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Voorwoord 
 

Het college biedt u hierbij de begroting 2014-2018 aan. Het is de laatste begroting in deze 

collegeperiode, die gebaseerd is op het thema van het collegewerkprogramma, Werk in uitvoering. 

Daarnaast is er een aantal nieuwe ontwikkelingen die ook nieuwe projecten en thema’s op de politieke 

kaart zetten. 

 

De economie staat er nog altijd niet goed voor. We voorzien kortingen op de rijksbudgetten die we 

ontvangen. Anticiperend op de rijksbezuinigingen heeft het college daarom, in aanloop naar de 

kadernota, voorstellen gedaan voor besparingen. Tijdens de behandeling van de kadernota heeft de 

gemeenteraad keuzes gemaakt, die ervoor zorgen dat een meerjarenperspectief met overschot 

beschikbaar was voor de volgende raadsperiode. Inmiddels is duidelijk dat de vooruitziende blik goed is 

geweest, door aanvullende maatregelen en wijzigingen is de gecreëerde ruimte grotendeels gebruikt. 

 

Het economisch koersdocument is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de lokale economie 

en geeft een nieuwe impuls aan de leefbaarheid van ons centrum en biedt de ondernemers een stabiele 

basis voor ondernemerschap. Het levert ook een belangrijke bijdrage aan de regionale economische 

strategische opgave.  

 

Ondanks de slechte economische situatie is er in Hillegom genoeg reden voor optimisme. Onze 

financiële positie is nog steeds goed te noemen. De afgelopen jaren hebben we, tegen de stroom in, 

nieuwbouwprojecten tot stand gebracht. We hebben met het Fioretti college een prachtig nieuw 

schoolgebouw voor VMBO en Havo gebouwd en het nieuwe sportpark op de Zanderij is nagenoeg 

voltooid. Er wordt hard gewerkt aan de voltooiing van de N208.  

 

Ook in 2014 gaan we door met het investeren in het dorp. We werken hard aan ons centrum door de 

entrees aan te pakken, de Hoftuin op te knappen en meer eenheid te brengen in het beeld van het 

centrum. We verwachten dat het Ringvaartterrein wordt ontwikkeld en we starten met de planvorming 

voor Hillegom Noord. Ook op het sociale domein zetten we ingrijpende veranderingen in. We bereiden 

ons voor op de decentralisaties. Dit betekent dat we, samen met u, keuzes moeten maken.  

 

In 2014 maken we ook een start met de uitvoering van de 36 strategische opgaven in regionaal verband. 

Met welke organisatievorm, is bij het schrijven van de begroting 2014 nog niet duidelijk, de 

besluitvorming vindt hierover op 30 september 2013 plaats. Wel heeft het college voor 2014 een budget 

beschikbaar om dit te kunnen gaan faciliteren. 

 

Door de gemeentefinanciën duurzaam op orde te houden, bieden we de nieuwe coalitie in 2014 een 

goede uitgangspositie. De besparingen zijn ingeboekt en voorbereid. Wel heeft het college ervoor 

gezorgd dat er meer mogelijkheden zijn opgenomen dan nodig. Desgewenst kan de nieuwe 

gemeenteraad in de komende jaren haar eigen accenten nog aangeven.  

 

 

 

Wij vertrouwen op een goede begrotingsbehandeling. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Hillegom 
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Leeswijzer 
 

Deze programmabegroting is opgebouwd uit de volgende elementen: 

 Prioriteiten 

 Programma’s 

 Paragrafen 

 Financiële begroting 

 

Prioriteiten  

Het college voert het voorgestelde beleid uit conform het collegewerkprogramma “Werk in uitvoering”. 

Een 10-tal onderwerpen heeft extra aandacht. Dit zijn onze prioriteiten, die we in het volgende 

hoofdstuk beschrijven.  

 

Programma’s 

1. Ruimte 

2. Maatschappij 

3. Veiligheid en handhaving 

4. Beheer openbare ruimte 

5. Inwoner en bestuur 

Gevolgd door het onderdeel algemene dekkingsmiddelen.  

 

Een programma is een bundeling van plannen die op hetzelfde thema zijn gericht. Met de programma’s 

geeft de raad het college van burgemeester en wethouders een opdracht mee voor het komende jaar. De 

raad kan met de bestuursrapportage, die in de loop van het begrotingsjaar beschikbaar komt, het beleid 

volgen en bijsturen. Met het vaststellen van de programmabegroting machtigt de raad het college per 

programma de doelen te bereiken met de voor dat programma geraamde middelen. Het college mag 

binnen (het plafond van) de programma’s verschuivingen aanbrengen, als dat bijdraagt aan de door de 

raad geformuleerde doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten.  

 

Ieder programma begint met een korte samenvatting. Per prestatieveld volgt vervolgens een korte 

inleiding van dat prestatieveld, gevolgd door het antwoord op de vraag “Wat willen we bereiken?”. Onder 

de vraag “Wat gaan we daarvoor doen?” geven we een vervolgens een overzicht van de onderwerpen 

waar in 2014 onze speciale aandacht naar uit gaat. Daar waar reguliere taken het komende jaar onze 

specifieke aandacht vragen, zijn deze ook benoemd. Reguliere, jaarlijks terugkerende taken (zoals 

‘toetsen woningbouwplannen’ of ‘adviseren over verkeersaspecten’) waar geen verdere bijzonderheden 

over te vermelden zijn, zijn niet meer in de begroting opgenomen.  

 

Per prestatieveld sluiten we waar mogelijk af met prestatiegegevens en/of kengetallen. Kengetallen zijn 

gegevens die een trend kunnen signaleren, maar waar we zelf geen invloed op uit kunnen oefenen. 

Prestatiegegevens of kengetallen kunnen hoeveelheden zijn, maar ook indicatoren die het 

(maatschappelijk) effect aangeven. 

 

Begin 2013 hebben wij met een delegatie van de raad gekeken naar de prestatiegegevens. Uit deze 

werksessies zijn verbeteringen gekomen die wij hebben opgenomen in deze begroting. Zo presenteren 

wij de prestatiegegevens veelal in een tabel met 4 jaargangen, zodat een trend duidelijker te volgen is. 

Bij een aantal prestatievelden zijn specifieke gegevens toegevoegd. Bij de overige prestatievelden gaan 

we verder met het zoeken naar relevante gegevens. 

 

De programma’s worden afgesloten met het financiële overzicht “Wat mag het kosten?”. In dit overzicht 

staan per prestatieveld de lasten en baten, waarbij evenals vorig jaar de apparaatskosten en rente en 

afschrijving apart staan genoemd. Dit geldt ook voor de mutaties op de reserves. Alle lasten zijn 
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negatief opgenomen en alle baten positief. In de tabellen waar de bedragen afgerond zijn op € 1.000 

treft u mogelijk afrondingsverschillen in totaaltellingen aan. 

 

De financiële toelichting per programma en prestatieveld zijn op advies van de accountant 

ondergebracht in de Financiële Begroting. 

 

In programma twee Maatschappij hebben wij de verschillende prestatievelden aangepast. Voorheen 

hadden wij hier 6 prestatievelden staan (Onderwijs, Sport, Kunst & Cultuur, Arbeidsparticipatie, 

Maatschappelijke ondersteuning en Volksgezondheid). Om dit programma beter aan te sluiten bij de 

aankomende decentralisaties in het sociale domein hebben we dit aangepast naar de prestatievelden 

Sociaal Domein, Onderwijs, Sport & Gezondheid en Kunst & Cultuur. 

 

Paragrafen 

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Dit gebeurt met de onderstaande 

(verplichte) indeling: 

A. Weerstandsvermogen 

B. Onderhoud kapitaalgoederen 

C. Financiering 

D. Bedrijfsvoering 

E. Verbonden partijen 

F. Grondbeleid 

G. Lokale Heffingen 

 

Financiële begroting 

In dit hoofdstuk staan de grondslagen, de financiële toelichting op de programma’s, de investeringen, 

incidentele lasten en baten, het verloop van de reserves en voorzieningen en de berekening van het EMU 

saldo.  

 

Bijlagen 

Er is 1 bijlage opgenomen:  

 Normenkader 2014. 
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Prioriteiten 2014 
 

Het collegewerkprogramma is de planning voor het college en leidend in de uitvoering van de 

werkzaamheden van de ambtelijke organisatie. In de Kadernota 2014 is een aantal wijzigingen genoemd 

ten aanzien van het bestaande collegewerkprogramma. Hierover zijn door de gemeenteraad besluiten 

genomen en daarmee worden deze wijzigingen onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het college. 

 

 N208 

De uitvoering van de tweede fase staat gepland 

om te worden voltooid medio 2014. Er zal nog 

besluitvorming moeten plaats vinden over de 

uitvoering van fase 3. 

 

 Stimuleren van de woningbouw 

Particulieren, ontwikkelaars en corporaties zijn 

de partijen die de feitelijke realisatie verzorgen 

van woningbouw. De gemeente heeft een 

beperkte invloed op de uitvoering van 

woningbouwplannen maar kan wel sturen op 

het programma en de kwaliteit. De uitdaging 

voor 2014 en volgende jaren is in mindere 

mate het bouwen van kwantiteit maar wordt 

veel meer het bepalen voor welke groepen er 

moet worden gebouwd en het bepalen van de 

kwaliteit waar de plannen aan moeten voldoen. In deze tijd van economische crisis lopen de 

bouwactiviteiten terug. Voor ontwikkelaars zijn gedaalde woningprijzen de oorzaak van verslechterde 

vastgoedexploitaties geworden. Daarnaast is de vraag vanuit de consument verminderd. De verschillende 

ontwikkelingen op de terreinen Hillegom Noord, sportpark Weerenstein, Ringvaart, de Triangel en de 

Vossepolder lopen weliswaar door maar gezien het bovenstaande zullen de bouwplannen die nog in de 

initiatieffase verkeren naar verwachting worden herzien. 

 

 Infrastructuur stationsgebied 

De ontsluiting van het station wordt integraal aangepakt, inclusief de openbaar vervoersverbinding en de 

bereikbaarheid van de  omliggende wegen, zoals de Stationsweg en tweede Loosterweg. De informatie uit 

de HOV studie Hillegom & Nieuw-Vennep ten aanzien van de busbaan, wordt hierin meegenomen. Er 

bestaat twijfels over het nut en de noodzaak voor de aanleg van een busbaan vanwege het relatief geringe 

aantal reizigers dat via deze busbaan vervoerd moet gaan worden. Indien besloten wordt de voorgenomen 

busbaan niet aan te leggen zullen alternatieve verbeteringen ten aanzien van bereikbaarheid en het 

openbaar vervoer aan de Raad worden voorgelegd. 

 

 Economisch koersdocument 

In 2013 is het koersdocument vastgesteld. In 2014 wordt het bijbehorende uitvoeringsprogramma, dat 

bestaat uit zes onderdelen, in uitvoering gebracht. 

 

 Hart voor Hillegom 

In 2013 is een visie opgesteld om de kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum te verhogen. 

Uitvoeringsprojecten die hieruit voortvloeien worden in 2014 uitgevoerd. De herinrichting van de Hoftuin 

is het meest in het oog lopende project. 

 

 HVVP 

Conform de planning gaan we in 2014 verder met de uitvoering en voeren we volgens afspraak de 

volgende zaken uit: 
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- Fietsknelpuntenplan; 

- Groot onderhoud N442 (in combinatie met planvorming van de provincie); 

- 30 km/u zoene 3e Loosderweg; 

- Ontwerp reconstructie kruising N207/n208 (samen met Provincie ZH). 

 

 Decentralisaties sociale domein 

De implementatie van de decentralisaties moet vanaf 2015 gerealiseerd zijn. Zorgtaken worden door het 

rijk aan gemeenten overgedragen. Het organiseren van onze ondersteuning moet met minder geld. Dat 

vraagt onderzoek naar slimmere, efficiëntere en integrale werkwijzen en samenwerkingsrelaties. 

