bestemmingsreserves waarvan de raad 
nog kan besluiten de bestemming te wijzigen. 

 
 
De eerste inspanning richt zich daarbij op het ombuigen van de 
gepresenteerde tekorten vanaf 2021. Eerder in deze kadernota 
hebben wij uw raad daartoe een procesvoorstel gedaan dat inhoudt 
dat wij u een sluitende begroting 2021 in november aan u ter 
besluitvorming voorleggen. 
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Saldo Storting Onttrekk. Saldo Storting Onttrekk. Saldo Storting Onttrekk. Saldo Storting Onttrekk. Saldo Storting Onttrekk. Saldo

31-12-2019 2020 2020 31-12-2020 2021 2021 31-12-2021 2022 2022 31-12-2022 2023 2023 31-12-2023 2024 2024 31-12-2024

Algemene reserve 

Algemene reserve 4.506 0 490 4.016 0 135 3.881 0 122 3.759 0 90 3.669 0 0 3.669

Rekeningresultaat 2019 (incl. overhevelingsvoorstellen) 169 301 -132 -132 -132 -132 -132

Begrotingsresultaten 2020 - 2024 kadernota 2021 174 -174 78 -252 766 -1.018 802 -1.820 744 -2.564

Vorming BR economie noodfonds 100 -100 -100 -100 -100 -100

subtotaal algemene reserve 4.506 169 1.065 3.610 0 213 3.397 0 888 2.509 0 892 1.617 0 744 873

Bestemmingsreserves

BR - Onderhoud gebouwen 244 0 0 244 0 0 244 0 0 244 0 0 244 0 0 244

BR - Onderhoud wegen 131 0 0 131 0 0 131 0 0 131 0 0 131 0 0 131

BR - Monumentensubsidies 53 0 0 53 0 0 53 0 0 53 0 0 53 0 0 53

BR - WIZ 169 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BR - Stimulering volkshuisvesting 825 0 0 825 0 0 825 0 0 825 0 0 825 0 0 825

BR - Bovenwijkse voorzieningen 101 0 0 101 0 0 101 0 0 101 0 0 101 0 0 101

BR - Zwembad De Zien 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BR - Bijdrage A8-A9 700 0 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 700

BR - Onderhoud schoolgebouwen 347 0 0 347 0 0 347 0 0 347 0 0 347 0 0 347

BR - RO-Ontwikkelingen Uitgeest 1.059 0 300 759 0 300 459 0 255 204 0 0 204 0 0 204

BR - Economie noodfonds 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100

subtotaal bestemmingsreserves 3.699 100 539 3.260 0 300 2.960 0 255 2.705 0 0 2.705 0 0 2.705

Totaal reserves 8.205 269 1.604 6.870 0 513 6.357 0 1.143 5.214 0 892 4.322 0 744 3.578

Naam reserve
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7. BEGROTINGSWIJZIGING 1E FIRAP/ KADERNOTA 2021 

 
 

Programma Programmaonderdeel Uitgaven V/N Inkomsten V/N Uitgaven V/N Inkomsten V/N Uitgaven V/N Inkomsten V/N Uitgaven V/N Inkomsten V/N Uitgaven V/N Inkomsten V/N

1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur 30.393 N -331 N 11.840 N -13.631 N 16.240 N 7.269 V 22.000 N 5.369 V 20.965 N -2.131 N

b. Samen leven 1.392.175 N 894.687 V -17.585 V -48.445 N 481.816 N -40.181 N 238.191 N -124.989 N 389.669 N -124.097 N

c. Kerngericht en ondersteunend -4.330 V 0 -7.830 V 0 -7.830 V 0 -7.830 V 0 -7.830 V 0

d. Een veilige gemeente -48.461 V 0 -13.514 V 0 -23.135 V 0 28.088 N 0 65.611 N 0

2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme -20.570 V -34.282 N -27.237 V -34.955 N -27.932 V -35.638 N -28.639 V -36.332 N -35.123 V -36.332 N

b. Economische vitaliteit 14.000 N 20.599 V 10.000 N 6.703 V 0 6.809 V 0 6.918 V -24 V 7.097 V

c. Een bereikbare gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 V 0

3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving 120.105 N 100.169 V 44.936 N 0 25.027 N 0 25.051 N 0 25.794 N 0

b. Duurzaamheid en milieu 135.516 N 78.107 V 108.220 N -24.306 N 143.877 N -10.519 N 177.348 N 3.512 V 230.337 N 35.096 V

c. Beheer en Onderhoud 66.980 N 18.594 V 64.007 N -481.111 N 66.717 N 19.188 V 75.621 N 19.492 V 148.153 N 19.998 V

4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente -31.345 V 324.209 V 71.706 N 480.837 V 215.395 N 58.291 V 274.362 N 61.790 V 575.024 N 874.095 V

Totaal mutatie alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming) 1.654.463 N 1.401.752 V 244.543 N -114.908 N 890.175 N 5.219 V 804.192 N -64.240 N 1.412.556 N 773.726 V

Saldo alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming) 252.711 N 359.451 N 884.956 N 868.432 N 638.830 N

1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Samen leven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Kerngericht en ondersteunend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Een veilige gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Economische vitaliteit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Een bereikbare gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Duurzaamheid en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Beheer en Onderhoud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotaal reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal effect bestemming reserves 0 0 0 0 0

Totaal mutaties inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (resultaat na bestemming ) 1.654.463 N 1.401.752 V 244.543 N -114.908 N 890.175 N 5.219 V 804.192 N -64.240 N 1.412.556 N 773.726 V

Saldo inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (mutatie resultaat na bestemming) 252.711 N 359.451 N 884.956 N 868.432 N 638.830 N

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente de griffier, de voorzitter,

Uitgeest op 

2024

mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves

2020 20222021 2023


