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Inleiding 
 

METERS MAKEN EN FINANCIEN OP ORDE 
 
Voor u ligt de kadernota en 1e firap nieuwe stijl. Het college van B&W 
heeft hiervoor gekozen omdat dit goed aansluit bij het raadsprogramma 
en bij de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad. Wij nemen u in dit 
document mee in de keuzes die al zijn gemaakt op basis van eerdere 
besluitvorming door uw raad. Ook ligt er nog een wensenlijst mede 
gebaseerd op de uitwerking van het raadsprogramma. Tot slot worden 
er diverse voorstellen gedaan om te komen tot een sluitende begroting. 
Kortom er valt veel te kiezen. En over deze keuzes gaat het college 
graag met uw raad in gesprek. Tegelijkertijd wil het college u een 
document aanreiken waarbij u als raad met elkaar in gesprek kan gaan 
teneinde de basis te leggen voor de begroting van 2020 en verder. 
 
Een paar weken voor de publicatie van de meicirculaire van het 
gemeentefonds, is het onrustig op het gebied van de gemeente-
financiën. Publicaties in Binnenlands Bestuur geven een beeld van vele 
gemeenten die in financieel zwaar weer verkeren. Vaak is in deze 
gemeenten een direct verband te leggen met tekorten op de jeugdzorg. 
Ook van belang is de situatie waar gemeenten de laatste jaren mee te 
kampen hebben gehad. Een situatie van zware bezuinigingen en hand 
op de knip. Directe oorzaak hiervan waren de weinig rooskleurige 
uitkeringen uit het gemeentefonds in combinatie met de stijgende 
kwantiteits-/kwaliteitseisen vanuit de samenleving.  
 
Dit jaar is het eerste volle jaar van de uitvoering van het 
raadsprogramma 2018-2022. We nemen u mee in de voortgang tot 
dusverre en in de verdere prioriteitsstelling voor de komende jaren. Het 
kaderstellende uitgangspunt van het raadsprogramma: ‘financieel  

gezond bestuur’ is leidend. De afbouw van de baten precariobelasting 
kabels en leidingen is opgevangen in de begroting en er wordt bewust  
gekozen voor aframing van de dividendopbrengsten Eneco, zodat de 
toekomstige opbrengst van de verkoop van de aandelen vrij 
besteedbaar wordt vanaf de begrotingsopstelling 2021. 
 
Er is veel (financiële) onzekerheid, maar het is ons inziens toch 
mogelijk te kiezen voor ‘En En’. En een voortvarende uitvoering van het 
raadsprogramma, en het bewerkstelligen van een betere financiële 
uitgangspositie voor de verdere toekomst. 
Welke onzekerheden zijn er dan?  We zullen er twee noemen. De 
kwaliteit van onze activiteiten in het sociaal domein zijn ons inziens 
prima, maar we moeten ons wel zorgen maken over de financiële 
houdbaarheid ervan. Ons voormalig netto overschot van structureel € 1 
mln. is snel aan het oplossen. In het jaar 2021 staat een landelijke 
herijking van de beschikbare middelen in het sociaal domein op stapel. 
Nu al nadenken over kostenbeheersing in het sociaal domein is 
daarom dringend gewenst. 
Een andere onzekerheid is de ontwikkeling van de gemeentefonds-
uitkering. Deze is zo onzeker dat we het als college belangrijk vinden 
om daarmee voorzichtig om te gaan. Het kan (opnieuw) tegenvallen. 
Dus ook in de aanloop naar de begroting 2020 doen we nu al een 
aantal dekkingsvoorstellen, zodat we mocht het nodig zijn, snel kunnen 
schakelen.  
Maar hoe het ook uitpakt, we streven er samen met uw raad naar om 
ook in deze onzekere tijden het raadsprogramma ten volle uit te 
voeren. Onze inwoners hebben er recht op. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Castricum.
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1.  FINANCIELE KADERS EN UITGANGSPUNTEN
 
Structureel begrotingsevenwicht 
Het belangrijkste uitgangspunt is dat er sprake is van een meerjarig 
sluitende begroting. In termen van financieel toezicht wordt 
eveneens als stelregel voorgeschreven dat de programmabegroting 
2020 - 2023 structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Met 
materieel evenwicht wordt bedoeld dat meerjarige lasten gedekt 
dienen te worden door meerjarige baten. Het reëel evenwicht houdt 
in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen, 
waarbij de begroting en meerjarenraming uiteraard volledig dient te 
zijn. De gemeentebegroting dient zowel structureel als reëel in 
evenwicht te zijn. Indien dit niet het geval is, dient de 
meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 
2023 tot stand wordt gebracht. 
 
Bij een aantal afwegingen die in het begrotingsproces wordt 
gemaakt is de ontwikkeling van het prijspeil van belang. In de 
Kaderbrief financieel toezicht 2019 van de provincie Noord-Holland 
staat opgenomen dat in het kader van reëel ramen aan de 
lastenkant van de meerjarenraming rekening dient te worden 
gehouden met een mutatie van de prijsontwikkeling van tenminste 
het Bruto Binnenlands Product dat is opgenomen in de 
meicirculaire. Het Centraal Economisch Plan (CEP) 2019 is de 
leidraad voor de meicirculaire. In dit plan zijn de volgende 
percentages opgenomen: 
2020 1,5% 
2021 1,6% 
2022 1,6% 
2023 1,6% 
 
 
 
 

 
Het indexatiecijfer voor het opvolgende begrotingsjaar wordt in onze 
begroting bepaald op basis van de consumentenprijsindex, die ieder 
voorjaar door het CPB wordt gepubliceerd in het Centraal 
Economisch Plan (CEP). Dit resulteert in een indexpercentage van 
1,5% voor 2020 (en 1,6% voor de jaren 2021-2023). 
 
Inzet van incidentele middelen 
Voor wat betreft incidentele investeringen wordt bij voorkeur gebruik 
gemaakt van incidentele middelen, zodat het onderscheid tussen 
structurele- en incidentele dekking duidelijk is.  
Deze wijze van bestemmen bevordert de transparantie en 
overzichtelijkheid: besluitvorming over de inzet van incidentele 
middelen vindt dan plaats bij de integrale afweging in het kadernota- 
en begrotingsproces. Kadernota voorstellen met een incidenteel 
karakter worden bij voorkeur van een incidentele dekking voorzien, 
zodat de scheiding met de structurele begrotingsonderdelen 
duidelijk zichtbaar blijft. In het kadernotaproces heeft het college de 
algemene reserve label ‘raadsprogramma’ aangesproken waar dit 
functioneel van toepassing is. 
 
Belastingen en tarieven 
De belastingtarieven zullen geïndexeerd worden met het algemene 
inflatiepercentage (1,5%) m.u.v. de toeristen- en forensenbelasting. 
De tarieven voor gemeentelijke retributies mogen maximaal 100% 
kostendekkend zijn. 
 
Loonkostenontwikkeling: 
In de meerjaren begroting wordt uitgegaan van 2% 
loonkostenontwikkeling in 2020 en vervolgens 2% per jaar tenzij 
vanuit de CAO onderhandelingen een ander percentage bekend is 
voor een of meerdere jaren. 
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De loonkostenontwikkeling omvat méér dan alleen het salaris. 
Loonkosten kunnen zelfs bij een 0-lijn muteren. Denk hierbij aan de 
pensioenpremies en werkgeversverzekeringen. 
In onze begroting zitten alleen nog de loonkosten van het bestuur, 
de griffie en de gemeentesecretaris. De overige loonkosten zitten 
nu in de begroting van de werkorganisatie BUCH. De bijdrage aan 
de werkorganisatie BUCH is geïndexeerd opgenomen. 
 
Subsidies 
Het beleid ten aanzien van subsidies volgt het beleid met betrekking 
tot de prijsontwikkeling over de gemeentelijke budgetten. Daarbij 
willen wij aantekenen dat we in een aantal gevallen participeren in 
een regio. Dit kan betekenen dat de uiteindelijke bijdragen kunnen 
afwijken. In de Begroting 2020 wordt zo actueel mogelijk de bijdrage 
aan externe partijen meegenomen. 
 
 
 

Rente 
Met ingang van begrotingsjaar 2017 zijn de boekhoudregels op het 
punt van rentetoerekening aangescherpt. Alle gemeenten dienen op 
een uniforme wijze de omslagrente te berekenen (zie Notitie Rente 
2017 van de Commissie BBV). Dit heeft tot gevolg gehad dat de 
renteomslag/rekenrente 2018 is gedaald naar 3,0%. De rente voor 
het grondbedrijf blijft 3%. Bij de opmaak van de begroting 2020 zal 
het voorgeschreven rekenmodel worden gehanteerd. Vooralsnog 
wordt uitgegaan van de percentages van 2018 en van 2019. 
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2. DE UITVOERING VAN HET RAADSPROGRAMMA 2018-2022 
 
In bijgaand hoofdstuk nemen wij u mee in de voortgang en de 
voorgestelde prioritering van het raadsprogramma 2018-2022. 
We zullen dat uitgebreid doen langs de 9 hoofdstukken zoals in het 
raadsprogramma uiteengezet.  
Na de uiteenzettingen in dit hoofdstuk is het dan een ‘logische’ stap 
naar de details inzake de voortgang van 2019 (1e firap 2019) en de 
kadernota 2020. Deze vindt u dan ook terug na de hoofdlijnen in 
hoofdstuk 3 ‘Het financieel perspectief 2019/2020-2023’ in 
hoofdstuk 4 ‘Details 1e firap 2019 / kadernota 2020’. Waarbij de 
raadsprogramma items extra worden geduid met een . 
 
We zijn met de uitvoering van het raadsprogramma gestart door het 
benoemen van een twaalftal urgente onderwerpen (zie raadsbrief  
d.d. 19 juli 2018- met o.a. Informatie nieuw college m.b.t. proces 
uitvoering raadsprogramma). Uw raad heeft in reactie op deze brief 
nog twee urgente onderwerpen toegevoegd. Nu halverwege 2019 is 
het onderwerp ‘Handhaving’ afgerond. De formatie is conform de 
begroting 2019 uitgebreid en hierdoor zijn er nog dertien 
onderwerpen “onder handen”. 
 