 

 Uitvoering integraal Horecabeleid 

Om veiligheidsproblemen en overlast door de horeca te voorkomen heeft de gemeente de intentie een 

actief horecabeleid te voeren. Samen met onze buurgemeenten in de Duin- en Bollenstreek geven wij 

invulling aan het integrale horecabeleid. 

 

 Dienstverlening voor onze inwoners.  

Eenduidige en juiste informatie op het juiste moment. Onze inspanningen zijn erop gericht de kwaliteit 

van onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers een verdere positieve impuls te geven. We 

informeren en betrekken inwoners meer bij het tot stand komen van ons beleid met het actieplan uit de 

evaluatie van het communicatiebeleid als uitgangspunt.  

In het laatste kwartaal van 2014 houden we weer een aantal onderzoeken die uit kunnen wijzen of de 

acties die we hiervoor in 2013 en 2014 hebben ondernomen effect hebben gehad op de beleving van 

inwoners.  

 

 Bestuurlijke toekomst 

Wij werken in 2014 verder aan de uitvoering van de keuzes die de raad gemaakt heeft ten aanzien van de 

bestuurlijke samenwerking.  

 

 Behouden van een gezonde financiële positie 

Wij streven naar een gezond huishoudboekje, waarin de woonlastendruk gestabiliseerd wordt. We 

brengen uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht, waarbij de voorzieningen (waar mogelijk) in 

stand gehouden worden.  
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Programma 1: Ruimte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting 

Het programma richt zich op het gebruik van de ruimte in Hillegom in brede zin. De kaders hiervoor 

worden gesteld door rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Het bestaande kader voor het 

programma is vastgesteld in de Structuurvisie 2008. Het beleid op de prestatievelden ligt vast in 

deelaspecten van de Structuurvisie, bestemmingsplannen, kadernota’s en diverse beleidsnota’s.  

 

In 2014 werken wij vooral aan de uitvoering van het lopend beleid en worden beleidsnota’s en visies 

waar nodig aangepast aan de actualiteit of herzien vanwege een wettelijke verplichting. Zo hebben wij in 

de Kadernota aangegeven dat de woonvisie aan de actualiteit op de woningmarkt zou moeten worden 

aangepast en dat de Nota grondbeleid moet worden herijkt aan nieuwe wetgeving. De plannen voor het 

project Hart voor Hillegom die in 2013 zijn gemaakt en in de vorm van een uitvoeringspakket zijn 

gepresenteerd, worden verder uitgevoerd.  

RUIMTE 

 

Ruimte 

 

 

Milieu 

 

Economie & 

Bedrijvigheid 

 

 

Bereikbaar-

heid 

 

 

Wonen 
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1.1 Prestatieveld Ruimte 

De gemeente Hillegom is betrokken bij of initiatiefnemer van diverse bouwplannen. De openbare ruimte 

staat onder druk. Het is van belang om een goed evenwicht te bewaren tussen bebouwde en niet 

bebouwde ruimte. In deze slechte economische tijd kan het evenwicht onder druk komen te staan omdat 

bij lopende bouwplannen aangedrongen wordt op meer bebouwing om afnemende 

vastgoedopbrengsten te compenseren. Indien nieuwbouw/renovatie aan de orde is zal de gemeente 

nadrukkelijker sturen op voldoende, bij voorkeur aaneengesloten openbare ruimte in de planvorming. 

 

Wat willen we bereiken? 

Als gemeente willen we sturen op een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling, die bijdraagt aan een 

goede woon-, werk- en leefomgeving. 

 

Kaderstellende stukken 

 Visie op Zuid-Holland, structuurvisie Zuid-Holland 2010 en Verordening Ruimte Zuid-Holland, 

met jaarlijkse herzieningen 

 Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport, 2009 

 Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer en Bollenstreek, 2006 

 Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 

 Structuurvisie Hillegom 2008 (-2018) 

 Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hillegom, herziening 2012-2013 

 Bestemmingsplannen 

 Wet en Besluit ruimtelijke ordening 2008 

 Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht 2010 

 Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen 2013 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Woongebied Vossepolder 

Ook in 2014 zijn onze inspanningen erop gericht het afronden van het woningbouwproject Vossepolder 

mogelijk te maken. Voor de verplaatsing van de manege is inmiddels een stuk grond in de Vosse- en 

Weerlanerpolder gereserveerd. We ondersteunen de manege bij het traject van de 

omgevingsvergunning. De inrichting van de openbare ruimte in de Vossepolder wordt in samenspraak 

met de (toekomstige) bewoners vormgegeven. 

 

Hillegom Noord 

Voor dit project bestaat een bestuursopdracht voor de bouw van circa 130 woningen. De gemeenteraad 

heeft in 2013 het masterplan voor de ontwikkeling van het gebied vastgesteld. Hoewel de uitvoering van 

het project afhankelijk is van de woningbouwprogrammering van de provincie Zuid-Holland en de 

inhoud van de Woonvisie, bepaalt de gemeenteraad de planning en de invulling van het plan in 2014.  

 

Onderzoek transformatie Hillegommerbeek  

Om de woonfunctie in het centrum van Hillegom te versterken, heeft het college in het 

collegewerkprogramma opgenomen dat we in 2014 onderzoek willen doen naar de transformatie van 

het bedrijventerrein Hillegommerbeek naar een woningbouwlocatie. Inmiddels vindt herijking plaats van 

woningbouwprogramma’s in de provincie en binnen Holland Rijnland. We stellen de start van ons 

onderzoek uit, in afwachting van de resultaten.  

 

Daarnaast richt onze aandacht zich het komende jaar op  

 Herziening van het bestemmingsplan Buitengebied  

 Herziening van de Nota Grondbeleid 

 Verdere voorbereiding en uitvoering van het fietspad Hillegom-Bennebroek 

 Begeleiden, toetsen en procedures ruimtelijke plannen inzetten voor onder andere 

o Woonzorgzone fase 3 (Gemeente brengt in deze fase eigen grond in en ontwikkelt mee)  

o Veelzorg 
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o Weeresteinstraat/Pastoorslaan 

o Schoonderbeek 

o St. Jozefpark 

o Leembruggenstraat 

o HD Zuid  

o Herontwikkeling leegstaande bedrijfsgebouwen aan de Pastoorslaan (Van der Schoot en 

Van Waveren) 

 Supervisie op uitvoering en afgifte vergunningen 

o Ringvaartterrein  

o ’t Zand  

o Parkwijk 

o Woonzorgzone fase 2 

 

Prestatiegegevens  

Onderwerp 2011 2012 2013 Planning 

2014 

Herziening 

bestemmingsplannen en 

beheersverordening 

Elsbroek Elsbroek Centrum 

Bedrijventerreinen 

De Polders 

Buitengebied 

  

 

1.2 Prestatieveld Wonen 

Op het gebied van wonen spelen veel actuele ontwikkelingen, zoals veranderingen in het 

overheidsbeleid met betrekking tot de rol van woningbouwcorporaties, de combinaties van wonen en 

zorg, de huisvesting van MOE-landers (afkomstig uit Midden- en Oost-Europa) en afstemming op de 

kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte. Daar moeten wij als gemeente op inspelen. 

 

Wat willen we bereiken? 

De gemeente heeft als rol de kwantiteit en de kwaliteit van woningbouwontwikkelingen in Hillegom te 

monitoren en hierop te sturen. We werken aan een afwegingskader waarmee we kunnen werken aan een 

woningvoorraad die toekomstbestendig is en aansluit bij de behoefte van (toekomstige) inwoners van 

Hillegom. 

 

Kaderstellende stukken 

 Actualisatie uitvoeringsprogramma thema Wonen 2012 

 Structuurvisie thema Wonen 2009 

 Gemeentelijke Structuurvisie Hillegom 2008 

 Wet ruimtelijke ordening (Wro), afdeling 6.4; de Grondexploitatiewet (Grexwet) 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Woonvisie 

Om beter in te kunnen spelen op de actuele ontwikkelingen stellen we het komende jaar een nieuwe 

woonvisie op. In de woonvisie wordt zichtbaar gemaakt wat het aanbod is in de verschillende 

prijsklassen; huur en koop; ten opzichte van inkomensverdeling en demografische opbouw van 

huishoudens ion Hillegom. De woonvisie ronden we in 2014 af. De woonvisie moet leiden tot betere 

keuzes bij nieuwbouw, renovatie of verkoop van (huur)woningen. 
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Kengetallen 

Onderwerp 2010 2011 2012 Prognose 

2013 

Aantal af te geven VROM Starterleningen 8 20 18 20 

Woningbezit Stek 2371 2460 2.235 2.252 

% woningbezit Stek t.o.v. totaal 27,2% 27,2% 24,3% 23,9% 

Totaal aantal woningen Hillegom  8719 9.035 9.187 9.402 

Gerealiseerd aantal woningen 9 142 Nog niet 

bekend bij 

CBS 

111 

 

1.3 Prestatieveld Bereikbaarheid 

De gemeente is verantwoordelijk voor het bereikbaar houden van Hillegom voor het verkeer. Om de 

gemeente goed bereikbaar te houden moet de infrastructuur aan de eisen van bereikbaarheid voldoen in 

het belang van alle verkeersdeelnemers. Ten behoeve van de leefbaarheid voor de inwoners en de 

verkeersveiligheid houdt de gemeente alle gemoeide belangen rond het verkeer in evenwicht.  

Ruimtelijke ontwikkelingen in ons gebied moeten we goed afstemmen met het verkeersbeleid.  

 

Wat willen we bereiken? 

We willen de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid van Hillegom behouden en 

verbeteren. Als gemeente treden we hierbij op als initiatiefnemer.  

 

Kaderstellende stukken 

 Hillegoms Verkeer en Vervoersplan (HVVP) 

 Nota mobiliteit (2004) 

 Nationaal verkeers- en vervoersplan voor de periode tot en met 2020 

 Nota Parkeerbeleid (Gehandicaptenparkeernota en Parkeernormennota)  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

N208 en Duinpolderweg 

Onze aandacht gaat in 2014 voornamelijk uit naar de uitvoering van fase 2 van de reconstructie van de 

N208. We volgen de ontwikkelingen rondom de Duinpolderweg en betrekken dit bij fase 3 van de N208. 

 

HVVP 

Ook werken we verder aan de uitvoering van het HVVP. We richten onze aandacht in 2014 op de 

volgende onderwerpen: 

 Het vaststellen en uitvoeren van de nota Parkeerbeleid 

 Uitvoering geven aan deelprojecten uit het Fietsplan  

 Nieuwe dienstregeling Arriva 2014 (optimaliseren ontsluiting, bushaltes binnen een straal van 

500m).  

 

1.4 Prestatieveld Economie 

De economische bedrijvigheid van Hillegom speelt zich af op bedrijventerreinen, buitengebied, in het 

centrum en vanuit huis. Het is van belang om een goed vestigingsklimaat te hebben voor ondernemers. 

Om dit te kunnen bewerkstelligen werken we aan de hand van een lokale en regionale economische 

agenda. 

 

Belangrijke onderwerpen zijn het verbeteren van het verblijfsklimaat in het centrum, de detailhandel, het 

functioneren van de bedrijventerreinen en de opgaven vanuit de Greenport Bollenstreek. Maar ook zal er 
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inzet en aandacht nodig zijn op de invulling van de regionale strategische opgave. Deze onderwerpen 

staan zowel binnen Hillegom als in de regionale samenwerkingsverbanden op de agenda. 

 

Wat willen we bereiken? 

