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1. Doel agendering:

Beeldvorming (ter informatie)
Oordeelsvorming (ter bespreking)
Besluitvorming x

2. Probleem-/ vraagstelling:
De gemeente Bloemendaal heeft besloten over te gaan tot nieuwbouw van de 
brandweerkazerne Bennebroek. Op verzoek van de gemeente Bloemendaal neemt de 
VRK, bij besluit van het DB van 26 maart 2019, de rol van opdrachtnemer en projectleider 
op zich. In dit besluit zijn de voorwaarden opgenomen waaronder de VRK dit doet. Hierin 
is onder andere opgenomen dat de financiële risico’s voor rekening van de gemeente 
Bloemendaal komen. Deze afspraken blijven ongewijzigd.
De gemeenteraad van Bloemendaal heeft ingestemd met stichtingskosten van de 
nieuwbouw voor een totaalbedrag van € 2.381.000.

Om de VRK haar rol als opdrachtnemer en projectleider uit te kunnen laten voeren wordt 
aan het AB gevraagd in te stemmen met het voteren van een krediet van € 2.381.000 
voor de nieuwbouw van de kazerne Bennebroek. De kapitaallasten die voortkomen uit 
deze investering worden gedekt middels doorbelasting aan de gemeente Bloemendaal.

3. Achtergrondinformatie

CBV-advies:
De CBV adviseert positief op het kredietvoorstel nieuwbouw kazerne Bennebroek.

Reactie directie:
De directie heeft kennisgenomen van het positieve CBV-advies en dankt de CBV voor 
haar inbreng.

4. Te nemen besluit:
Het AB positief te adviseren over het voorstel:

1. Een krediet te voteren voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne 
Bennebroek voor een bedrag van € 2.381.000;

2. Een financiering voor deze nieuwbouw aan te gaan bij een nog nader te bepalen 
bank ten bedrage van maximaal € 2.381.000;

3. De kapitaallasten van deze investering te dekken middels een doorbelasting aan 
de gemeente Bloemendaal.

5. Risico’s/consequenties:
- 

6.Vervolgtraject:
Vaststelling van het kredietvoorstel vindt vervolgens plaats in het AB van 13 december 
2021.

7. Bijlagen
geen
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In de vergadering genomen besluit:
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