Het college heeft gezamenlijk op basis van zijn inzichten de 
opdrachten uit het raadsprogramma verder geprioriteerd. Voor 
zover dit financiële middelen vergt is dit opgenomen in de 
toelichting onder de tabellen van hoofdstuk 4.  
 

1- Wonen/bouwen 
Een behoorlijk aantal opdrachten aan het college is inmiddels ter 
hand genomen. De regionale- en lokale woonvisie zijn aanstaande, 
het bedrag per niet gerealiseerde sociale woning voor de 
egalisatiereserve is verhoogd, de planvorming voor een aantal 
projecten in samenspraak met ontwikkelaars is in uitvoering (denk 
aan: TNT locatie, Kaptein Kaas/ zuidzijde spoor en Zuid III). Er ligt 

ook een voorstel om bij toewijzing van sociale huurwoningen 
voorrang aan de eigen inwoners te geven en de voorrang van 
statushouders hierbij af te schaffen. In deze kadernota wordt ook 
een eerste aanzet gegeven om te kunnen komen tot extra tijdelijke 
huisvesting (realisatie voorzien in 2020/2021). Belangrijk en nog in 
beraad is het ‘Taskforce wonen’ voorstel om bovenstaande 
onderwerpen versneld te kunnen aanpakken en ook nieuwe 
projecten op te kunnen pakken. Hiervoor doet het college in het 
kader van de 1e firap 2019 een startvoorstel, mede gebaseerd op de 
recente commissiebehandeling aangaande dit onderwerp. 
Tenslotte is een meerjarenplan in gang gezet (samen met onze 
BUCH partners) om de op ons af komende omgevingswet, en 
bijbehorende opstelling van een omgevingsvisie, voortvarend te 
kunnen oppakken. Daarbij wordt het actualiseren van de 
structuurvisie Buitengewoon Castricum meegenomen. 
 

2- Zorg en sociaal domein 
Binnen dit hoofdstuk ligt een groot aantal opdrachten voor het 
college. Op het gebied van bestrijden eenzaamheid is inmiddels 
een start gemaakt met de specifieke werkgroep “Programma 
aanpak eenzaamheid” die voorstellen zal gaan doen. Er is 
inmiddels sprake van een coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid’. Dit en 
volgend jaar zullen uitvoeringsprojecten van start kunnen gaan. 
Ten aanzien van het actieplan armoedebestrijding is inmiddels 
afgesproken het huidige beleid voort te zetten. De opdracht ‘er komt 
een systeem voor het monitoren van klachten en klanttevredenheid’ 
wordt opgepakt. Inmiddels heeft de informatieavond ‘Rapport 
Ombudsman’ ertoe geleid dat er vooralsnog geen externe 
klachtenbehandeling komt. In juni komt hierover nog een 
opiniërende raadsbehandeling. Voor inwoners met een niet 
Nederlandse achtergrond is er een pilot gestart- Fit=Werk: 
startkwalificatie technische opleiding.  
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Het Sociale domein is bij uitstek een domein dat de polsslag van de 
samenleving aanvoelt en monitort. We zien de komende jaren onze 
gemeenschappen sterk veranderen. We worden steeds ouder, 
zorgvragen onder jeugdigen verzwaren en als gemeente vragen wij 
onze inwoners langer thuis te wonen. In financieel opzicht betekent 
dit een toename van kosten op de WMO en Jeugd. Het is aan de 
gemeente en aan het rijk om hierop adequaat in te spelen door 
voldoende middelen ter beschikking te stellen om deze vragen het 
hoofd te bieden. Als gemeente gaan wij vanuit ons dienstverlenings-
model meer inzet plegen op de preventieve kant van zorg. Dit zie je 
terug in het versterken van de Sociale Teams.  
 

3- Duurzaamheid 
Op het gebied van duurzaamheid is prioritering echt noodzakelijk. 
Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van gekwalificeerd 
personeel en de schrale beschikbaarheid van middelen. Volop in 
beweging is de opstelling van een meerjarenplan voor de energie-
transitie van bestaande gebouwen. Dit o.a. door er voor te zorgen 
dat een breed gedragen aanpak voor de energietransitie (betrekken 
van inwoners, ondernemers en energiecoöperatie) wordt 
gerealiseerd. Dat moet er o.a. ook toe gaan leiden dat in 2022 de 
hoofdstructuur (backbone) voor het warmtenet in Castricum bekend 
is. Ook projecten op het gebied van klimaatadaptatie worden op dit 
moment voorbereid en uitgevoerd.  
In het kader van de begroting 2020 wordt ingezet op stapsgewijze 
uitbreiding van de middelen in het kader van duurzaamheid. Dit 
vooral om het uitvoeringsprogramma energietransitie en een 
uitgebreid programma duurzaamheid te kunnen uitvoeren. Ook het 
opstarten van de aspecten duurzaam vervoer kunnen dan t.z.t. 
meer aandacht krijgen.  
Als laatste uitvoeringsaspect welke ter hand is genomen en als 
voorstel bij de raad ligt noemen wij het grondstoffenplan. Hierin 
worden maatregelen voorgesteld om het restafval fors terug te 
kunnen dringen. 
 

4- Infrastructuur 
Vanuit de infrastructuur opdracht gaat de aandacht uit naar de 
realisatie van (extra) wandel en fietspaden. Onderzocht wordt op dit 
moment een wandelpad langs de N203 en tegelijkertijd wordt met 
de provincie gesproken om de N203 veiliger te maken. Ook wordt 
op dit moment onderzoek verricht naar het oplossen van een aantal 
fietsknelpunten. Hiertoe maakt het college de komende jaren ruimte 
vrij teneinde te kunnen investeren om een aantal knelpunten op te 
lossen c.q. het fietsnetwerk te versterken.  
Onderhanden is een oplossing voor het infrastructurele probleem bij 
de Beverwijkerstraatweg door auto- en fietsverkeer te scheiden.  
Tenslotte wordt gewerkt aan een beleid wat er toe zal leiden dat de 
infrastructuur voor elektrisch laden van fietsen en auto’s in de 
gemeente toekomstbestendig wordt uitgebreid.  
We gaan in 2022 de Rijksweg in Limmen verbeteren, daarvoor is er 
duidelijkheid over de mogelijk aan te leggen rotonde Visweg-
Rijksweg. Zowel qua inpassing als financieel. De inrichting van de 
Rijksweg in Limmen moet als totaal beter. Oversteken moet 
makkelijker en veiliger worden. Het gaat qua scope dus om de hele 
Rijksweg vanaf de gemeentegrens met Heiloo tot de Zeeweg. Ook 
de afslag A9 Heiloo is daarbij relevant. 
 

5- Buitengebied en groenbeleid 
Na een aanvankelijk stroef begin (a.g.v. beleids- en uitvoerings-
capaciteitsgebrek) worden op dit moment de opdrachten uit het 
raadsprogramma en raadsinitiatieven voortvarend opgepakt. 
Het project bijzondere bomenlijst zal voor het eind van dit jaar 
worden afgerond. Na de zomer wordt begonnen met de actualisatie 
van het groen- en bomenbeleidsplan.  
Vanuit de nota biodiversiteit, recent door de raad vastgesteld, wordt 
aan de hand van de 12 uitgangspunten een aantal projecten nu 
voortvarend opgepakt. We noemen de ecologisch beheer projecten 
‘De Mient Bloeit’ (een burgerinitiatief), de Beethovensingel (nu in 
uitvoering) en de Soomerwegh. 
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Ook willen we niet onvermeld laten een initiatief om een beter 
ecologisch beheer te gaan voeren in de Eendenkooi en daaraan 
gekoppeld een uitgebreid educatie programma voor scholieren. 
Vanuit de participatiegedachte uit het raadsprogramma wordt op dit 
moment de laatste hand gelegd voor de oprichting van een 
Groenplatform. 
Het college doet een voorstel in deze kadernota om de benodigde 
middelen voor de uitvoering van het rekenkamerrapport aangaande 
het groen- en bomenbeleid integraal over te nemen en de hiervoor 
beschikbare middelen met € 100.000 structureel te verhogen tot de 
geadviseerde hoogte van € 200.000. De praktijk laat zien dat met 
de huidige beschikbare middelen weliswaar resultaten worden 
geboekt, maar om echt het verschil te maken is deze bijstelling 
noodzakelijk. 
 

6- Recreatie en toerisme 
Vanuit de gedachte, ‘Neem de regie in het afstemmen van het type 
verblijfsaccommodaties op de wensen van de hedendaagse toerist’, 
zoals verwoord in het raadsprogramma wordt op dit moment op de 
plaats van de voormalige strandaccommodatie ‘Strand 10’ een 
verblijfsaccommodatie gebouwd in de vorm van lodges. 
Ook wordt alles in het werk gesteld om te komen tot een vorm van 
kort parkeren aan het strand en wordt de omgeving van het strand 
verder ingericht als gastvrij gebied. Projecten zoals de 
herbestemming van Blinckers, de kwaliteit van het strandplateau, de 
strandafgang en de fietsenstalling worden verder uitgewerkt en ter 
hand genomen. Met de strandondernemers en het waterschap 
worden verdere stappen gezet om de vier strandpaviljoens 
duurzaam en jaarrond te laten voortbestaan. Het 
hoogheemraadschap en het college zijn voor 4 jaar een beperkte, 
binnenplanse zeewaartse verplaatsing overeengekomen. In deze 
kadernota zijn middelen opgenomen om met uw raad een 
kadernota op te stellen die, samen met een bijdrage van de 
strandondernemers, de opmaat vormt voor een nieuw 
bestemmingsplan strand dat de paviljoens en andere voorzieningen 

op en aan het strand duurzaam beschrijft. Met uw raad willen wij in 
gesprek over een lichte verhoging van de toeristenbelasting naar    
€ 1,80 (landelijk gemiddelde € 2,33), per persoon per overnachting 
(pppn) omdat wij van mening zijn dat de opdrachten en toeristisch 
recreatieve en culturele kansen en ambities op grond van onze 
lokale en regionale toeristische visie dit rechtvaardigen en 
noodzakelijk maken. Wij geven uw raad in overweging voor houders 
van (kleine) boerencampings tot 30 plekken te kiezen voor een iets 
lichtere tariefsverhoging (van € 1,35 naar € 1,50 pppn).  
 