Lokaal werken we aan het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers. Het gaat dan om een 

aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Hiervoor moet de bedrijfslocatie passend zijn, goed bereikbaar, 

met voldoende voorzieningen en een goede dienstverlening door de gemeente. Regionaal werken we 

aan het aansluiten van de Greenport Duin- en Bollenstreek bij de nationale top.  

 

Kaderstellende stukken 

 Koersdocument economie en toerisme en actieprogramma samen aan de slag 2013 – 2020 

 Economische Agenda Duin- en Bollenstreek: Koersdocument economie en toerisme 2012-2015 

voor de Greenport Bollenstreek. 

 Strategische opgaven Valentijnsberaad 2013  (vastgesteld 4 april 2013) 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Economisch koersdocument ‘samen aan de slag’ en regionaal koersdocument economie 

In 2013 is het koersdocument economie en toerisme vastgesteld. Het actieprogramma wordt in 2014 

verder uitgevoerd. Daarbij spelen we in op private initiatieven. We werken samen met ondernemers en 

versterken gezamenlijke marketingactiviteiten die het dorp aantrekkelijk maken. We verbeteren het 

verblijfsklimaat in het centrum (Hart van Hillegom) en dragen waar mogelijk bij aan het toeristisch 

“parelsnoer”.  

 

Hart voor Hillegom 

Het project Hart voor Hillegom komt voort uit het koersdocument. In 2013 is hiervoor een pakket van 

uitvoerbare deelprojecten gemaakt waarover we in 2014 met de raad in gesprek gaan om tot uitvoering 

te komen. Concrete onderdelen hiervan zijn de herinrichting van de Hoftuin en de aanpak van de 

entrees van Hillegom. In het project is eveneens een analyse gemaakt van het centrum waaruit uit te 

voeren voorstellen voor de Hoofdstraat en omgeving zullen voortvloeien. Middelen zijn beschikbaar voor 

de Hoftuin en voor andere (deel)projecten is de bestemmingsreserve verbetering openbare ruimte 

centrum gecreëerd.  

 

Uitvoeringsprogramma toeristische en recreatieve voorzieningen   

Regionaal willen we een duurzame regionale samenwerking en een compleet aanbod in toeristische en 

recreatieve voorzieningen tussen kust en Kagerplassen realiseren. Hiervoor hebben we met de 6 regio 

gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek in juni 2012 een ambitieverklaring ondertekend. 

Onze acties richten zich in 2014 op het gezamenlijk vormgeven van een meerjarig 

uitvoeringsprogramma tot en met 2015 met aandacht voor  

 Regiomarketing 

 Wandelen 

 Fietsen 

 Waterrecreatie 

 Verblijfsrecreatie  

 

 

Prestatiegegevens  

Onderwerp 2011 2012 Ambitie 

2013 

2014 Ambitie 

2015 

Rangordeplaats op lijst vriendelijke gemeenten 

Midden en Klein bedrijf (MKB Nederland) 

Onderzoek vindt 1x per 2 jaar plaats 

43 - 43 - Top 40 
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Kengetallen 

Onderwerp 2009 2010 2011 2012 

Aantal bedrijven per 1 januari (CBS) 10304 1.354 1.503 1.515 

Aantal arbeidsplaatsen per 1 januari 6.476 6.391 6.325 6.350 

Aantal bedrijfsvestigingen  1.130 1.155 1.190 1.285 

 

1.5 Prestatieveld Milieu 

Het prestatieveld omvat de wettelijke gemeentelijke taak en uitvoering van beleid op het gebied van 

milieu en duurzaamheid. 

 

Wat willen we bereiken?  

We willen een bijdrage leveren aan het behoud en verbetering van de milieukwaliteit. We streven ernaar 

om als gemeentelijke organisatie in 2015 klimaatneutraal1 te zijn. 

 

Kaderstellende stukken 

 Duurzaamheidagenda 2011-2014 

 Wet milieubeheer 

 Wabo 

 Wet bodembescherming 

 Wet geluidhinder (SWUNG)  

 Strategienota “Richting kiezen” van de Omgevingsdienst West-Holland  

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Duurzaamheidagenda 2011-2014 

We willen de milieukwaliteit van de leefomgeving in Hillegom behouden en verbeteren. Om onze 

ambities op het gebied van duurzaamheid in beeld te brengen en te realiseren is de 

Duurzaamheidagenda 2011-2014 opgesteld. Hierin staan de speerpunten en prioriteiten op het gebied 

van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. 

 

Gekoppeld aan de Duurzaamheidagenda is een uitvoeringsprogramma met projecten en activiteiten 

opgesteld. In 2014 loopt de termijn voor de Duurzaamheidagenda af. Middels een evaluatie komen we 

in 2014 met een voorstel aan de raad.  

 

Prestatiegegevens  

Onderwerp 2011 2012 Ambitie 

2013 

Ambitie 

2014 

Aantal formele klachten 18 23 30 25 

Naleefgedrag van bedrijven bij toezicht en 

handhaving 

(% noodzakelijke hercontroles bij bedrijven) 

27%  18%  23%  21%  

 

 

                                                 
1 Bij klimaatneutraal is er geen sprake van CO2-uitstoot van gemeentelijke gebouwen of de geproduceerde 

broeikasgassen worden elders gecompenseerd. De CO2-compensatie kan bijvoorbeeld bestaan uit de aanplant van 

bomen, investeringen in duurzame energie en/of energiebesparende producten. 
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Wat mag het kosten?  

 

Lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Ruimte -789 -116 -817 -170 -110 -110 -110

Wonen -720 -4.285 -4.285 -3.976 -769 -8.312 -3.388

Bereikbaarheid -159 -716 -716 -3.984 -3.418 -17 -17

Economie en bedrijvigheid -226 -130 -176 -218 -20 -182 -172

Milieu -675 -607 -607 -529 -527 -527 -527

Totaal programmakosten -2.569 -5.855 -6.601 -8.877 -4.844 -9.147 -4.213

Apparaatskosten -992 -954 -954 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362

Apparaatskosten grondexploitatie -168 -168 -168 -168

Kapitaallasten -19 -47 -114 -73 -72 -72 -72

Kapitaallasten grondexploitatie 139 315 340 212

Totaal lasten -3.580 -6.856 -7.669 -10.341 -6.131 -10.410 -5.604

Baten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Ruimte 1.848 701 36 38 40 42

Wonen 652 4.242 4.242 3.823 544 6.098 11.395

Bereikbaarheid 1.950

Economie en bedrijvigheid 65 68 68 67 67 67 67

Milieu 38 2 2 2

Totaal baten 2.603 4.312 5.013 5.878 649 6.205 11.504

Saldo voor mutatie reserves -974 -2.543 -2.656 -4.463 -5.482 -4.205 5.900

Reserves Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Toevoeging Reserves -1.346 -37 -37 -3 -181 -83 -8.177

Onttrekking Reserves 1.573 750 863 2.188 175 1.927

Eindtotaal 227 714 827 2.186 -6 1.843 -8.177

Saldo na resultaatbestemming -750 -1.830 -1.830 -2.277 -5.488 -2.362 -2.277

Bedragen x € 1000
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Programma 2: Maatschappij 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting  

Mee kunnen doen in de maatschappij, dat is waar we ons op richten in het programma Maatschappij. 

Arbeid, onderwijs en zorg, maar ook gezondheid, sport, kunst en cultuur zijn belangrijk voor de 

ontwikkeling en het welzijn van mensen. Met de acties uit dit programma zorgen we ervoor dat iedereen 

de kans krijgt deel te nemen aan de samenleving met de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. 2014 

staat vrijwel geheel in het teken van de decentralisaties in het sociaal domein.  

 

Het kunnen implementeren van de decentralisaties met de middelen die we daarvoor krijgen vraagt om 

een fundamentele herbezinning van de taken van de gemeente. Om het belang van het sociale domein 

ook in de begroting tot uitdrukking te brengen, hebben we één prestatieveld voor het sociale domein 

gemaakt. De decentralisaties kunnen immers niet los van elkaar worden gezien. De opdracht is om de 

decentralisaties in samenhang te beschouwen en te werken aan een transformatie van het totale sociale 

domein.  

 

Wij hanteren de volgende definitie van het sociale domein: Het sociale domein is de leefwereld waar de 

Hillegommers zich sociaal, maatschappelijk, educatief, cultureel en sportief kunnen ontplooien en waar 

door het stelsel van organisaties, ondernemers, onderwijs en overheid een bijdrage wordt geleverd aan 

het welzijn van onze inwoners. 

 

MAATSCHAPPIJ 

 

Sociaal domein 

 

 

Kunst & Cultuur 

 

 

Sport & 

gezondheid 

 

 

Onderwijs 
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2.1 Prestatieveld sociaal domein 

Dit prestatieveld vervangt de oude prestatievelden 2.4 Arbeidsparticipatie en 2.5 Maatschappelijke 

ondersteuning. De implementatie van de decentralisaties moet vanaf 2015 gerealiseerd zijn. In de 

begroting van 2015 zal dit prestatieveld vorm krijgen en in lijn komen met de overige programma’s en 

prestatievelden.  

 

Er vinden grote veranderingen plaats in het sociaal domein. We worden ouder en blijven vitaler. Er is 

minder geld voor professionele ondersteuning en begeleiding, terwijl de vraag juist groeit. Tegelijkertijd 

komen meer technologieën beschikbaar, de digitalisering schrijdt voort en voor onze dienstverlening en 

het ontmoeten van anderen maken we steeds meer gebruik van social media. 

 

Meer taken worden door het rijk aan gemeenten overgedragen. Het organiseren van onze ondersteuning 

moet met minder geld. Naar verwachting krijgen we een efficiency korting opgelegd van 10% - 25%. De 

gemeente krijgt door drie decentralisaties (delen van de AWBZ, de jeugdzorg en de participatiewet) de 

verantwoordelijkheid, maar ook de kans, om de maatschappelijke ondersteuning en activering van 

burgers (kinderen, volwassenen, ouderen) anders te organiseren. Dat vraagt onderzoek naar slimmere, 

efficiëntere en integrale werkwijzen en samenwerkingsrelaties. De gemeente wil een vangnet houden 

voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Daarom moeten keuzes gemaakt worden en nieuwe 

mogelijkheden en kansen gegrepen. 

 

Om het patroon van groeiende vraag en daling van middelen te doorbreken, zijn investeringen nodig in 

preventie en in begeleiding en ondersteuning die zelfredzaamheid bevorderen. Dit maakt een minder 

intensieve zorgvraag mogelijk.  

Dit is een flinke uitdaging, die vraagt om een heel nieuwe aanpak. Hiervoor is integrale sturing binnen 

het sociaal domein noodzakelijk. Bij de beleidsvoorstellen hiervoor onderbouwen we de geplande 

besteding. Dat betekent dat we de financiële dekking voor de implementatie van de andere manieren 

van werken en de andere taken die nodig zijn om deze transitie mogelijk te maken moeten vinden door 

een heroverweging te maken van bestaand beleid: de regel ‘nieuw voor oud’ waar het herziening van het 

gemeentelijke beleid betreft geldt hier meer dan ooit. Daarnaast moeten de uitgaven in zijn totaliteit 

lager worden. Het uitgangspunt van het college ten aanzien van de decentralisaties is: rijksbudget is 

werkbudget. 

 

De decentralisaties hebben grote gevolgen voor de gemeentebegroting en onze bedrijfsvoering. Over de 

budgetten en taakstellingen van de decentralisaties is echter nog veel onduidelijk. Vuistregel is dat 

vanaf 2015 60% van de gemeentebegroting bestaat uit middelen voor het sociale domein.  

 

De Participatiewet 

Met de Participatiewet komt er één regeling voor iedereen die voorheen een beroep deed op de Wwb, 

Wajong of Wsw. De Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking. Vanaf dat moment is het de 

verantwoordelijkheid van gemeenten om te zorgen dat mensen werk krijgen en daar we ze niet (geheel) 

het minimumloon kunnen verdienen, het inkomen aanvullen.  