7- Voorzieningen en economie 
In dit hoofdstuk heeft het college een aantal opdrachten in 
portefeuille die over het algemeen een wat langere adem vragen. 
Onder handen zijn het dossier voor een (nieuwe) zwembad voor-
ziening, de actieve zoektocht naar een locatie voor een nieuwe 
bioscoop, het realiseren van een supermarkt in Bakkum en het 
streven naar een financieel laagdrempelige kinderopvang en voor- 
en vroegschoolse educatie. Het college rapporteert regelmatig aan 
uw raad wat de stand van zaken van bovenstaande opdrachten is. 
Het raadsonderwerp programma publieke bekostiging wordt in 2019 
vertaald naar uitvoeringsprogramma’s zoals voor de exploitatie van 
binnensportaccommodaties en het subsidiebeleid. 
 

Sinds medio 2018 zijn we in gesprek met de schoolbesturen in onze 
gemeente over het herijken van het integraal huisvestingsplan 
onderwijsvoorzieningen (IHP). Het college streeft naar een integrale 
visie waarmee we met de gezamenlijke schoolbesturen afspraken 
maken over de toekomst van de diverse scholen. Mede op basis 
van de meest recente leerlingenprognoses worden scenario’s 
ontwikkeld over o.a. de toekomstige huisvesting van basisschool 
Cunera in Bakkum én een integraal kindcentrum (IKC) in Castricum-
Oost (Klimop, Montessori en Visser ’t Hooft). Gezien het 
uitgangspunt van integraliteit en gezamenlijkheid vergt dit proces 
tijd en zorgvuldigheid. In de 2e helft van 2019 verwachten wij het 
IHP 2019-2023 te kunnen aanbieden aan de gemeenteraad. In 
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onderhavige Kadernota 2020 wordt voorgesteld het openstaande 
krediet voor verbouw en uitbreiding van basisschool Cunera 
financieel beschikbaar te houden zolang de gesprekken nog 
gaande zijn. 

Bij het gereedmaken van de Kadernota waren de financiële 
stukken, als onderlegger voor het subsidieverzoek van het 
Cultuurpodium De Bakkerij in Castricum, nog niet compleet bij het 
College aangeleverd. Om te komen tot een zorgvuldige en grondige 
beoordeling van de plannen en kansen voor dit podium is het nodig 
te beschikken over een compleet en reëel beeld. De Bakkerij is 
daarom door het College in de gelegenheid gesteld  om deze 
aanvullende stukken alsnog aan te leveren. Het College zal, op 
basis van een compleet dossier, met het bestuur van De Bakkerij in 
gesprek gaan over de toekomst van het podium. Ook de 
cultuurcoach zal hierbij worden betrokken. 

8- Inwoners, bestuur en veiligheid 
Vanuit het raadsprogramma is inmiddels met voortvarendheid 
gezorgd dat de handhavingscapaciteit en hetgeen hier uit voort kan 
vloeien op een hoger niveau is gebracht. Ook was een van de 
opdrachten aan het college om daar waar preventief cameratoezicht 
is gewenst voor het borgen van een veilige leefomgeving, dit te 
realiseren. Inmiddels is daarom de zgn. ‘burgemeesters-camera’ 
voor extra cameratoezicht in het centrum dit jaar (2019) 
gerealiseerd. De kosten die dit met zich mee brengt worden gedekt 
uit de algemene reserve- label raadsprogramma. 
 
De vier doelen, die zijn geformuleerd in de Lokaal Maatschappelijke 
Agenda verwijzen naar een toekomst voor Castricum als: ‘de beste 
gemeente van Nederland om te wonen, werken & recreëren’. Vanuit 
de hiervoor beschreven hoofdstukken leest u dat er veel aandacht 
is voor de realisatie van tal van ontwikkelingen die hieraan zullen 
bijdragen. Daarnaast werken we aan het opbouwen en versterken 
van de verbindingen in onze gemeente en het verhogen van het 

vertrouwen. Hiervoor wordt met de Werkgroep Bestuurlijke 
Vernieuwing en de gebiedsregisseurs nagedacht over het betrekken 
van inwoners, ondernemers en instellingen aan de voorkant van het 
bestuurlijke proces en de rol van de raad daarbij. Daarnaast wordt 
vanuit de organisatie veel aandacht besteed aan verbetering van de 
dienstverlening enerzijds (zoals 24/7 bereikbaar, digitale diensten, 
fysieke contacten) en het gedachtengoed ‘van buiten naar binnen 
werken’ anderzijds (waaronder interactieve beleidsvorming, 
participatie-instrumentarium, gebruik en beschikbaarheid 
datasystemen). 
 

9- Financiën 
Vanuit het laatste hoofdstuk van het raadsprogramma is gekomen 
tot een sluitende meerjarenbegroting, waar ozb-verhoging geen 
deel van uitmaakt. Wel zijn de belastingtarieven conform 
raadsprogramma met een inflatiecorrectie verhoogd. Het college 
geeft in overweging, zoals in de auditcommissie onderschreven, de 
kostendekkendheid van leges/heffingen stapsgewijs naar 100% te 
brengen. Hiertoe doet het college de raad een voorstel aangaande 
de kostendekkendheid van bouwleges en de afvalstoffeninzameling 
en –verwerking. Het college monitort de uitvoering van het 
verbeterplan en het functioneren van de werkorganisatie BUCH 
nauwgezet. Dit mede vanuit de opdracht aan het college zoals is 
meegegeven vanuit meerdere hoofdstukken in het 
raadsprogramma. Mocht de meicirculaire negatief uitpakken voor de 
gemeente dan zal het college met uw raad (nieuwe) afspraken 
maken en richting geven aan een taakstelling die op dat moment 
nodig is om de financiële positie van de gemeente structureel 
gezond te houden. Daarbij zijn bezuinigingen op beleid en de 
organisatie niet uitgesloten en nodigen we uw raad (alvast) van 
harte uit om tijdens de bespreking van deze kadernota suggesties 
aan ons mee te geven. 
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3. HET FINANCIEEL PERSPECTIEF 2019 / 2020-2023 
 
Hierbij in een overzicht het (financiële) perspectief. Uitgangspunt is 
het begrotingssaldo 2019 (raad 8-11-2018).  
 
Het saldo van het begrotingsjaar 2022 wordt doorgezet naar het 
nieuwe meerjaren-begrotingsjaar 2023. Op enkele zaken moet dit 
echter worden gecorrigeerd. Zo zitten er in het begrotingsjaar 2022 
incidentele kosten in verband met de gemeenteraadsverkiezingen 
die ‘vrijvallen’ in 2023 en ook de dekking uit de reserve precario is 
lager1.  

 
Na de begrotingsvergadering over 2018 zijn er in de raad zaken aan 
de orde geweest die het begrotingssaldo hebben gewijzigd. Te 
weten: 

- Overdracht wagenpark (raad 6-12-2018) 

- 1e firap 2018 (raad 20-12-2018) 

- Veilig Thuis (raad 7-3-2019). 

 
De hier genoemde zaken hebben ertoe geleid dat het 
geactualiseerd begrotingssaldo voor de jaren 2019 en 2020 negatief 
werd. De voorstellen 1e FIRAP 2019 / Kadernota 2020 (hierna 
specifiek toegelicht) geven een structureel negatief beeld. 
 
Daarbij is het van belang te vermelden dat wij in de huidige 
voorstellen voor wat betreft het zwembad zijn uitgegaan van het 
realiseren van een zwembad conform de minimum variant (optie 2) 
uit het op dit moment van schrijven voorliggende raadsvoorstel.  

                                                                    
1 In 2022 is het niet meer mogelijk om precariobelasting op kabels en leidingen te heffen. 

Daarmee vervalt in onze begroting een opbrengst van € 1.078.000. Anticiperend op deze 
derving van opbrengsten wordt in 2018 gestart met het opbouwen van een reserve (zie 
Kadernota 2018). De reserve wordt gevoed met jaarlijks € 120.000 extra (€ 120.000 in 
2018; € 240.000 in 2019; € 360.000 in 2020 en € 480.000 in 2021). Na de afschaffing zal 

Ter dekking van het geheel is een aantal suggesties opgenomen. 
Met deze dekkingsmogelijkheden wordt het meerjaren perspectief 
minder negatief / positief. Zoals al in de inleiding is meegeven 
vinden wij het van belang, zie onderstaand, een min of meer 
sluitende kadernota 2020 te presenteren. 
 
Onbekend is het effect van de mei- en septembercirculaire 2019.  
Op grond van de laatste inschatting van het Centraal Planbureau 
(CPB) op de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product – 
deze is minder positief dan in september 2018 – mag een negatief 
effect verwacht worden op de algemene uitkering bij de 
meicirculaire. Aan de andere kant is de rijksbegroting zodanig 
gegroeid dat hiervan wellicht een positief (trap op trap af) effect te 
verwachten valt. 
In de septembercirculaire zal overigens rekening worden gehouden 
met een opnieuw geactualiseerde inschatting van het CPB. 
 
Overigens: de raadprogramma-items/Prioriteit-items zijn van een  
voorzien. 
 