De Wajongeren zijn voor de gemeente een nieuwe grote doelgroep. Landelijk gaat het jaarlijks in totaal 

om 10 duizend jongeren met een arbeidsbeperking, waarvan naar verwachting de helft een uitkering zal 

aanvragen.  

De Participatiewet regelt ook dat de sociale werkvoorziening op termijn ophoudt te bestaan. Vanaf 2015 

komen er geen nieuwe mensen op de wachtlijst. Dat betekent dat mensen met een arbeidsbeperking bij 

reguliere werkgevers aan de slag moeten. Alleen voor mensen die echt niet kunnen functioneren op een 

gewone werkplek, moeten de gemeenten straks gezamenlijk zorgen voor 30 duizend beschutte banen 

(ter vergelijking: nu zijn er in de sociale werkvoorziening 90 duizend banen). De middelen voor Wsw, 

Wajong en re-integratie worden samengevoegd tot één Participatiebudget.  
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Dagbesteding en begeleiding van AWBZ naar Wmo 

Het kabinet wil de functies ‘dagbesteding’ en ‘begeleiding’ van zelfstandig wonende mensen met een 

beperking overhevelen naar de gemeente. Nu vallen deze taken onder de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ), straks onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gedachte van het 

kabinet is dat gemeenten, die de Wmo uitvoeren, dichterbij de klant staan dan het Rijk en dus meer 

maatwerk kunnen leveren. Dat is efficiënter en goedkoper. Vanaf 2015 gaan de nieuwe taken over naar 

de gemeente.  

 

Naast het overbrengen van functies van de AWBZ naar de Wmo, zet het kabinet in op het scheiden van 

wonen en zorg. Mensen moeten langer thuis blijven wonen en kunnen pas op een veel later moment 

terecht in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het gaat hierbij niet alleen over dagbesteding en begeleiding 

maar ook om verzorging en ondersteuning. Dit vraagt van gemeenten dat zij inspelen op een veel 

grotere groep mensen die zorgbehoevend zijn, maar wel zelfstandig wonen.  

 

De Jeugdwet en de relatie met Passend Onderwijs 

De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle jeugdzorg, zodat hulp en ondersteuning van kinderen 

dichterbij georganiseerd kunnen worden. Zo is het volgens het Rijk mogelijk om eerder en daardoor 

lichtere hulp te bieden. Is zwaardere hulp nodig, dan zou die via minder schakels ingezet kunnen 

worden. Het gaat om de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, de jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg), 

geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ), zorg voor jeugd met een licht verstandelijke 

beperking (jeugd-LVB), jeugdbescherming, jeugdreclassering en het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling (AMK). 

Op 1 januari 2015 wordt de nieuwe wet op jeugdzorg van kracht en moeten alle activiteiten en opvang 

rond de jeugdzorg aan de gemeente zijn overgedragen.  

 

Passend Onderwijs 

Vanaf 1 augustus 2014 krijgen schoolbesturen zorgplicht, d.w.z. dat zij voor elk kind een passende 

onderwijsplaats moeten bieden, inclusief de zorg die nodig is. Dit is vastgelegd in verschillende 

onderwijswetten en geldt voor het primair en voorgezet onderwijs en voor het MBO.  

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd. In een Op 

Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) moeten schoolbesturen (georganiseerd in 

Samenwerkingsverbanden) en gemeenten hun plannen op elkaar afstemmen zodat de zorg in en om 

school integraal geregeld is. De ondersteuningsplannen van het onderwijs moeten voor 1 mei 2014 bij 

de Ondersteuningsplanraad zijn ingediend. Het OOGO moet dus ruim voor die datum plaatsvinden.  

De vijf Bollengemeenten en Katwijk werken samen in de Regionale Educatieve Agenda (REA). In dit 

verband wordt het OOGO voorbereid. Daarnaast hebben deze gemeenten één coördinerend wethouder 

gemandateerd om het OOGO voor te zitten en om besluiten te nemen namens de zes gemeenten. 

 

Wat willen we bereiken? 

Het jaar 2014 zal geheel in het teken staan van de inrichting van het sociaal domein. Het gaat dan niet 

alleen om de implementatie van de drie decentralisaties, maar vooral om het anders beschouwen en 

inrichten van dit domein. Zodat we vanaf 2015 voorbereid zijn op de nieuwe taken die in de 

decentralisaties naar ons toe zijn gekomen.  

 

Kaderstellende stukken 

 Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek 

 Gemeenschappelijke regeling KDB 

 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (2012) 

 Beleidsplan schulddienstverlening (2012-2013) 

 Wmo beleid 

 Ouderenbeleid “’t is goed oud worden in Hillegom” + evaluatie 

 Subsidie beleid en verordening 

 Transitie zorg voor de jeugd ‘iedereen doet mee’ 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Inrichten van het sociaal domein 

De voorbereidingen voor de inrichting van het sociaal domein zijn al in volle gang. Al sinds 2012 werken 

we regionaal aan de kaderstelling. In 2014 richten we ons op de implementatie en beleidsmatige 

verankering. De inrichting van het sociale domein beperkt zich niet tot de 3 decentralisaties. We gaan 

ook aan de slag met het zaken als het beheersbaar maken van de kosten van doelgroepenvervoer, het 

passend onderwijs en de wijze van subsidiëren en financieren van maatschappelijke organisaties.  

  

Sociale zaken 

We geven uitvoering aan  

 De Wet werk en bijstand, waarbij we proberen mensen snel aan het werk te krijgen, ondanks de 

tegenvallende economische situatie, onder meer door inzet van het werkgeversservicepunt.  

 Het armoedebeleid en bijzondere bijstand, waarbij we overwegen het armoedebeleid te 

veranderen. Mensen die hun best doen om mee te doen naar vermogen, moeten meer rechten 

krijgen op deze aanvullende voorzieningen, dan zij die weigeren om zich daarvoor in te 

spannen.  

 De schulddienstverlening blijft toenemen. We gaan door met het nieuw ingezette beleid en ook 

blijven we de effecten van het nieuwe beleid monitoren. 

 Huisvesting vluchtelingen, waar we voorheen zelf woningen aan konden bieden aan 

vluchtelingen, krijgen we nu op te vangen gezinnen aangeboden waar we een woning voor 

moeten zoeken. Dit vraagt om een nieuwe werkwijze.  

 

Wmo 

Het voortzetten van het project “de Kanteling” waarbij we steeds meer toewerken naar een vraaggerichte 

benadering in plaats van aanbodgericht en we het gebruik van individuele voorzieningen willen 

terugdringen. 

 

Om de noodzakelijke veranderingen te bereiken zijn experimenten nodig. We moeten inwoners en onze 

maatschappelijke partners de ruimte geven om initiatieven te ontplooien, zonder afgestraft te worden 

als het niet het gewenste effect bereikt. We benutten voor 2014 €100.000, - uit de Wmo-reserve als 

experimentenbudget. Het college kan besluiten voor welke initiatieven dit budget wordt ingezet.  

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

We ontwikkelen het GJG op een zodanige wijze, dat het de belangrijke functie binnen de decentralisatie 

jeugdzorg aankan.  

 

Prestatiegegevens 

Onderwerp 2010 2012 Ambitie 2014 

Cijfer inwoners voor voldoende 

voorzieningen in de gemeente 

zijn (waarstaatjegemeente)  

Cultuur 

Verenigingen/Clubs 

Sportvoorziening/clubs 

Onderwijs 

Gezondheidszorg 

Welzijnsvoorzieningen 

6,4 

7,4 

7,6 

7,3 

7,0 

5,9 

6,4 

7,4 

7,6 

7,6 

7,4 

6,1 

6,4 

7,4 

7,9 

7,8 

7,4 

6,1 
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Kengetallen 

Onderwerp 2010 2011 2012 Prognose 

2013 

Aantal uitkeringsgerechtigden WWB 176 177 190 153 

Uitgaven bijzondere bijstand € 329.536 € 309.085 € 325.000 € 327.000 

Aantallen schuldhulpverlening (ISD) 40 48 81 48 

Aantal Wsw-arbeidsplaatsen 68 71 65 65 

Aantallen verstrekkingen van 

individuele voorzieningen 

(exclusief regiotaxi)  

- 1.160 1.180 1.180 

 

Type vragen aan het lokaal loket Aantal vragen 

2010 

Aantal vragen 

2011 

Aantal vragen 

2012 

Inkomensondersteuning 2483 3102 3149 

Gehandicaptenparkeerplaats/kaart 232 189 141 

Mantelzorgondersteuning 41 64 37 

Ouderenadviseur 20 17 17 

Welzijn overig 49 79 48 

Vervoer (collectief en SWO-bus) 116 86 70 

Voedselbank 2 26 43 

Vrijwilligerswerk 2 3 2 

Klussen in en rond huis 4 3 1 

Wonen 83 54 63 

Alarmering 12 16 6 

AWBZ voorzieningen 40 37 13 

Hulpmiddelen uitleen 32 23 5 

Maaltijdservice (tafeltje dekje) 67 74 47 

Wmo- voorzieningen (individueel) 1233 1149 1005 

 

Onderwerp Jaarplan 2010 Jaarplan 2012 Jaarplan 2013 Jaarplan 2014 

(ontwerp) 

Jaarlijkse (budget)subsidies 26 dossiers 

€ 2.084.560 

22 dossiers 

€ 1.817.313 

21 dossiers 

€ 1.824.180  

22 dossiers 

€1.841.053 

Waardering- 

subsidies 

30 verleningen 

€ 79.334 

30 verleningen 

€ 77.385 

31 verleningen 

€ 77.385,50 

25 verleningen 

€65.408 

Eenmalige subsidies € 13.995 € 53.780 € 23.780 € 23.780 

Subsidieplafond € 2.242.764 € 1.948.478 €1.917.393 €1.930.241 

 

2.2 Prestatieveld Onderwijs 

De gemeente heeft de wettelijke taak te zorgen voor de huisvesting van het onderwijs, het regelen van 

het vervoer van leerlingen naar onderwijsinstellingen buiten de gemeente en het voeren van regie over 

de leerplicht. 

 

Wat willen we bereiken? 

Voldoende en adequate onderwijshuisvesting, met benutting van de kansen vanuit de brede school 

gedachte. Tevens willen we door vroeg- en voorschoolse educatie voorkomen dat kinderen met een 

achterstand aan hun schoolcarrière beginnen. Ook willen we voortijdig schooluitval tegengaan.  

 

 



20 

Kaderstellende stukken 

 Meerjaren onderhoudsplannen 

 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 gemeente Hillegom 

 Beleidsnotitie Bredeschool 

 Onderwijshuisvesting basisscholen gemeente Hillegom 2011-2016 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Beleid voorschoolse voorzieningen/kinderopvang 

De ontwikkelingen in de kinderopvang gaan snel. Door kabinetsmaatregelen (verminderde 

kinderopvangtoeslag) is het gebruik van voorschoolse voorzieningen afgenomen waardoor organisaties 

in de problemen zijn gekomen en landelijk zelfs failliet gaan. Tegelijkertijd zien we de voorschoolse 

voorzieningen zich ontwikkelen naar kindcentra via ruimere peuterspeelzaaltijden (5 uurs-opvang), 

aanbieden van peuteropvang en 3 plusklassen. Het belang van gemeenten op het gebied van 

voorschoolse voorzieningen is enerzijds arbeidsparticipatie van ouders en anderzijds het bereik van 

kinderen met achterstanden of dreigende achterstanden die we met voor- en vroegschoolse educatie 

proberen te voorkomen en op te lossen. Het huidige peuterspeelzaalbeleid dateert uit 2007 en is aan 

actualisering toe. Om ouders meer keuze te geven en ons achterstandenbeleid beter uit te kunnen 

voeren willen we een andere subsidiesystematiek gaan onderzoeken. Niet langer op organisatieniveau 

maar op kindniveau. 