 
 
 
 
 
 

vanaf 2022 onttrokken worden uit de reserve. € 480.000 in 2022; € 360.000 in 2023; 
€ 240.000 in 2024 en € 120.000 in 2025. Op deze wijze wordt het wegvallen van de 
opbrengst precario op kabels en leidingen in een periode van 8 jaar opgevangen in de 
begroting. 
In 2023 is de uitname € 120.000 lager dan in 2022. 
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Het meerjarig financiële beeld is als volgt*:  

 
 
 
* Dit is het financiële beeld na verwerking van het aangenomen amendement (d.d. 27 juni 2019) betreffende het niet instellen van een taskforce 
wonen ten laste van de algemene reserve ad. € 160.000.  
 

. 
  

2019 V/N 2020 V/N 2021 V/N 2022 V/N 2023 V/N

Begrotingssaldo 2019 na  begrotingsraad 8-11-2018 4 V 75 V 345 V 487 V 487 V

Wegvallende dekking reserveprecario kabels en leidingen -120 N

Vrijval incidentel kosten i.v.m. gem.raadsverkiez. 2022 25 V

Overdracht Wagenpark (raad 6-12-2018) 0 N 1 V 12 V 3 V 3 V

Structureel 2e firap 2018 (raad 20-12-2018) -318 N -148 N -106 N -30 N -30 N

Veilig Thuis (raad 7-3-2019); de jaarschijf 2019 is -134 N -108 N -108 N -108 N -108 N

gedekt uit reserve WMO en Jeugdtaken 134 V

Actualisatie begrotingssaldo -315 N -180 N 143 V 353 V 258 V

1e FIRAP '19/Kadernota '20

Onvermijdelijk/autonoom/raadsprogramma 51 N -438 N -955 N -1.181 N -954 N

Dekking 245 V 701 V 817 V 842 V 712 V

Effect mei-/septembercirculaire 2019 pm pm pm pm pm

SALDO 1e FIRAP 2019 /KADERNOTA 2020 -18 N 83 V 5 V 14 V 15 V
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4. DETAILS 1E FIRAP 2019 / KADERNOTA 2020 
 
Hieronder worden de items opgesomd en toegelicht die gevolgen 
hebben voor het begrotingssaldo 2019 (en verder). Er is voor 
gekozen dit zo compact mogelijk te doen. Een aantal zaken is het 
gevolg van autonome ontwikkelingen (het te ontvangen dividend, 
activeren vervangen bij openbare verlichting, etc.). Een aantal 
zaken betreffen zaken die in de afgelopen periode op ons pad zijn 
gekomen en waarover besluitvorming inmiddels heeft 
plaatsgevonden (Invoering Omgevingswet door de BUCH, bijdrage 
Parlan, verzekeringskosten, etc.). 
 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de items 
‘Onvermijdelijk/Noodzakelijk/Raadsprogramma’ en ‘Dekking’. 
 
Daarna is er nog een zogenaamde ‘wensenlijst’. Hierin is in de 
voorstellen op dit moment geen rekening gehouden. 
 
Onder het overzicht worden alle items kort toegelicht. 
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volg- progr.-

nummer onderdeel korte omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023

1 1a Verordening rechtspositie raads- en commissieleden -32 -32 -32 -32 N

2 1a Griffiebudget -13 -13 -13 -13 -13 N

3 1a Bijdrage Rekenkamer -1 -1 -1 -1 -1 N

4 1b Verhuur  voormalige Augustinusschool 73 73 73 73 73 V

5 1b Vervanging brug bij Discovery -12 N

6 1b Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid 53 57 60 64 64 V

7 1b Bijdrage Haltewerk 39 V

8 1b Uitvoering WSW door WNK -17 -17 -17 -17 N

9 1b Extra kosten zwembad (minimale variant) -209 -417 -417 N

10 1b Eventuele bijdrage Parlan i.v.m. zorgcontiniuteit (incidenteel) -245 N

11 1d Materieel Reddingsbrigade -10 N

12 1d Verplaatsing Strandpost EHBO/CRB -20 N

13 1d Vervanging units Strandpost EHBO/CRB (invest. € 200.000 / 20 jr) -16 -16 N

14 2a Onderhoud kerktoren Kerkpad 1 -68 N

15 2a Cultureel erfgoed, inventarisatie instandhouding kerken -15 N

16 2b Versterking economie/toerisme in de kernen -134 -134 -134 -134 N

17 3a Taskforce Wonen (2019) VERVALLEN I.V.M. AANGENOMEN AMENDEMENT 0 N

18 3a Bijdrage risicobeheersing  Veiligheidsregio -25 -25 -25 -25 -25 N

19 3a Invoering Omgevingswet door werkorganisatie BUCH -199 -408 -323 -244 -247 N

20 3a Gemeentelijke kosten Omgevingsvisie/-plan -75 -75 N

21 3a Onderzoeken woonruimteverdeling -4 -9 N

22 3a Kosten Kadernota i.v.m. nieuw bestemmingsplan Strand -30 -30 -30 N

23 3a Bijdrage ondernemers i.v.m. Kadernota nieuw bestemmingsplan Strand 15 V

24 3b Budget Duurzaamheid -60 -90 -120 -150 N

25 3c Straatreiniging -13 -13 -13 -13 -13 N

26 3c Groenonderhoud (areaaluitbreiding) -15 -15 -15 -15 -15 N

27 3c Vrijval exploitatiebudget vervanging Openbare verlichting 245 245 245 245 245 V

28 3c Activeren Openbare verlichting; kapitaallasten -21 -42 -62 -81 N

29 3c Ecologisch beheer bermen -20 -20 -20 -20 N
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volg- progr.-

nummer onderdeel korte omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023

30 3c Kapitaallasten investeringen in fietsknelpunten (3x € 330.000 / 20 jr) -26 -52 -78 N

31 3c Investering tijdelijke huisvesting (30 units á € 50.000-€ 10.000 restwaarde / 15 jr) -154 -151 -148 N

32 3c Huuropbrengst tijdelijke huisvesting 126 126 126 V

33 3c Groenonderhoud (ivm Rekenkamer-onderzoek) -100 -100 -100 -100 N

34 3c Invest. Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen (invest. € 83.500 / 10 jr) -10,9 -10,6 -10,4 N

35 3c Lagere energiekosten i.v.m. te nemen duurzaamheidsmaatregelen 8 8 8 V

36 3c Invest. Duurzaamheid geen gemeentelijke gebouwen (invest. € 46.500 / 10 jr) -6 -6 -6 N

37 3c Extra huur i.v.m. te nemen duurzaamheidsmaatregelen 6 6 6 V

38 4a Dividend BNG/Eneco/Stedin 110 V

39 4a Wegvallende dividend Eneco -250 -250 -250 N

40 4a Rendement ontvangen gelden uit verkoop Eneco pm pm pm V

41 4a Doorzetting Alg. Uitkering naar 2023, m.n effect opschalingskorting -50 N

42 4a Actualisering Alg. Uitkering i.v.m. actualisatie maatstaven 90 118 80 -22 0 V/N

43 4a Meer Alg. Uitkering i.v.m. nieuwe jaarschijf (met name voor inflatie) 1.195 V

44 4a Meer ozb 2023 i.v.m. inflatie 109 V

45 4b Kosten verzekering -14 -14 -14 -14 -14 N

46 4c Vrijval stelpost indexatie (jaarschijf 2019) 60 60 60 60 60 V

47 4c Extra kosten i.v.m. inflatie kostenbudgetten -1.004 N

Totaal overmijdelijk/noodzakelijk/raadsprogramma 51 -438 -955 -1.181 -954 N

Dekking:

48 1a Leges publiekzaken 17 38 38 38 V

49 1b Reserve WMO en Jeugdtaken i.v.m. bijdrage Parlan i.h.k.v. de zorgcontinuïteit 245 V

50 1d Kosten Verplaatsing strandpost t.l.v. algemene reserve 'raadsprogramma' 20 V

51 3a Verhoging opbrengst bouwleges 200 200 200 100 V

52 3a Taskforce Wonen 2019 (uit algemene reserve, label "uitvoering raadsprogr.") 0 V

53 3a Kosten omgevingsvisie/-plan t.l.v. algemene reserve 'raadsprogramma' 75 75 V

54 3a Kosten nieuw bestemmingsplan strand t.l.v. algemene reserve 'raadsprogr.' 15 30 30 V

55 3b Meer kostendekkend maken afvalinzameling en -verwerking 100 200 300 300 V

56 4a Verhoging opbrengst toeristenbelasting 274 274 274 274 V

Totaal dekking 245 701 817 842 712 V
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1. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden (structureel) 
Op 1 januari 2019 is het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers in werking getreden. De verbeterde rechtspositie kost 
de gemeente meer geld. Bijv. op het gebied van reis- en 
verblijfskosten, informatie- en communicatieapparatuur en scholing. 
E.e.a. afhankelijk van de gemaakte keuzes. 
In deze kadernota wordt rekening gehouden met € 32.000 
structureel aan extra kosten. 
 
2. Griffiebudget (structureel) 
Na de ambtelijke fusie is de griffie achtergebleven bij de gemeente. 
Voor met name opleidingen is momenteel geen budget 
beschikbaar. 
 
3. Bijdrage Rekenkamer (structureel) 
Minieme bijstelling op basis van gestegen inwonertal. 
 
4. Verhuur voormalige Augustinusschool (structureel) 
Vanaf 1 augustus 2018 wordt de voormalige Augustinusschool 
verhuurd aan het Clusius College, de Vrije School en de 
Wonderberk. De opbrengsten waren nog niet meerjarig begroot. 
 
5. Vervanging brug bij Discovery (incidenteel) 
De brug bij jeugdsociëteit Discovery is in slechte staat en dient te 
worden vervangen. 
 
6. Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid (structureel) 
Het Rijk heeft de middelen voor het Onderwijsachterstandenbeleid 
met ingang van 2019 opnieuw verdeeld over alle gemeenten en 
structureel beschikbaar gesteld middels een Specifieke Uitkering. 
Gemeenten zetten deze middelen met name in voor VVE (Voor- en 
Vroegschoolse Educatie) op peuterspeelzalen.   
Vooralsnog wordt het kostenbudget toereikend geacht voor de 
uitgaven VVE en peuteropvang, zodat de extra opbrengst een 
voordeel oplevert. 

7. Bijdrage Haltewerk (incidenteel) 
Tarieven Haltewerk dit jaar eenmalig verlaagd op basis van 
regionale bestuurlijke afspraken. Met ingang 1 januari 2020 
handhaving in eigen hand. Kosten onbekend, daarom geen 
mutaties vanaf 2020. 
 
8. Uitvoering WSW door WNK (structureel) 
De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening door de WNK 
kost meer dan nu begroot. 
 
9. Extra kosten zwembad (minimale variant) (structureel)  
De huidige ramingen zijn opgenomen conform het voorliggende 
raadsvoorstel. Ondanks dat er meerdere dekkingsmogelijkheden 
kunnen zijn, is er in deze kadernota uitgegaan van dekking uit de 
algemene middelen van de exploitatiebegroting van de gemeente. 
 
10. Eventuele bijdrage Parlan i.v.m. zorgcontinuïteit 
B&W-datum 22-1-2019 
In verband met de overgang van de jeugdzorg van Parlan naar 
Horizon zijn regionaal afspraken gemaakt met betrekking tot 
zorgcontinuïteit. Voor Castricum kan dit uitkomen op maximaal 
€ 245.000. Wij stellen voor deze bijdrage te dekken uit de reserve 
WMO en Jeugdtaken (zie Dekking, item 49). 
 
11. Materieel reddingsbrigade (incidenteel) 
Voor 2020 e.v. wordt gewerkt aan een dienstverleningsovereen-
komst met de reddingsbrigade. Voor 2019 moet nog een bedrag 
opgevoerd worden ter dekking van o.a. klein materieel en 
onderhoud. Dit bedrag is gebaseerd op een historisch gemiddelde. 
 
12. Verplaatsing Strandpost EHBO/CRB (incidenteel)  
De strandpost moet voor maart 2020 richting strand worden 
verplaatst in samenhang met de verplaatsing van de paviljoens. 
Wij stellen voor deze kosten te dekken uit de algemene reserve 
‘uitvoering raadsprogramma’ (zie Dekking, item 50). 
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13. Vervanging units Strandpost EHBO/CRB (structureel) 
De units zijn momenteel 20 jaar oud en hebben het einde van hun 
levensduur bereikt. Zeker de containers die onderop staan. 
Investering van € 200.000 in 2021. 
 
14. Onderhoud kerktoren Kerkpad 1 (incidenteel) 
De torenspits bleek bij onderhoudswerkzaamheden slechter te zijn 
dan verwacht. In eerste instantie waren alleen de werkzaamheden 
aan de haan / kruis gepland. Bij terugplaatsen van deze onderdelen 
en vervangen van loodwerk bleek dat de houten spits voor de helft 
verrot was. Om dit te kunnen repareren is een steiger nodig op de 
omloop van de toren, hetgeen kostbaar is. Een deel van het leiwerk 
moet dan ook weggehaald worden. Als de steiger en een deel van 
het dak al open ligt is het meteen het moment om al het leiwerk met 
bijbehorende loodwerk te vervangen, anders zou het over een paar 
jaar moeten gebeuren wat op dat moment een behoorlijke 
kostenpost zou zijn. Het huidige onderhoudsbudget is onvoldoende 
om deze kosten te kunnen dragen.  
 
15. Cultureel erfgoed, inventarisatie instandhouding kerken 
(incidenteel) 
Het rijk stimuleert de ontwikkeling van een Kerkenvisie door 
gemeenten en kerkgenootschappen om te bekijken welke 
kerkgebouwen moeten worden afgestoten en welke in stand worden 
gehouden met eventueel een herbestemming. Hiervoor is geld 
beschikbaar. De gemeente moet ook een deel co-financieren. 
 
16. Versterking economie/toerisme kernen (structureel) 
Om uitvoering te geven aan de economische versterking en 
inrichting van onze winkelgebieden en aan de uitwerking van 
toeristische initiatieven die onze kernen (nog) aantrekkelijker 
maken, zoals het plan voor een watersportcentrum in de 
Woudhaven aan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, het 
burgerinitiatief in Akersloot De Hoorne, de aandacht voor de  
dorpsharten van Castricum en Limmen en onze Noordzeekust 

wordt voor de jaren 2020 uit de meeropbrengst toeristenbelasting 
extra budgetruimte van € 133.900 gereserveerd. 
 
17. Taskforce wonen 2019 (incidenteel)  
In deze firap/kadernota is voor 2019 een bedrag opgenomen van    
€ 160.000 om een taskforce woningbouw op te richten om daarmee 
meer werk te kunnen verzetten in Q3 en Q4 van 2019. Hierbij gaat 
het onder andere om medewerkers RO en woonbeleid, en, in een 
latere fase, voor medewerkers BOR. Het gaat hierbij om tijdelijke 
inzet. De uitbreiding in de formatie wordt gedekt door een 
verwachte toename in de bouwleges. Kostendekkend maken van 
de leges levert extra inkomsten op. Als de taskforce wordt ingesteld 
zijn er meer inkomsten vanwege het toegenomen volume, 
gebaseerd op de RAP (regionaal actieprogramma). Overigens moet 
blijken of de huidige markt voldoende adviescapaciteit kan leveren 
om de taskforce te bemensen. Voor 2020 e.v. zal bij de vaststelling 
van de begroting 2020 worden afgewogen of het inzetten van dit 
budget nog wordt gecontinueerd. Wij stellen voor de kosten voor 
2019 te dekken uit de algemene reserve ‘uitvoering 
raadsprogramma’ (zie Dekking, item 52).  
Gelijktijdig met deze 1e firap/ kadernota ontvangt uw raad een brief 
waarin e.e.a. uitvoeriger wordt uiteengezet. 
 
18. Bijdrage risicobeheersing Veiligheidsregio (structureel) 
De gemeente draagt vanaf 1-1-2019 op basis van historische 
afname bij aan de risicobeheersingstaken van de Veiligheidsregio. 
Een en ander in het kader van de vergunningverlening en hier staan 
ook opbrengsten tegenover. In de begroting was hier nog geen 
rekening mee gehouden met de kosten. 
 
19. Invoering Omgevingswet door werkorganisatie BUCH 
(structureel)  
Om de invoering van de Omgevingswet goed te doen, heeft de 
werkorganisatie BUCH extra middelen nodig. 
BUCH-besluit 27-2-2019. 
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20. Gemeentelijke kosten invoering Omgevingswet (incidenteel)  
In het raadsvoorstel over het Ambitiedocument Omgevingswet en 
de zienswijze op de wijziging van de BUCH begroting is 
aangekondigd dat de kosten voor het opstellen van de 
omgevingsvisie en het omgevingsplan onderdeel uitmaken van de 
gemeentelijke begroting. Om de raad een beeld te geven van de te 
verwachtte kosten was een raming in het voorstel opgenomen, 
gebaseerd op het Financieel dialoogmodel Omgevingswet van de 
VNG: voor een middel gemeente (tot 50.000 inwoners), zoals 
gemeente Castricum, € 700.000 voor een omgevingsvisie en 
€ 400.000 voor een omgevingsplan. In deze raming zijn ook alle 
uren van medewerkers die hieraan werken meegerekend. De 
uiteindelijke extra kosten, waarvoor middelen nodig zijn, zal naar 
verwachting veel lager zijn.  
 
Met deze eerdere raming als uitgangspunt, is voor de 
omgevingsvisie € 150.000 (verdeeld over 2020 en 2021) 
opgenomen en voor het omgevingsplan jaarlijks t/m 2024  € 50.000 
opgenomen. 
 
In de begroting was al rekening gehouden met € 50.000 structureel. 
Er is dus incidenteel in 2020 en 2021 € 75.000 extra nodig. 
 
Wij stellen voor deze kosten te dekken uit de algemene reserve 
‘uitvoering raadsprogramma’ (zie Dekking, item 53). 
 
21. Onderzoek woonruimteverdeling (incidenteel)  
T.b.v. diverse onderzoeken (regionale woonvisie, regionale 
woonprogrammering en enkele andere kleine onderzoeken) is voor 
2019 een budget nodig van € 8.500. Voor 2020 bedraagt dit 
€ 13.500. Er is jaarlijks €  5.000 begroot derhalve dient er 
respectievelijk € 3.500 en € 8.500 bijgeraamd te worden. 
 
 
 

22/23. Kosten bestemmingsplan Strand (incidenteel)  
Voor 2020 begroten wij de kosten voor een kadernota ten behoeve 
van een bestemmingsplan Strand. Hiervoor houden we rekening 
met een bijdrage van ondernemers. Vervolgens is er budget nodig 
voor verdere uitwerking van het bestemmingsplan na 2020. 
Wij stellen voor de gemeentelijke kosten te dekken uit de algemene 
reserve ‘uitvoering raadsprogramma’ (zie Dekking, item 54). 
 
24. Budget Duurzaamheid (structureel)  
Ten behoeve van duurzaamheid wordt voorgesteld toenemend 
extra budget toe te kennen, bovenop de reeds beschikbaar gesteld 
€ 100.000. 
 
25. Straatreiniging (structureel) 
De aanbesteding onkruidbestrijding wegen heeft in week 11 
plaatsgevonden met als resultaat dat het budget moet worden 
bijgesteld. 
 
26. Groenonderhoud, areaaluitbreiding (structureel) 
Door uitbreiding van het areaal (Schipperslaan / Maatlat in Limmen 
en Dijk en Duin in Castricum) moet het budget worden opgehoogd 
teneinde het gewenste onderhoudsniveau te kunnen handhaven. 
 