 

Meerjaren onderhoudsplannen 

Opstellen meerjaren onderhoudsplannen en op basis daarvan de bekostigingsaanvragen van de 

schoolbesturen beoordelen. Er is sprake van dat deze taak (gedeeltelijk) naar de scholen wordt 

gedecentraliseerd. Wij houden de ontwikkelingen hieromtrent in de gaten.  

 

Leerlingenvervoer 

Leerlingenvervoer regelen, waarbij we in 2013/2014 een aanbesteding doen en mogelijk met een andere 

vervoerder in zee gaan. 

 

Prestatiegegevens 

Onderwerp 2010/ 

2011 

2011/ 2012 Ambitie 

2013/2014 

Aantallen voortijdig schoolverlaters 43 45 45 

Aantallen kinderen dat aan VVE heeft deelgenomen SPH 52 SPH 62 Nog te bepalen 

 

Kengetallen 

 

Het aantal leerlingen, afgezet tegen het aantal m2 schooloppervlak 

School 
m2 

Leerlingen  

per 1-10-2012 

Aantal m2 

 per leerling 

Hilmare 1.178 148 7,96 

Toermalijn 1.084 132 8,21 

Fontein 1.341 231 5,81 

Jozefschool 1.448 277 5,23 

Johannesschool 2.172 444 4,89 

Savioschool 1.580 68 23,24 

Leerwinkel 851 134 6,35 

Giraf 1.882 414 4,55 

Totaal primair onderwijs 11.536 1.848 6,24 

Fioretti 9.600 960 10,00 
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Onderwerp 2011/2012 2012/2013 Prognose 

2013/2014 

Prognose 

2014/2015 

Aantal leerlingen basisonderwijs 1-

10 volgens prognose mei 2011 

1800 1802 1810 1783 

Aantal leerlingen speciaal 

basisonderwijs 70 80 80 80 

 

2.3 Prestatieveld Sport en gezondheid 

Dit prestatieveld is een samenvoeging van de prestatievelden 2.3 Sport en 2.6 Volksgezondheid. In de 

kadernota 2013 hebben we de budgetten voor sport en volksgezondheid samengevoegd. Nu, na de 

vaststelling van de nota’s lokaal gezondheidsbeleid en sportbeleid, voegen we de prestatievelden ook in 

de begroting samen.  

 

Sport en bewegen bevordert de gezondheid, sociale integratie en participatie.  

De gemeente maakt het sporten mede mogelijk door sportaccommodaties in stand te houden. Het 

initiatief tot en de uitvoering van activiteiten wordt zoveel mogelijk overgelaten aan verenigingen en 

andere maatschappelijke organisaties. De gemeente ondersteunt de activiteiten door subsidies te 

verstrekken.  

 

Wat willen we bereiken? 

We willen onze inwoners stimuleren om te bewegen en te sporten. Daarnaast zetten we ons in voor 

sterke en gezonde sportverenigingen. Verenigingen kunnen gebruik maken van geschikte 

accommodaties.  

We willen dat meer mensen uit kwetsbare doelgroepen (kinderen, jongeren, allochtonen, lage 

sociaaleconomische status) deelnemen aan de interventies van ons gezondheidbeleid en daar baat bij 

hebben. Ook willen we meer samenwerking met partners als huisartsen, (sport)verenigingen en 

eerstelijns hulpverleners bereiken. Daarnaast streven we naar een flexibeler aanbod dat inspeelt op de 

behoefte van onze doelgroepen.  

 

Kaderstellende stukken 

 Beleidsnota Gezond door Bewegen 2013 -2016 

 Landelijk gezondheidsbeleid 

 Sportnota 2013 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

SportSupport 

We subsidiëren SportSupport waarbij we – met gebruik van de impuls van het rijk - buurtsportcoaches 

beschikbaar stellen aan verenigingen en instellingen. In 2013 zijn de buurtsportcoaches geworven. De 

inzet zal vanaf 2014 zeker zijn vruchten af gaan werpen. 

 

Jeugdgezondheidszorg  

Aanbieden van opvoedondersteuning, waarbij we bijna geen financiering meer krijgen van de provincie. 

We financieren de opvoedondersteuning in 2014 nog uit incidentele middelen en vanaf 2015 uit de 

middelen voor de jeugdwet. 

 

Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) 

Faciliteren van zorgnetwerken, zorg- en adviesteams en signaleringsoverleg, waarbij we consequent het 

gebruik van de methodiek één gezin één plan stimuleren. 
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Prestatiegegevens  

Onderwerp 2000 20051 20092 20123 Ambitie 

2013-2016 

Aantal volwassenen met overgewicht 

daalt naar niveau van jaar 2000. (GGD 

meting voor Hillegom en Lisse) 

41 % 45% 44% 47% 41% 

Aantal volwassenen dat wekelijks sport 

stijgt. (GGD meting voor Hillegom en 

Lisse) 

49 % 53 % 57 % - 61% 

Aantal volwassenen dat voldoet aan de 

Nederlandse Norm gezond Bewegen 

- 65% 48% 70% 73% 

Aantal ouderen dat wekelijks sport stijgt 

(65+) 

(GGD meting voor Hillegom en Lisse) 

- 32 % 35% - 40% 

Aantal ouderen dat voldoet aan de 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen 

- 61% 67% - 70% 

1GGD meting voor Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse en Teylingen 

2GGD meting voor Hillegom en Lisse 

3 GGD meting voor Hillegom 

 

Onderwerp 2003 2008 Ambitie 

2013-2016 

Aantal kinderen met overgewicht  

(0-meting, GGD Meting) 

- 8% Nog te 

bepalen 

Aantal kinderen dat voldoet aan de beweegnorm stijgt  

(GGD meting voor Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en 

Teylingen) 

18% 23% 30% 

 

2.4 Prestatieveld Kunst en cultuur  

De gemeente is regisseur, stimulator, aanjager en voor een belangrijk deel ook financier van 

verschillende kunst- en cultuuruitingen. Onder kunst en cultuur valt onder meer de menselijke 

inrichting van het landschap, bouwstijlen, taal, muziek, dans, toneel, religieuze rituelen, tradities, 

klederdracht, kunst en wetenschap. 

 

Wat willen we bereiken? 

We willen culturele uitingen zichtbaarder maken, cultuurparticipatie vergroten, cultuureducatie 

uitbreiden, de cultuursector versterken en cultureel ondernemerschap stimuleren. 

 

Kaderstellende stukken 

 Cultuurbeleid in nieuwe WMO beleid 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

In 2014 richten we onze aandacht op het uitvoeren van bestaand beleid.  

 

Kengetallen  

Onderwerp 2010 2011 2012 2013 

Rijksmonumenten 7 7 7 7 

Gemeentelijke monumenten 23 25 25 25 

Beschermde dorpsgezichten 2 3 3 3 

Kunstvoorwerpen in openbare ruimte 11 11 12 13 
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Wat mag het kosten?  

 

Lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Sociaal Domein -9.250 -9.742 -9.787 -10.031 -9.816 -9.666 -9.666

Onderwijs -806 -802 -802 -765 -760 -752 -743

Sport en gezondheid -1.546 -1.844 -1.844 -1.979 -1.979 -1.979 -1.792

Kunst en Cultuur -909 -1.037 -1.037 -952 -952 -952 -952

Totaal programmakosten -12.510 -13.425 -13.470 -13.727 -13.507 -13.349 -13.153

Apparaatskosten -823 -803 -803 -872 -872 -872 -872

Kapitaallasten -2.911 -3.046 -3.046 -3.000 -3.382 -3.281 -3.200

Totaal lasten -16.244 -17.274 -17.319 -17.598 -17.761 -17.502 -17.225

Baten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Sociaal Domein 4.814 4.518 4.518 4.512 4.512 4.512 4.512

Onderwijs 58 347 347 253 253 253 253

Sport en gezondheid 296 277 277 282 282 282 282

Kunst en Cultuur 33 83 83 31 27 27 27

Totaal baten 5.200 5.225 5.225 5.078 5.074 5.074 5.074

Saldo voor mutatie reserves -11.044 -12.049 -12.094 -12.521 -12.687 -12.428 -12.151

Reserves Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Toevoeging Reserves -430 -1.731 -1.731 -100 -150 -200 -200

Onttrekking Reserves 1.886 2.986 3.031 1.220 1.306 1.252 1.143

Eindtotaal 1.456 1.255 1.300 1.120 1.156 1.052 943

Saldo na resultaatbestemming -9.588 -10.794 -10.794 -11.401 -11.531 -11.376 -11.208

Bedragen x € 1000
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Programma 3: Veiligheid & Handhaving 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting 

Een veilige plaats om te wonen, te leven en om in te werken, dat willen we als gemeente bereiken door 

de sociale veiligheid te verbeteren en onze wettelijk verplichte veiligheidstaken uit te voeren.  

 

We voeren het veiligheidsbeleid uit. We zetten handhaving integraal in op basis van de prioriteiten die 

we jaarlijks vaststellen in ons handhavingprogramma. Bij handhaving en toezicht op de bouwregelgeving 

gaat de aandacht vooral uit naar brandveiligheid en het mogelijk strijdig gebruik van panden.  

 

We hebben een regionaal crisisplan. We zorgen ervoor dat onze medewerkers getraind zijn om op een 

adequate manier op te treden bij een crisis.  

 

Verder gaan we in 2014 over tot het uitvoeren van de nieuwe Drank- en Horecawet. De gemeente krijgt 

de handhavende bevoegdheid van de Drank- en Horecawet overgedragen van het rijk. Dit doen wij in 

samenwerking met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek.  

VEILIGHEID & HANDHAVING 

Openbare orde & 

veiligheid 

 

Brandweer & 

crisisbeheersing 

 

 

Handhaving 
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3.1 Prestatieveld Openbare orde en veiligheid 

Hillegom staat voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. Wij 

bereiken dit in samenwerking met inwoners en partners. In het Lokaal Veiligheidsbeleid is vastgelegd 

hoe dit gebeurt onder regie van de gemeente.  

 

Wat willen we bereiken? 

We willen leefbare wijken waarborgen, waar inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en 

passanten zich veilig voelen. Ook willen we verschijnselen als overlast en criminaliteit terugdringen door 

zowel de oorzaken van deze verschijnselen weg te nemen als ook de negatieve aspecten te bestrijden.  

Tot slot willen we de sociale samenhang in de straat, buurt en wijk versterken; één van de cruciale 

factoren om de veiligheidsbeleving te verbeteren.  

 

Kaderstellende stukken 

 Veiligheidsbeleid Hillegom 2011-2014 

 Drank- en Horecawet 2013 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Woninginbraken 

Diefstal uit woningen is de laatste jaren beduidend toegenomen. De gevolgen voor de slachtoffers zijn 

vaak groot. Daarom is het voorkomen van inbraken door het beveiligen van woningen volgens de 

richtlijnen van het keurmerk veilig wonen ook dit jaar weer een belangrijke doelstelling van het 

veiligheidsbeleid. Zowel binnen de gemeentelijke organisatie, als bij onze partners adviseren we actief 

over het inzetten van het keurmerk. Waar mogelijk leggen we het gebruik van het keurmerk op. 

 

Jeugd(overlast) 

In het kader van de aanpak van overlastgevende jeugd (groepen) op straat werken onder meer de 

politie/boa’s, de jongerenwerker onder regie van de gemeente samen. Hier wordt gezamenlijk de 

aanpak vastgesteld waarbij onderscheid wordt gemaakt in hinderlijke, overlastgevende en criminele 

groepen. Deze aanpak zal ook in 2014 worden gehanteerd en doorontwikkeld. 

 

Uitvoeren Integraal Horecabeleid 

Om veiligheidsproblemen en overlast door de horeca te voorkomen heeft de gemeente de intentie een 

actief horecabeleid te voeren. Op onderdelen hiervan gebeurt dit al. Door één integraal horecabeleid te 

voeren wordt voorkomen dat ondernemers en burgers met tegenstrijdige voorschriften te maken 

krijgen.  

 

Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Ter uitvoering van deze wet is de gemeente 

verplicht een verordening voor paracommerciële horecabedrijven vast te stellen. In 2013 is deze 

verordening opgesteld. Naar aanleiding van de wijzigingen in de wet dient het integraal horecabeleid 

opgesteld te worden. Wij werken samen met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek aan de 

uitvoering van de nieuwe Drank- en Horecawet. Extra handhavingcapaciteit vrij maken voor deze taak is 

noodzakelijk. Door het samen te doen bereiken we wel optimale efficiëntie en tegelijkertijd de gewenste 

kwaliteit en expertise.  
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Prestatiegegevens  

Onderwerp 2010 2011 2012 2013 Ambitie 

2014 

Leefbaarheid gemeente op basis van de 

uitkomst Veiligheidsmonitor Hollands Midden 

(twee jaarlijks) 

- 7.3 - 7.3 - 

Leefbaarheid gemeente op basis van de 

uitkomst Waar Staat Je Gemeente (twee 

jaarlijks) 

7.3 - 7.2 - 7.3 

Meting rol inwoner bij aanpak sociale 

veiligheid (waarstaatjegemeente) 

5.3 - 5.3 - 6.0 

Veiligheid op straat (waarstaatjegemeente) 6.8 - 6.8 - 6.9 

Aantal georganiseerde veiligheidsmarkten - 1  1 1 

Aantal meldingen politie bij overlast jeugd  - 214 214 205 5% lager 

tov 2013 

 

3.2 Prestatieveld Handhaving 

De gemeente heeft de taak wetten en beleidsregels te handhaven op gebied van milieu, ruimtelijke 

ordening, bouwregelgeving, de Algemene Plaatselijke Verordening en gebruiksvergunningen. De 

gemeente handhaaft ook het door haar zelf opgestelde en gevoerde handhavingsbeleid en reageert op 

meldingen van inwoners. Op basis van wettelijke verplichtingen en de in het handhavingsbeleid 

vastgestelde prioriteiten worden keuzes gemaakt voor het al dan niet daadwerkelijk handhaven. 

 

Wat willen we bereiken? 

We willen door toezicht en handhaving gedrag op een positieve wijze beïnvloeden, waardoor burgers en 

bedrijven zich beter aan de vastgestelde regels houden. We willen zichtbaar aanwezig zijn, ook op 

momenten dat er niet op ons gerekend wordt.  

 

Kaderstellende stukken 

 Toezicht en handhavingprogramma 2014 (nog vast te stellen door college) 

 Bouwen met beleid 2007 

 Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 

 Handhavingbeleid 2009 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

In 2014 voeren we het vastgestelde beleid uit. We nemen geen nieuwe speerpunten op, maar richten ons 

op het verbeteren van de kwaliteit van de handhaving en de organisatorische verdeling van uren en 

prioriteiten.  

In het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet zijn wij als gemeente ook verantwoordelijk voor de 

handhaving hiervan. In 2014 zullen we deze taken binnen ons takenpakket opnemen.  

 

Kengetallen 

Onderwerp 2011 2012 Prognose 

2013 

Aantal handhavingzaken (bouw)  47 60 60 

 

3.3 Prestatieveld Brandweer en crisisbeheersing 

De gemeente heeft als taak de preventie, proactie en repressie van de brandweer te organiseren. De 

gemeente werkt op het gebied van de brandweer samen met de Regionale Brandweer, de politie en de 

GHOR. Ook moet de gemeente de rampenbestrijding op orde hebben om voorbereid te zijn op de 
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bestrijding van rampen en zware ongevallen in de gemeente. Hiervoor is een crisisplan vastgesteld, 

waarin de verantwoordelijkheden, de taken en de bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding 

staan beschreven en vastgelegd. 

 

Wat willen we bereiken? 

Een helder kader voor de crisisbeheersing bieden, waarin de verantwoordelijkheden, taken en 

bevoegdheden van crisis en rampenbestrijding zijn vastgelegd. 

 

Kaderstellende stukken 

 Crisisplan 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Rampenorganisatie 

Het regionaal crisisplan is vastgesteld en in 2013 heeft iedere medewerker met de nieuwe plannen 

geoefend. De komende jaren is het verder bekwamen op crisisbeheersingsgebied, zodat de organisatie 

in een acute crisissituatie in staat is adequaat op te treden en doelgericht te handelen. Bij een adequate 

rampenorganisatie hoort ook dat we zoeken naar samenwerking met de andere gemeenten in de Duin- 

en Bollenstreek. Voor wat betreft het opleiden en oefenen voor de rampenbestrijding willen we er in 

2014 voor zorgen dat 95% van de medewerkers van de crisisorganisatie is opgeleid en getraind. In de 

jaren erna is het streven om 100% van de relevante functionarissen te bereiken. 

 

Brandweer 

De brandweer Hollands-Midden werkt aan het verder en beter op elkaar afstemmen van de activiteiten 

binnen en tussen de verschillende sectoren. Daarnaast komen activiteiten aan de orde die gericht zijn op 

het verder verkrijgen van overzicht en inzicht. Dit met als doel om in 2014, conform de vastgestelde 

‘Routekaart Cebeon’, voorstellen te kunnen presenteren om de brandweerzorg te financieren voor de 

som van de fictieve uitkeringen voor brandweerzorg in de algemene uitkering van het gemeentefonds 

van de 23 gemeenten binnen de veiligheidsregio. 

 

Prestatiegegevens  

Onderwerp 2011 2012 Ambitie 

2013 

Ambitie 

2014 

Aantal oefeningen Beleidsteam 1 1 1 1 

Aantal oefeningen Team Bevolkingszorg (vanaf 2012)  2 2 2 

Opleiden, trainen en oefenen relevante functionarissen 50% 75% 90% 95% 
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Wat mag het kosten?  

 

Lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Openbare orde en veiligheid -30 -33 -33 -33 -33 -33 -33

Handhaving -9 -25 -25 -20 -20 -20 -20

Brandweer en crisisbeheersing -1.417 -1.438 -1.438 -1.291 -1.291 -1.291 -1.291

Totaal programmakosten -1.456 -1.496 -1.496 -1.343 -1.343 -1.343 -1.343

Apparaatskosten -1.026 -1.151 -1.151 -966 -966 -966 -966

Kapitaallasten -18 -17 -17 -17 -16 -13 -12

Totaal lasten -2.500 -2.664 -2.664 -2.326 -2.325 -2.322 -2.321

Baten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Openbare orde en veiligheid

Handhaving 11 2 2 17 17 17 17

Brandweer en crisisbeheersing 173 135 135 49 49 49 49

Totaal baten 183 137 137 66 66 66 66

Saldo voor mutatie reserves -2.317 -2.527 -2.527 -2.260 -2.259 -2.256 -2.255

Reserves Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Toevoeging Reserves

Onttrekking Reserves

Eindtotaal

Saldo na resultaatbestemming -2.317 -2.527 -2.527 -2.260 -2.259 -2.256 -2.255

Bedragen x € 1000
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Programma 4: Beheer en onderhoud openbare ruimte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting 

Met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zorgen we voor een veilige omgeving waar 

gebruikers geen risico lopen op materiële of persoonlijke schade. Ook willen we de (leef) omgeving voor 

bewoners en bedrijven aangenaam en bruikbaar maken en houden. Een aangename leefomgeving heeft 

een positieve invloed op ons welbevinden.  

 

Het grootste deel van de beheer- en onderhoudswerkzaamheden zijn reguliere taken en komen elk jaar 

terug. Voor de omvangrijke onderhoudswerkzaamheden gebruiken we meerjarenonderhoudsplannen. 

Voor het kleiner onderhoud, de afvalinzameling en straatreiniging hebben we een meerjarige 

dienstverleningsovereenkomst met De Meerlanden.  

 

In 2014 zal het beleid voor infrastructuur en riolering niet worden gewijzigd en we geven uitvoering aan 

het nieuwe groenbeleidsplan. Medio 2014 zal fase 2 van de N208 worden opgeleverd. De wens van de 

gemeenteraad om de beheerbudgetten niet te verlagen, is doorgevoerd.  

 

Onze wegen, kunstwerken, openbare verlichting, water, groen, afval en riolering worden gerekend tot 

onze kapitaalgoederen. In Paragraaf B Onderhoud Kapitaalgoederen sectie C Beheer openbare ruimte 

staan deze uitgebreid en met prestatiegegevens opgenomen.  

BEHEER EN ONDERHOUD 
OPENBARE RUIMTE 

 

Infrastructuur 

 

 

Afval 

 

 

Riolering & 

water 

 

 

Groen 
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4.1 Prestatieveld Infrastructuur 

De gemeente zorgt voor beheer en onderhoud van de infrastructuur, waaronder wegen, fietspaden en 

trottoirs, kunstwerken, binnenhavens, watergangen, openbare verlichting en wegmeubilair. Uitvoering 

wordt planmatig gedaan op basis van een door de raad vastgestelde reguliere meerjarige beleidsplannen 

voor onderhoud.  

 

Wat willen we bereiken? 

Een veilige woon- en werk omgeving waar gebruikers geen risico lopen op materiële of persoonlijke 

schade.  

 

Kaderstellende stukken 

 Beleidsplan onderhoud wegen 2011-2015 

 Wegenwet. 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

N208 

De reconstructie van de N208 vraagt ook in 2014 al onze aandacht bij het uitvoeren en afronden van 

fase 2.  

 

Prestatiegegevens  

Onderwerp  2011 2012 Ambitie 

2013 

Ambitie 

2014 

Meldingen voor 10 uur zelfde dag afgehandeld 

Prevent (kwaliteithandvest) 

65% 62% 75% 75% 

Meldingen openbare ruimte binnen 14 dagen 

afgehandeld Prevent (kwaliteithandvest) 

82% 79% 75% 75% 

Percentage wegen van voldoende kwaliteit 82 % 86 % 86% 88% 

Percentage wegen van matige kwaliteit 6 % 6 % 10% 8% 

Percentage wegen van onvoldoende kwaliteit 12 % 8 % 4% 4% 

 

Beoordeling inwoners (waarstaatjegemeente) 2010 2012 Ambitie 

2014 

Onderhoud wijk 6,7 6,7 6,7 

Wegen, straten en pleintjes 6,2 6,7 6,7 

Openbare verlichting 7,7 7,7 7,7 

 

Onderwerp  2011 2012 Ambitie 

2013 

Ambitie 

2014 

Percentage straten en wegen met in het 

verlichtingsplan vastgesteld verlichtingsniveau 

10% 12% 15% 100% 

Totaal verbruik in KWh openbare verlichting 786.522 785.076 785.000 784.800 

Aantal armaturen 4.071 4.127 4.150 4.175 

Totaal verbruik in € openbare verlichting €55.321 €55.474 €55.600 €55.650 

 

4.2 Prestatieveld Groen 

De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen. Waar nodig worden op basis 

van meldingen en eigen constateringen herstelwerkzaamheden uitgevoerd. 
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Wat willen we bereiken?  

Een prettige en aangename leefomgeving die een positieve invloed heeft op het welbevinden van de 

inwoners en bezoekers van Hillegom.  

 

Kaderstellende stukken 

 Groenbeleidsplan 2013-2022  

 Groenprogramma Holland Rijnland, gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek 2010-2014 en 

gebiedsprogramma 2012-2016 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Hart voor Hillegom 

Als onderdeel van het project Hart voor Hillegom zal de Hoftuin worden heringericht. Uitgangspunt is 

dat er een integraal ontwerp komt waarin de Hoftuin een verbinding c.q. aansluiting maakt met de 

Hoofdstraat. In 2014 start de uitvoering en in 2015 wordt het opgeleverd.  