 
27. Vrijval exploitatiebudget Openbare verlichting (structureel) 
28. Kapitaallasten investeringskredieten Openbare verlichting 
Tot voor kort was het gebruikelijk om de uitgaven in het kader van 
zogenaamde “investeringen in maatschappelijk nut” direct als 
kosten te nemen. Gewijzigde inzichten van de Commissie BBV 
hebben ertoe geleid dat dergelijke ‘investeringen in maatschappelijk 
nut’ momenteel geactiveerd dienen te worden. 
Met ingang van 2019 worden de vervangingen van de openbare 
verlichting geactiveerd en afgeschreven. Hiervoor was een 
vervangingsbudget opgenomen in de exploitatiebegroting. Bij het 
kopje “Investeringen” worden de investeringskredieten opgenomen. 
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29. Ecologisch beheer bermen (structureel)  
Voor de uitwerking van het initiatiefvoorstel biodiversiteit in parken 
en bermen wordt voorgesteld een structureel bedrag beschikbaar te 
stellen. 
 
30. Investeringen in fietsknelpunten (structureel)  
In 2019 is € 65.000 opgenomen ten behoeve van het onderzoeken 
van de fietsknelpunten. Om invulling te kunnen geven aan het 
oplossen van fietsknelpunten wordt in deze kadernota driemaal een 
investeringskrediet opgenomen van € 330.000 (in 2020-2021-2022). 
 
31/32. Investeringen in tijdelijke huisvesting (structureel)  
Voor tijdelijke huisvesting wordt in deze kadernota een investering 
opgenomen van € 1,5 mln (30 units á € 50.000 in 2020). Tegenover 
de lasten staan ook huurinkomsten. 
 
33. Groenonderhoud/rekenkameronderzoek (structureel) 
Er zijn structureel extra middelen nodig om het raadsbesluit over de 
aanbevelingen uit het rekenkamer rapport 2018 integraal te kunnen 
overnemen. In de Begroting 2019 was reeds m.i.v. 2020 € 100.000 
extra opgenomen. In totaal is – na deze ophoging – vanaf 2019 
structureel € 200.000 extra beschikbaar voor groen- en 
bomenbeleid. 
34/35. Duurzaamheidsinvesteringen gemeentelijke gebouwen 
(budgettair neutraal)  
Het college stelt voor om investeringen in duurzaamheid te gaan 
doen. Het gaat hierbij om het plaatsen van zonnepanelen op zes 
gymzalen en twee brandweerkazernes en energiezuinige verlichting 
in het gemeentehuis. Investering € 83.500. 
Ongeveer budgettair neutraal door lagere energiekosten. 
 
36/37. Duurzaamheidsinvesteringen niet-gemeentelijke gebouwen 
(budgettair neutraal)  
Het college stelt ook voor om te investeren in duurzaamheid bij 
gebouwen die niet door de gemeente zelf in gebruik zijn. Overigens 

alleen als de huurovereenkomst wordt aangepast, zodat de kosten 
gedekt worden uit een huurverhoging. Deze huurverhoging is bij de 
gebruiker gedekt door een besparing op de energiekosten. Te 
denken valt aan het plaatsen van zonnepanelen op sporthal de 
Lelie, de bibliotheek Akersloot, 't Kruispunt Akersloot en Storeyclub 
Akersloot. Bij deze laatste kan eventueel ook energiezuinige 
verlichting worden aangebracht. Investering € 46.500. 
 
38. Ontvangen dividenden Eneco/Stedin en BNG (incidenteel) 
In 2019 hebben Eneco/Stedin en BNG meer dividend (over 2018) 
uitgekeerd dan opgenomen in de begroting. 
 
39/40. Wegvallende dividendopbrengst Eneco 
Het transactieproces met betrekking tot de verkoop van de 
aandelen Eneco loopt momenteel. Eind 2019/begin 2020 zal naar 
verwachting een besluit om al dan niet te verkopen aan de 
gemeenteraden van de aandeelhoudende gemeenten worden 
voorgelegd. Na verkoop van de aandelen zal de opbrengst aan 
dividend wegvallen. 
Het rendement van de ontvangen gelden is nog onbekend (pm). 
 
41/43. Algemene uitkering (structureel) 
Effect opschalingskorting door toevoeging nieuw meerjaren-jaar op 
algemene uitkering 
De algemene uitkering stond opgenomen tot 2023. Door de 
zogenaamde opschalingskorting is de algemene uitkering in 2023 
lager dan in 2022. Deze opschalingskorting heeft het Rijk genomen 
ten tijde van de crisis. Het is een korting op het gemeentefonds 
i.v.m. veronderstelde opschalingsvoordelen. De reikwijdte van deze 
maatregel loopt door tot 2025. In het nieuwe meerjaren-jaar 2023 
wordt het effect 2023 zichtbaar. 
 
Actualisatie maatstaven algemene uitkering 
De Algemene uitkering is gebaseerd op een groot aantal 
maatstaven. Waaronder inwoners, woningen, 
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uitkeringsgerechtigden. Een mutatie in het aantal van een maatstaf 
betekent een mutatie in het bedrag aan algemene uitkering. Door 
met name de groei van het aantal inwoners en woningen is de 
algemene uitkering gestegen. Door afname van de verwachte 
uitkeringsgerechtigden daalt de algemene uitkering. Dit effect is met 
name zichtbaar in de latere jaren. 
 
Effect inflatie algemene uitkering door toevoeging nieuw meerjaren-
jaar 
In het oude meerjarenbeeld stond de algemene uitkering in lopende 
prijzen opgenomen tot 2022. Als gevolg van prijsindexatie is de 
algemene uitkering in 2023 hoger dan in 2022. Deze extra middelen 
zijn in deze kadernota meegenomen. 
Overigens zullen deze middelen worden ingezet op stijging van 
budgetten als gevolg van inflatie op te vangen. Zie item 47. 
 
44. Meer ozb 2023 i.v.m. inflatie 
In de huidige meerjarenbegroting wordt jaarlijks de ozb-opbrengst 
opgehoogd in verband met de inflatie. In 2023 levert dit t.o.v. 2022 
een extra opbrengst op van ong. € 109.000.  
 
45. Kosten verzekering (structureel) 
De aansprakelijkheidsverzekering is aanbesteed per 1-1-2019 met 
als gevolg een verhoging.  
 
46. Vrijval stelpost indexatie (jaarschijf 2019) (structureel).  
In de Begroting 2019 zijn alle belangrijke en grote budgetten 
aangepast in verband met de inflatie. Voor de kleinere budgetten in 
een stelpost opgenomen om knelpunten in dit verband te kunnen 
dekken. In deze 1e firap worden een aantal budgetten in dit verband 
aangepast. De stelpost – die als dekking diende – kan derhalve 
worden afgeraamd. 
 
 
 

47. Ophoging stelpost t.b.v. inflatie 2023 (structureel).  
De algemene uitkering in 2023 zal als gevolg van inflatie stijgen 
t.o.v. 2022. Dit is opgenomen in deze kadernota (zie item 43). Ook 
wordt rekening gehouden met een hogere ozb-opbrengst in deze 
kadernota (zie item 44) 
Een bedrag van ruim € 1 mln kan gebruikt worden om de stijging 
van de kosten in 2023 t.o.v. 2022 op te vangen. 
 
Dekking 
 
48. Leges publiekzaken (structureel) 
Onderzoek laat zien dat de kostendekkendheid van de leges 
publiekzaken geen 100% is. De raad heeft in eerdere 
besluitvorming steeds aangegeven dat er kostendekkend moet 
worden gewerkt, vandaar de insteek van dit voorstel. Voorgesteld 
wordt om gefaseerd meer opbrengst te genereren door aanpassing 
van de tarieven. Dit moet nog verder worden uitgewerkt. Concrete 
invulling bij de Begroting 2020 cq. de Legesverordening 2020. 
 
49. Reserve WMO en Jeugdtaken i.v.m. bijdrage Parlan i.h.k.v. de 
zorgcontinuïteit (incidenteel) 
Zie item 10 (pagina 15). 
 
50. Algemene reserve ‘uitvoering raadsprogramma’ i.v.m. 
verplaatsing strandpost (incidenteel) 
Zie item 12 (pagina 15). 
 
51. Verhoging opbrengst bouwleges (structureel) 
Door meer volume wordt meer opbrengst gerealiseerd en ook in het 
kader van de kostendekkendheid kan meer opbrengst worden 
gerealiseerd. 
 
52. Algemene reserve ‘uitvoering raadsprogramma’ i.v.m. Taskforce 
Wonen 2019 (incidenteel) 
Zie item 17 (pagina 16). 
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53. Algemene reserve ‘uitvoering raadsprogramma’ i.v.m. extra 
kosten omgevingsvisie/-plan (incidenteel) 
Zie item 20 (pagina 17). 
 
54. Algemene reserve ‘uitvoering raadsprogramma’ i.v.m. nieuw 
bestemmingsplan Strand (incidenteel) 
Zie item 22/23 (pagina 17). 
 
55. Meer kostendekkend maken afvalinzameling en – verwerking  
(structureel) 
Onderzoek laat zien dat de kostendekkendheid van de 
afvalinzameling en – verwerking geen 100% is. Voorgesteld wordt 
om in drie stappen de opbrengst meer richting kostendekkendheid 
te krijgen.  
 
56. Verhoging opbrengst toeristenbelasting (structureel) 
Het oogmerk van een financieel gezonde gemeente geeft ook 
ruimte voor investeringen en ambities. Het college stelt voor de 
toeristenbelasting in 2020 te brengen op het tarief van € 1,80 (nu     
€ 1,60) p.p. per overnachting en het tarief voor kleine campings 
(minder dan 30 plekken) te bepalen op € 1,50 (nu € 1,35). 
Gemiddeld bedraagt het tarief toeristenbelasting in Nederland in 
2019 € 2,34 (bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van 
de Lagere Overheden (COELO). 
 
Het college stelt de raad tegelijk voor de drempel voor 
herinvesteringen Toerisme & Recreatie, waaraan Cultuur is 
toegevoegd, te bepalen op € 856.500 (is thans € 716.500). Van de 
verwachte meeropbrengst van € 273.900 op basis van het aantal 
overnachtingen in 2018 gaat € 133.900 naar een nieuwe 
begrotingspost Impuls Lokale Economie/Toerisme in de kernen 
(waaronder Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden,  ontwikkeling 
De Woudhaven Alkmaarder- en Uitgeestermeer, burgerinitiatief 
Akersloot De Hoorne). € 140.000 wordt toegevoegd aan de 
algemene middelen om de begroting sluitend te maken. Meer- of 

minderopbrengsten boven/onder het drempelbedrag van € 856.500 
worden net als nu het geval is verrekend met de Ontwikkelagenda.  
Overigens bedraagt de totale begrote toeristenbelasting, na deze 
voorstellen € 1.140.000. Te weten € 856.500 (drempel) + € 150.000 
(i.v.m. het reeds begrote Budget R&T) + € 133.900 (i.v.m. het te 
begrote budget t.b.v. Versterking economie/toerisme kernen; zie 
item 16 op pagina 16). 
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Wenselijk/keuze

volg- progr.-

nummer onderdeel korte omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023

1 1a Focus agenda regionale samenwerking 0 -29 -31 -34 -34 N

2 1b Evaluatie BUCH Dienstverleningsmodel Samenleving (8,2 fte Buch-breed) -100 -269 -275 -280 -285 N

1b Amvb minister inzake tarieven huishoudelijke hulp pm pm pm pm pm

1b Andere verdeelsleutel Veilig Thuis pm pm pm pm pm

1b Een minder korting op de tarieven begeleiding (geen 10% korting, maar ….) pm pm pm pm pm

1b Effect maximaal abonnementstarief eigen bijdrage (max. € 17,50 p/uur) pm pm pm pm pm

1b Stijging tarieven Jeugd m.i.v. 2020 pm pm pm pm

1b Dekking kosten Sociaal domein (zie boven) binnen sociaal domein 100 269 275 280 285 V

3 1b Onafhankelijke klachtenmonitor o.b.v rapport ombudsman (0,5 fte) -50 -50 -50 -50 N

4 1b Publieke bekostiging -25 N

5 2a Verhoging investering strandafgang pm pm pm pm N

6 2a Alkmaardermeer / motie dagrecreatie -100 N

7 3a Taskforce Wonen (2020 - 2021) 0 0 N

8 3b NIEUW Grondstoffenbeleid incidenteel (m.n. voorlichting) (dekk. Afval) -104 -128 N

9 3b NIEUW Grondstoffenbeleid, structureel (ong. € 3,40 per woonhuis) (dekk. Afval) -35 -50 -45 -42 N

10 3b GroenSpoor -20 -20 -20 -20 N

Totaal Wenselijk/keuze -104 -386 -151 -149 -146 N

Dekking wenselijk/keuze:

11 1b Publieke bekostiging (uit algemene reserve, label "uitvoering raadsprogr.") 25 V

12 3a Taskforce Wonen 2020-2021 (uit algemene reserve, label "uitvoering raadsprogr.") 0 0 V

Totaal dekking wenselijk/keuze 0 25 0 0 0 V
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1. Focus agenda regionale samenwerking (structureel) 
Op 27 juni 2017 hebben de zeven colleges van B&W regio Alkmaar 
samen met het college van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord Holland een bijeenkomst gehad over de samenwerking 
binnen Regio Alkmaar. In die bijeenkomst is afgesproken om te 
komen tot een intensivering van de samenwerking en het 
aanbrengen van meer focus. 
 
2. Evaluatie BUCH Dienstverleningsmodel Samenleving (budgettair 
neutraal) 
Naar aanleiding van de uitkomsten van een evaluatie van het 
dienstverleningsmodel sociaal domein wordt de raad gevraagd 
middelen beschikbaar te stellen om de formatie van de sociaal 
teams in lijn te brengen met de ambitie van het dienstverlenings-
model. Afhankelijk van de besluitvorming in de raden zal e.e.a. 
worden meegenomen in de begrotingen 2019 e.v. Deze middelen 
kunnen budgettair neutraal worden opgevangen binnen het 
overschotsaldo van de sociaal domein budgetten. 
 
x. Risico’s bij het sociale domein 
De (financiële) risico’s bij het sociaal domein zijn op dit moment een 
bron van zorg. De toenemende instroom is dat, en ook de 
betaalbaarheid van de zorg. 
Bij de begrotingsopstelling zullen wij dit nauwkeurig monitoren. 
Waarbij ook rekening zal worden gehouden met de te verwachten 
middelen voor jeugdzorg bij de meicirculaire.  
 
3. Onafhankelijke klachtenmonitor (structureel) 
Om tot een beter werkend systeem van het monitoren van klachten 
en klanttevredenheid te komen, is door het college in 2017 opdracht 
gegeven tot onderzoek door de onafhankelijke ombudsman. De 
resultaten van dit onderzoek zijn in de werkgroep sociaal domein 
toegelicht en besproken met de ombudsman. De ombudsman pleit 
voor betere inbedding van klachtenbehandeling in de eigen 
organisatie. In juni beslist de gemeenteraad of de aanbevelingen uit 

het rapport van de ombudsman worden opgevolgd. De kosten voor 
al dan niet onafhankelijke klachtenbehandeling zijn geraamd op      
€ 50.000 bovenop het reguliere budget voor klachtenhandeling door 
de BUCH werkorganisatie. 
 
4. Publieke bekostiging (incidenteel)  
Om de vastgoedportefeuille adequaat te kunnen aanbesteden is het 
noodzakelijk extra capaciteit in te huren. 
 
5. Verhoging investering strandafgang (structureel) 
Onderzocht wordt of de reeds begrote investering van € 50.000 
toereikend zal zijn. 
 
6. Alkmaardermeer / motie dagrecreatie (incidenteel) 
Voor 2019 en 2020 is twee keer €100.000 gereserveerd. Vanuit het 
lopende burgerintiatief worden wensen geuit die verder gaan dan 
het beschikbaar gestelde budget. Om deze wens in beeld te 
brengen heeft het college in 2020 een bedrag van € 100.000 extra 
op de wensenlijst opgenomen, zodat dit ook kenbaar is voor de 
raad. 
 
7. Taskforce Wonen 2020-2021 (incidenteel)  
Zie voor de samenhang met de extra lasten item 17 op pagina 16. 
 
8/9. Nieuw Grondstoffenbeleid (incidenteel en structureel) 
Dekking uit verhoging van de tarieven in het kader van het meer 
kostendekkend maken. 
De kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing is onder de 100%. 
In het Grondstoffenbeleidsplan zijn maatregelen opgenomen die 
moeten leiden tot minder restafval.  Ondanks deze maatregelen zijn 
de tarieven niet kostendekkend. Het college stelt voor om de 
mogelijkheden te verkennen om geleidelijk (in drie jaar) de tarieven 
te verhogen met in totaal 10% naar een meer kostendekkend tarief. 
Ook wordt het niet meer verdisconteren van de kwijtschelding in de 
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berekening onderzocht, hetgeen zou kunnen leiden tot een betere 
kostendekkendheid.   
Bij de Begroting 2020  zal dit verder worden uitgewerkt. 
 
10. GroenSpoor (structureel) 
GroenSpoor kan de verbindende schakel vormen tussen de 
inwoners van Castricum en de gemeente. Het draagt bij aan de 
invulling van het begrip participatie omdat het in samenspraak met 
inwoners initiatieven ontplooit op het gebied van groen. Op een 
inspirerende manier wordt het belang van groen toegelicht op 
verschillende terreinen: biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid, 
sociale cohesie. Zie hiervoor ook de bijdrage van GroenSpoor aan 
de huidige subsidieregeling ‘regenwatertuin’.  
Door GroenSpoor ook in Castricum te faciliteren sluiten we BUCH-
breed aan bij de gemeente Heiloo en Bergen. 
 
 
 

Dekking Wenselijk/keuze: 
 
11. Publieke bekostiging (incidenteel) 
De kosten dekken uit de algemene reserve ‘uitvoering 
raadsprogramma’. 
 
12. Taskforce wonen (incidenteel) 
Ongedekte kosten uit de extra legesopbrengst dekken uit de 

algemene reserve ‘uitvoering raadsprogramma’. 
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5. INVESTERINGEN 
 
2019 
Riolering 
Op 20 december 2018 is het GRP 2019-2023 door de raad 
vastgesteld. In dit GRP is aangegeven dat de afschrijvingstermijn 
van de te vervangen rioleringen is verlengd van 30 naar 60 jaar. 
Deze wijziging heeft effect op de kapitaallasten van de bestaande 
en toekomstige investeringen. Overigens is er geen budgettair 
effect omdat de lagere kapitaallasten worden gestort in de 
voorziening riolering. 
 
Openbare verlichting 
Zie item 28 (op pagina 17). 
 
2020 
Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen (€ 83.500) 
Zie item 34 (op pagina 18). 
 
Duurzaamheidsmaatregelen niet gemeentelijke gebouwen 
(€ 46.500)  
Zie item 36 (op pagina 18). 
 
Units tijdelijke huisvesting statushouders (€ 1,5 mln) 
Zie item 31 (op pagina 18). 
 