 

Vosse- en Weerlanerpolder  

Uitvoering van het project inrichting recreatie en natuurgebied Vosse- en Weerlanerpolder. Na de 

afronding van de aanbesteding houden we toezicht op de uitvoering en stellen we een 

beheerovereenkomst met stichting Zuid-Hollands Landschap op.  

 

Prestatiegegevens  

Onderwerp 2010 2012 Ambitie 

2014 

Onderhoud groen (waarstaatjegemeente) 6.6 6.9 6.9 

 

4.3 Prestatieveld Riolering en water 

De gemeente heeft de taak het rioleringsstelsel te beheren, te onderhouden en aan te passen voor het 

duurzaam en doelmatig afvoeren van stedelijk afval-, hemel- en grondwater. Ook zorgen wij ervoor dat 

ongewenste overstorten als gevolg van (hevige) regenbuien worden teruggedrongen. 

 

Wat willen we bereiken?  

Hygiënische afvoer van afvalwater zodat de volksgezondheid niet geschaad wordt. 

 

Kaderstellende stukken 

 Intentieverklaring samenwerking afvalwaterketencluster Kennemerland (2012) 

 Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (2010 - 2015) 

 Wet milieubeheer 

 Bestuursakkoord water (2011) 

 Keur Rijnland (2009) 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Gemeentelijk Rioleringplan 

In 2014 gaan we verder met de uitvoering van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringplan waarvan de 

uitvoering loopt tot 2015. Het uitvoeringsprogramma wordt in het nieuwe GRP (nog in 2013 vast te 

stellen) opgenomen.  

4.4 Prestatieveld Afval 

De gemeente heeft een wettelijke plicht om bij alle huishoudens restafval, GFT en overige afvalstromen 

gescheiden in te zamelen. Wij laten dit, in samenwerking met een aantal omliggende gemeenten, 

uitvoeren door De Meerlanden. 
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Wat willen we bereiken?  

Een effectieve en doelmatige inzameling van het afval van Hillegomse huishoudens, zodat de 

volksgezondheid niet wordt geschaad. Voldoen aan onze wettelijke plicht en het halen van de 

milieudoelstellingen zoals vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheersplan en het Hillegomse 

milieubeleidsplan en het beleidsplan inzameling huishoudelijke afvalstoffen. 

 

Kaderstellende stukken 

 Beleidsplan huishoudelijke afvalstoffen 2010 – 2020 

 Gemeentelijke afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit 

 Wet milieubeheer 

 Landelijk afvalbeheersplan (LAP) 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Verpakkingsconvenant 

Gemeenten en bedrijven hebben landelijk een raamovereenkomst gesloten om de inzameling van 

verpakkingen te optimaliseren. Het verminderen van zwerfafval, gedragbeïnvloeding en participatie 

worden hierin verder uitgewerkt. In het beleidsplan huishoudelijke afvalstoffen hebben we onze acties 

voor 2014 opgenomen.  

 

Prestatiegegevens  

Onderwerp 2011 2012 Ambitie 

2013 

Ambitie 

2014 

Restafval 5.651 5.155 5.100 5.000 

GFT 1.727 1.770 1.750 1.750 

Papier 1.295 1.194 1.200 1.200 

Textiel 79 94 100 110 

Glas 525 495 500 500 

Kunststof 209 167 180 200 

IJzer/blik/wit- en bruingoed 374 335 350 350 

Klein chemisch afval 33 30 30 30 

Puin 1.052 829 800 800 

Hout 808 743 750 750 

Totaal hoeveelheid afval (ton) 11.753 10.812 10.760 10.690 

Onderwerp 2011 2012 Ambitie 

2013 

Ambitie 

2014 

Totaal afval per inwoner (kg/inw.) 569 519 516 511 

Restafval per inwoner (kg/inw.) 273 247 244 239 

 

Percentage hergebruik afval 

Onderwerp 2011 2012 Ambitie 

2013 

Ambitie 

2014 

Landelijke 

Doelstelling 

GFT 58% 60% 60% 60% 55% 

Papier 78% 72% 72% 72% 85% 

Glas 81% 75% 76% 76% 90% 

Kunststof 40% 32% 36% 39% 42% 

Textiel 33% 28% 32% 36% 50% 

Totaal (alle afvalstromen) 51% 53% 54% 56%1 60% 

1 ambitie afvalstoffenbeleidsplan gemeente Hillegom 
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Afvalstoffenheffing/dekkingsgraad 

Onderwerp 2011 2012 2013 2014 

Afvalstoffenheffing € 259,55 € 272,05 € 284,55 € 284,55 

Dekkingsgraad 83,7% 99,1% 91% 100% 

 

Wat mag het kosten?  

 

Lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Infrastructuur -1.410 -1.845 -1.615 -1.604 -1.621 -1.624 -1.532

Groen -1.421 -2.562 -2.095 -1.267 -1.267 -1.267 -1.267

Riolering en water -702 -917 -917 -789 -1.283 -803 -705

Afval -1.940 -2.030 -2.030 -1.957 -1.957 -1.857 -1.657

Totaal programmakosten -5.473 -7.354 -6.657 -5.617 -6.127 -5.551 -5.161

Apparaatskosten -970 -973 -973 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020

Kapitaallasten -2.213 -4.457 -4.457 -5.088 -1.740 -1.961 -2.056

Totaal lasten -8.656 -12.785 -12.087 -11.725 -8.888 -8.532 -8.236

Baten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Infrastructuur 42 157 42 45 45 45 45

Groen 3 538 130 6 6 6 6

Riolering en water 2.370 2.486 2.486 2.201 2.563 2.770 2.770

Afval 2.462 2.592 2.592 2.650 2.550 2.450 2.250

Totaal baten 4.877 5.773 5.251 4.902 5.164 5.270 5.070

Saldo voor mutatie reserves 9.712 -7.012 -6.837 -6.823 -3.724 -3.262 -3.166

Reserves Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Toevoeging Reserves -1.981 -168 -146 -119 -119

Onttrekking Reserves 1.997 3.980 3.805 4.075 4.049 321 132

Eindtotaal 16 3.980 3.805 3.907 3.904 203 13

Saldo na resultaatbestemming 15 -3.031 -3.031 -2.917 179 -3.059 -3.153

Bedragen x € 1000
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 Programma 5: Inwoner en bestuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting 

Het programma Inwoner & Bestuur beschrijft hoe Hillegom het democratisch proces organiseert, hoe de 

samenwerking met andere overheden vorm krijgt, hoe de organisatie aansluit bij maatschappelijke 

doelen en hoe de dienstverlening aan inwoners en bedrijven is georganiseerd.  

 

Ook het komende jaar zijn onze inspanningen erop gericht de organisatie mee te nemen in,  en voor te 

bereiden op de ontwikkelingen die op ons afkomen. De besluitvorming over het onderzoek naar de 

strategische samenwerking in de Duin- en Bollenstreek, uitgevoerd door Blaauwberg in 2013, vormt 

hierbij het uitgangspunt.  

 

Met de regio gemeenten hebben we overeenstemming bereikt over een aantal strategische opgaven. Op 

vijf gezamenlijk vastgestelde thema’s hebben we 36 afspraken gemaakt die we met elkaar willen 

realiseren. De Raad heeft deze afspraken vastgesteld op 4 april 2013.  

 

De vijf thema’s zijn, Openbare orde en veiligheid, Sociaal domein: zorg, welzijn, jeugdbeleid, 

Economische zaken, Ruimtelijke ordening en Infrastructuur 

 

Wij delen de overtuiging dat een niet-vrijblijvende en onomkeerbare wijze van samenwerking met onze 

regio gemeenten de enige mogelijkheid is om een kwalitatief en kwantitatief goed antwoord te vinden 

op onder andere de decentralisaties in het sociaal domein, de financiële vooruitzichten en de 

strategische opgaven in onder meer economie en ruimtelijke ordening en infrastructuur.  

 

INWONER & BESTUUR 

 

Bestuur 

 

 

Bedrijfsvoering 

 

 

 

Dienstverlening 

 

 

Samenwerking 
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5.1 Prestatieveld Bestuur 
In het prestatieveld Bestuur staan de drie bestuursorganen van de gemeente (gemeenteraad, college van 

burgemeester en wethouders en burgemeester) en de ondersteuning van de bestuursorganen centraal. 

Dit richten we in volgens de Gemeentewet en de lokale afspraken die daarover gemaakt zijn 

(vergaderwijze, reglement van orde etc) 

 

Wat willen we bereiken?  

De gemeente Hillegom streeft naar een democratisch, transparant en dualistisch functionerend 

gemeentebestuur en een grote betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur.  

 

Kaderstellende stukken 

 Gemeentewet 

 Lokale verordeningen bestuur en recht 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Verkiezingen 

Op woensdag 19 maart 2014 worden landelijk de Gemeenteraadsverkiezingen gehouden.  

Na de installatie van een nieuwe raad en college zullen wij een bijdrage leveren aan het opstellen van de 

raadsagenda en het werkprogramma 2014-2018 

 

Papierloos werken 

Aan de hand van de ervaringen van het college met papierloos werken, pakken we met de nieuwe raad 

de invoering van papierloos werken voor raads- en burgerleden op.  

 

Prestatiegegevens 

Onderwerp 2010 2011 2012 Ambitie 

2013 

Ambitie 2014 

Afgeronde onderzoeken 

rekenkamercommissie 

- 2 2 2 

+ quick 

scan 

2  

+ quick scan 

Vermindering papierstroom bestuur  - - - -50% 

Rapportcijfer burgerpeiling 

(waarstaatjegemeente) 

de burger als kiezer 

de burger als klant 

de burger als onderdaan 

de burger als partner 

de burger als wijkbewoner 

 

 

5,9 

7,8 

6,1 

5,6 

6,8 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

6,1 

7,6 

6,3 

5,8 

6,9 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

6,0 

7,8 

6,3 

5,8 

6,9 

 

Kengetallen 

Onderwerp 2002 2006 2010 Prognose 

2014 

Opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 

 

landelijk percentage 

58% 

 

58% 

59% 

 

59% 

56% 

 

54% 

56% 

 

5.2 Prestatieveld Samenwerking 

Onder bestuurlijke samenwerking valt het verkennen en sluiten van samenwerkingsovereenkomsten in 

de publieke sector op zowel bestuurlijk als uitvoerend (ambtelijk) niveau. We zoeken hiervoor de 

samenwerking in de regio en met andere partners.  
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Wat willen we bereiken? 

We willen onze inwoners en ondernemers optimaal en zo efficiënt mogelijk van dienst zijn; de 

uitbreiding van ons takenpakket eveneens zo goed mogelijk uitvoeren en onze ambities voor de 

toekomst realiseren.  

 

Kaderstellende stukken 

In de afgelopen jaren zijn over de gemeentelijke samenwerking in de Duin- en Bollenstreek diverse 

onderzoeksrapporten opgesteld. Het betreft hier de rapporten van de bureaus Berenschot en 

Blaauwberg. Ook de, op 4 april door de gemeenteraad vastgestelde, slotverklaring van het 

Valentijnsberaad beschouwen wij als een kaderstellend stuk. Daarnaast past de samenwerking in de 

visie van de gemeente op de toekomst en in de visie op de organisatie: 

 De regisserende gemeente Hillegom 

 Hillegom 2.0, organisatievisie 

 De 36 strategische afspraken uit het Valentijnsberaad (vastgesteld 4 april) 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Samenwerking in de regio 

Zonder intensieve samenwerking kunnen wij onze ambities voor de nabije toekomst niet waarmaken en 

de opgelegde extra taken vanuit het rijk niet langer zelfstandig uitvoeren. Wij streven naar een 

toekomstbestendige bestuurlijke en ambtelijke organisatie die in staat is de kansen op te pakken en 

onze inwoners op een eigentijdse en efficiënte wijze kan bedienen.  