2020/2022 
Investeringen in fietsknelpunten (3x € 330.000) 
Zie item 30 (op pagina 18). 
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6. ACTUALISATIE OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 
 

 
 

31-12-2018 king ging king king 31-12-2019 ging king 31-12-2020 ging king 31-12-2021 ging king 31-12-2022 ging king 31-12-2023

CONCEPT 2019 ivm prim.begr. prim.begr. 1e f irap (verw acht) prim.begr. prim.begr. (verw acht) prim.begr. prim.begr. (verw acht) prim.begr. prim.begr. (verw acht) prim.begr. prim.begr. (verw acht)

bij JR 2018 JR 2018 2019 2019 2019 KN 2020 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023

Algemene reserve 7.828.902 371.867 2.871.074 1.125.900 0 9.202.209 226.000 8.976.209 105.000 8.871.209 30.000 8.841.209 8.841.209

Reserve Opbrengst Bouw fondsaandelen 2.530.041 2.530.041 2.530.041 2.530.041 2.530.041 2.530.041

Algemene reserve grondbedrijf 1.098.578 0 1.098.578 0 1.098.578 0 1.098.578 1.098.578 1.098.578

11.457.521 0 1.125.900 0 12.830.828 0 0 12.604.828 0 0 12.499.828 0 30.000 12.469.828 0 0 12.469.828

Gebouw  brandw eer Limmen (dek.kap.last) 88.260 2.600 6.000 84.860 2.500 5.900 81.460 2.400 5.800 78.060 2.300 5.700 74.660 2.200 5.600 71.260

Reserve fractieondersteuning 0 0 0 0 0 0

Reserve I-NUP 0 0 0 0 0 0

Res. Museum Limmen (dek.kap.last) 26.026 3.400 22.626 3.300 19.326 3.300 16.026 3.200 12.826 3.100 9.726

Verbouw .Rembrandtschool (dek.kap.last) 75.103 2.200 6.200 71.103 2.200 6.100 67.203 2.000 6.000 63.203 1.900 5.900 59.203 1.800 5.700 55.303

Uitgaven kunstgras (dek. Kap.last) 348.062 10.500 41.200 317.362 9.500 40.300 286.562 8.600 27.800 267.362 8.000 27.200 248.162 7.400 26.600 228.962

Reserve Gemeentelijke taak onderw ijshuisv. 660.931 35.291 101.200 524.440 51.200 473.240 51.200 422.040 51.200 370.840 51.200 319.640

Reserve Invest. Helmgras (dek.kap.last) 714.920 21.400 59.500 676.820 20.300 58.300 638.820 19.200 57.200 600.820 18.000 56.100 562.720 16.900 54.900 524.720

Reserve Behoud Voorzieningen 253.481 253.481 253.481 253.481 253.481 253.481

Reserve Participatie 142.387 0 0 142.387 0 0 142.387 0 0 142.387 142.387 142.387

Reserve Transitie WNK 0 0 0 0 0 0

Reserve WMO en Jeugdtaken 5.381.374 3.186.074 245.000 1.950.300 1.950.300 1.950.300 1.950.300 1.950.300

Reseve Transformatie 3 D's 0 0 0 0 0 0

Reserve diverse voorzieningen VVP 0 0 0 0 0 0

Fonds sociale w oningbouw  (vh egalisatieres. GB) 684.537 170.000 514.537 514.537 514.537 514.537 514.537

Reserve afvalstoffenheff ing 16.022 16.022 16.022 16.022 16.022 16.022

Reserve Investeringsimpuls buitengebied 0 0 0 0 0 0

Reserve Duurzaamheidsprojecten 2.002 100.000 100.000 2.002 100.000 100.000 2.002 100.000 100.000 2.002 100.000 100.000 2.002 100.000 100.000 2.002

Gebouw  gem.w erken Limmen (dek.kap.last) 218.540 6.600 15.000 210.140 6.300 14.700 201.740 6.100 14.500 193.340 5.800 14.200 184.940 5.500 13.900 176.540

Reserve Project- en friciekosten BUCH 0 0 0 0 0 0

Reserve Parkeren 173.969 173.969 173.969 173.969 173.969 173.969

Reserve Wandelnetw erk 0 0 0 0 0 0

Reserve Groenbeheerfonds 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0

Reserve Groot ond./verv. kap.goed. Openb.Ruimte 544.600 100.000 100.000 344.600 100.000 244.600 244.600 244.600 244.600

Reserve Milieuw erkprogramma 2015-2017 0 0 0 0 0 0

Reserve Precariobelasting 120.000 240.000 360.000 360.000 720.000 480.000 1.200.000 478.000 722.000 358.000 364.000

Reserve KEC 2014-2018 44.290 44.290 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Reserve Overloopbudgetten 314.935 314.935 0 0 0 0 0

9.929.439 383.300 3.908.574 245.000 5.664.649 500.800 379.800 5.785.649 618.300 265.800 6.138.149 136.000 741.500 5.532.649 133.800 619.000 5.047.449

TOTAAL RESERVES 21.386.960 383.300 5.034.474 245.000 18.495.477 500.800 379.800 18.390.477 618.300 265.800 18.637.977 136.000 771.500 18.002.477 133.800 619.000 17.517.277
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. 

Naam voorziening Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per

31-12-2018 ging king 31-12-2019 ging king 31-12-2020 ging king 31-12-2021 ging king 31-12-2022 ging king 31-12-2023

prim.begr. prim.begr. (verw acht) prim.begr. prim.begr. (verw acht) prim.begr. prim.begr. (verw acht) prim.begr. prim.begr. (verw acht) prim.begr. prim.begr. (verw acht)

bij JR 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023

Voorz. Pensioenen w ethouders 1.296.365 110.000 29.400 1.376.965 110.000 33.400 1.453.565 110.000 37.800 1.525.765 110.000 37.800 1.597.965 110.000 37.900 1.670.065

Voorz. Wachtgeld w ethouders 400.547 135.128 265.419 47.808 43.390 269.837 63.744 17.132 316.449 316.449 316.449

Voorz. Rijksw eg 172.570 172.570 172.570 172.570 172.570 172.570

Voorziening Groot onderhoud pontveren 97.180 19.460 116.640 19.460 136.100 19.460 155.560 19.460 175.020 19.460 194.480

Voorz. Beheersnotitie onderh. Sportcompl. 37.621 37.621 37.621 37.621 37.621 37.621

Voorziening Watercompensatie 21.875 21.875 21.875 21.875 21.875 21.875

Voorziening Bovenw ijks 71.898 71.898 71.898 71.898 71.898 71.898

Voorziening Uitbreiding Het Kruispunt 133.873 5.776 128.097 5.776 122.321 5.776 116.545 5.776 110.769 5.776 104.993

Voorz. Zw erfafval 28.679 28.679 28.679 28.679 28.679 28.679

Voorziening Riolering 5.452.631 579.423 6.032.054 575.540 6.607.594 561.040 7.168.634 637.079 7.805.713 437.894 8.243.607

TOTAAL VOORZIENINGEN 7.713.239 708.883 170.304 8.251.818 752.808 82.566 8.922.060 754.244 60.708 9.615.596 766.539 43.576 10.338.559 567.354 43.676 10.862.237
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BEGROTINGSWIJZIGING 1E FIRAP 2019 
 

 
 
 

 

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 46.011 N 0 70.600 N 11.900 V 70.600 N 26.800 V 70.600 N 26.800 V 70.600 N 26.800 V

b. Samen leven 117.915 N -37.650 N -84.785 V -33.900 N 122.215 N -30.150 N 332.215 N -26.400 N 330.215 N -26.400 N

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

d. Een veilige gemeente 11.930 N 0 18.430 N 0 -1.570 V 0 14.430 N 0 14.130 N 0

2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme 66.040 N 0 5.540 N 0 19.040 N 0 5.540 N 0 7.040 N 0

b. Economische vitaliteit 0 -5.500 N 133.900 N -5.500 N 133.900 N -5.500 N 133.900 N -5.500 N 133.900 N -5.500 N

c. Een bereikbare gemeente 440 N 0 440 N 5.100 V 440 N 11.200 V 440 N 11.200 V 440 N 11.200 V

3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving 246.890 N 0 546.370 N 215.000 V 452.305 N 200.000 V 298.279 N 200.000 V 271.494 N 100.000 V

b. Duurzaamheid en milieu 6.500 N 0 66.500 N 100.000 V 96.500 N 200.000 V 126.500 N 300.000 V 156.500 N 300.000 V

c. Beheer en Onderhoud -225.115 V 0 -81.790 V 0 128.051 N 132.000 V 170.722 N 132.000 V 212.513 N 132.000 V

4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente -76.517 V 288.557 V -79.917 V 455.283 V -79.917 V 163.612 V -79.917 V 65.638 V 924.230 N 1.340.930 V

Totaal mutatie alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming) 194.094 N 245.407 V 595.288 N 747.883 V 941.564 N 697.962 V 1.072.709 N 703.738 V 2.121.062 N 1.879.030 V

Saldo alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming) -51.313 V -152.595 V 243.602 N 368.971 N 242.032 N

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

b. Samen leven 0 245.000 V 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 20.000 V 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 90.000 V 0 105.000 V 0 30.000 V 0 0

b. Duurzaamheid en milieu 0 0 60.000 N 60.000 V 90.000 N 90.000 V 120.000 N 120.000 V 150.000 N 150.000 V

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 0 245.000 V 60.000 N 170.000 V 90.000 N 195.000 V 120.000 N 150.000 V 150.000 N 150.000 V

Totaal effect bestemming reserves -245.000 V -110.000 V -105.000 V -30.000 V 0

Totaal mutaties inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (resultaat na bestemming ) 194.094 N 490.407 V 655.288 N 917.883 V 1.031.564 N 892.962 V 1.192.709 N 853.738 V 2.271.062 N 2.029.030 V

Saldo inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (mutatie resultaat na bestemming) -296.313 V -262.595 V 138.602 N 338.971 N 242.032 N

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

Castricum op 27-6-2019

2023

mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves

2019 20212020 2022
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RAADSBESLUIT 1E FIRAP 2019 
 
De raad van de gemeente Castricum; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 
 
Besluit: 
 

1. De Begroting 2019 in overeenstemming te brengen met deze 1e FIRAP 2019;  
2. Akkoord te gaan met de investeringen 2019 conform pagina 17 van de 1e FIRAP 2019/Kadernota 2020. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in zijn vergadering van 27 juni 2019 
 
 
 
 
de griffier,         de voorzitter. 
mw. mr. V. Hornstra        drs. A. Mans  
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RAADSBESLUIT KADERNOTA 2020 
 
 

De raad van de gemeente Castricum; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 
 
Besluit: 
 
in te stemmen met de Kadernota 2020 en het daarin opgenomen meerjarenperspectief 2020-2023 als kader voor de Begroting 2020 (inclusief 
meerjaren-investeringen) 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in zijn vergadering van 27 juni 2019 
 
 
 
 
de griffier,         de voorzitter. 
mw. mr. V. Hornstra        drs. A. Mans 
 