 

Begin heeft de gemeenteraad van Hillegom (en ook van de andere Bollenstreekgemeenten) de een 

besluit genomen om op een 5-tal thema’s, 36 strategische afspraken gezamenlijk uit voeren. De vijf 

thema’s zijn: 

1. Openbare orde en Veiligheid 

2. Sociaal domein 

3. Economische zaken 

4. Ruimtelijke ordening 

5. Infrastructuur 

 

De organisatievorm die daar het beste bij past was de uitkomst van de opdracht van een onderzoek dat 

in juli is gepresenteerd. De diverse workingparties die per thema een organisatievorm hebben 

voorgesteld, hebben een eensluidend advies gegeven. Volgens dit advies is de beste vorm om de 

strategische opgaven te realiseren een fusie. Een tweede (next best) organisatievorm is een Bollenraad 

model.  

 

Na besluitvorming door de 5 gemeenteraden in de Duin- en Bollenstreek (eind september 2013) gaan 

we invulling geven aan de uitkomst hiervan en een plan van aanpak maken om te komen tot versteviging 

van de samenwerking. Het college heeft in de Kadernota 2014 een budget van €200.000 opgenomen 

om dit te kunnen faciliteren. 

 

5.3 Prestatieveld Dienstverlening 

Mede dankzij technologische vernieuwingen met de daaraan gekoppelde maatschappelijke gevolgen 

verandert dienstverlening van gemeenten. In dit prestatieveld benoemen we de speerpunten die we als 

organisatie ondernemen om invulling te geven aan onze visie op dienstverlening:  

 

“Wat we doen, doen we met onze inwoners en ondernemers voor ogen. We zoeken persoonlijk contact 

en gaan de interactie aan. Onze informatie is juist, eenvoudig en eenduidig. We zijn bereikbaar, 

transparant en aanspreekbaar.” 
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Wat willen we bereiken? 

Wij willen ons blijven ontwikkelen en onze informatiestromen zodanig organiseren dat er een optimale 

wisselwerking ontstaat tussen inwoners, ondernemers en de gemeentelijke organisatie.  

Verhoging en borging van de kwaliteit van onze dienstverlening voor klanten, waarbij het streven is om 

in 2015 80% van de inkomende vragen direct, eenduidig en juist te beantwoorden. Dit ongeacht het 

kanaal waar de vraag bij ons binnenkomt.  

Daarnaast willen we de kwaliteit van interactie met onze inwoners en ondernemers verhogen.  

 

Kaderstellende stukken 

 KeK (Klant; E-dienstverlening, Kwaliteit) 

 Communicatiebeleidsplan 2010 – 2013 (verlengd tot 2016) 

 Kwaliteitshandvest  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Klantgerichtheid 

In 2014 besteden wij conform onze organisatievisie Hillegom 2.0, bij al onze medewerkers verder 

aandacht aan klantgerichtheid en resultaatgerichtheid. De normen van het kwaliteitshandvest houden 

we voor ogen en zijn tevens een instrument om onze prestaties te monitoren en bij te sturen.  

 

Klant contact systeem  

We ronden in 2014 de implementatie van het Klant Contact Systeem af. We registreren en monitoren 

hierin alle inkomende klantvragen en onze acties hierop. Door deze inkomende en uitgaande informatie 

te centraliseren, krijgen we een beter overzicht van wat er speelt. We kunnen hierdoor beter sturen op 

het proces en beter inspelen op signalen. 

 

Kanaalsturing2 

We hebben als gemeente diverse kanalen tot onze beschikking voor de dienstverlening aan inwoners en 

ondernemers. Veelal ligt er een voorkeur voor de traditionele kanalen zoals de balie en de telefoon. 

Door meer in te zetten op kanaalsturing kunnen we burgers verleiden meer gebruik te maken van de 

andere kanalen. Kanaalsturing wordt mede ingegeven door een optimalisering van de kostenefficiency 

van de verschillende kanalen. Ook willen we waar mogelijk waarborgen dat onze klanten op het 

afgesproken moment het juiste antwoord op hun vraag krijgen. In het najaar van 2014 ronden we onze 

visie op kanaalsturing af.  

 

Onderzoeken 

In 2012 hebben we een aantal onderzoeken gehouden.  

 Onderzoek naar onze telefonische bereikbaarheid en de gesprekskwaliteit (Telan).  

 Onderzoek van Waarstaatjegemeente.nl onder 1200 inwoners waarbij gevraagd is naar hun 

mening over onze gemeentelijke prestaties. Tevens is een tevredenheidonderzoek gehouden 

onder bezoekers van ons gemeentehuis.  

 Onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening aan ondernemers (uitgevoerd door de 

Kamer van Koophandel).  

In het in het vierde kwartaal van 2014 herhalen we deze onderzoeken. Mede naar aanleiding van vragen 

van de raad hebben we in 2013 de kwaliteit van onze schriftelijke correspondentie laten onderzoeken en 

herhalen we dit eveneens in 2014.  

 

                                                 
2 Met de term Kanaalsturing doelen wij op de verschillende manieren waarop klanten met een vraag met ons in 

contact kunnen komen. De diverse kanalen zijn, telefoon, e-mail, post, internet en persoonlijk contact. Hierdoor kan 

de dienstverlening worden verbeterd, de zelfredzaamheid vergroot en de efficiency verhoogd. 
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Prestatiegegevens  

Onderwerp 2010 2011 2012 2013 Ambitie 

2014 

Waardering burger als klant 

(waarstaatjegemeente) 

7.8 - 7.6  7.8 

Waardering klanttevredenheid balie 

(waarstaatjegemeente) 

8.5 - 7.9  8.2 

Gesprekskwaliteit telefoon (Telan) 7.7 - 8.1  8.1 

Bereikbaarheid telefoon (Telan) 6.1 - 5.5  6.5 

Percentage vragen dat direct beantwoord 

wordt (Telan) 

49% - 65%  70% 

Binnen 10 min. geholpen aan de balie 

(Qmatic) 

- 80% 91.4% 90% 91% 

Binnen 4 werkdagen een reactie op 

brief/mail (Decos) 

- 66% 66% 75% 75% 

Dienstverlening aan ondernemers - - 5.5 - 6.5 

Kwaliteit correspondentie (Loo van Eck) - -  6.5 7 

  

5.4 Bedrijfsvoering 

Met de term bedrijfsvoering bedoelen wij de sturing en beheersing van alle primaire en ondersteunende 

processen in een organisatie. De kern ervan is dat het de aansturing van de organisatie betreft, zoals die 

onderscheiden kan worden van de feitelijke uitvoering (het daadwerkelijk maken van producten en het 

verlenen van diensten) en van het bepalen van beleid (keuzes maken over wat wel en wat niet te doen). 

 

Om de doelstellingen uit het collegewerkprogramma te realiseren moeten wij onze bedrijfsvoering 

effectief en efficiënt inrichten en uitvoeren. Tot de bedrijfsvoering behoren onder meer de 

ondersteunende bedrijfsprocessen rond personeel en organisatie, informatisering en automatisering, 

communicatie, financieel beleid en beheer, de juridische ondersteuning en de facilitaire dienstverlening.  

 

Zoals voorgeschreven door het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is 

bedrijfsvoering één van de verplichte paragrafen van de begroting. Voor een uitgebreide toelichting op 

de bedrijfsvoering en de diverse taken verwijzen we naar paragraaf D Bedrijfsvoering. 

 

Wat willen we bereiken?  

Dat de gemeente Hillegom haar - in de diverse visies neergelegde - ambities effectief kan realiseren, 

aan kan sluiten bij landelijke ontwikkelingen en kan voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en hierop 

kan sturen. 

 

Kaderstellende stukken 

 Hillegom 2.0 

 IV& ICT beleidsplan 

 P&O beleid 

 Facilitair beleid en het meerjarenonderhoudsplan 

 Handboek Inkoop 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Inhoudelijke en organisatorische gevolgen decentralisatie taken 

Doel is om de decentralisatie van taken naar gemeenten, vooral op het terrein van “Werk”, delen van de 

AWBZ en Jeugdzorg. Met de drie decentralisaties – Jeugd, Wmo en participatie – krijgt de Hillegom er de 

komende jaren nieuwe, omvangrijke taken bij. De complexiteit van de uitvoering zal fors toenemen. 

Bovendien gaan de drie decentralisatieoperaties gepaard met flinke bezuinigingsdoelstellingen. Zeker is 
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dat de wijze waarop de decentralisaties vorm gaan krijgen verregaande gevolgen heeft voor de 

bedrijfsvoering. Deze consequenties worden na definitieve besluitvorming doorgevoerd in de 

bedrijfsvoering. In 2014 wordt waar mogelijk hier zoveel mogelijk op geanticipeerd. 

 

In Paragraaf D Bedrijfsvoering gaan we uitgebreid in op onze speerpunten ten aanzien van P&O, 

Automatisering, Informatiebeheer, Communicatie, Facilitair beheer en bestuurlijk juridische zaken. 

 

Wat mag het kosten?  

 

Lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Bestuur -1.138 -1.053 -1.053 -1.068 -1.068 -1.068 -1.068

Samenwerking -735 -718 -718 -910 -710 -710 -710

Dienstverlening -414 -400 -400 -362 -345 -345 -322

Totaal programmakosten -2.287 -2.171 -2.171 -2.340 -2.123 -2.123 -2.100

Apparaatskosten -3.912 -4.297 -4.297 -4.383 -4.383 -4.383 -4.383

Kapitaallasten -50 -65 -65 -59 -58 -57 -55

Totaal lasten -6.248 -6.533 -6.533 -6.782 -6.564 -6.563 -6.538

Baten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Bestuur 17 31 31 15 15 15 15

Samenwerking 21 20 20 22 22 22 22

Dienstverlening 1.145 876 876 861 861 861 861

Totaal baten 1.183 926 926 898 898 898 898

Saldo voor mutatie reserves -5.065 -5.608 -5.608 -5.885 -5.666 -5.665 -5.641

Reserves Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Toevoeging Reserves

Onttrekking Reserves 137 137 137 216 16 16 16

Eindtotaal 137 137 137 216 16 16 16

Saldo na resultaatbestemming -4.928 -5.471 -5.471 -5.668 -5.650 -5.649 -5.624

Bedragen x € 1000
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Algemene dekkingsmiddelen 
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Alle lasten en baten die samenhangen met de programma’s 1 t/m 5, worden direct op het 

desbetreffende programma geboekt. De baten bestaan uit doeluitkeringen, specifieke 

rijksvergoedingen, huuropbrengsten en dergelijke. 

 

In Algemene dekkingsmiddelen staan de volgende onderwerpen: 

 Lokale heffingen 

 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds  

 Dividenden  

 Saldo financieringsfunctie 

 Overige algemene dekkingsmiddelen  

 

Verder heeft de gemeente diverse inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is. Dit zijn de 

zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. Deze baten zijn niet aan een concreet programma toe te 

rekenen. Artikel 8 van het BBV schrijft voor dat in het programmaplan, naast de begroting van lasten en 

baten per programma, ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien opgenomen 

wordt. In onderstaand overzicht zijn de algemene dekkingsmiddelen gespecificeerd. 

 

Lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Lokale heffingen -629 -608 -608 -722 -715 -715 -715

Saldo financieringsfunctie -1.695 -132 -132 -257 293 205 506

Onvoorzien 94 94

Overige dekkingsmiddelen -16 -2 -2 -2 -2 -2 -2

Totaal programmakosten -2.341 -648 -648 -981 -424 -512 -211

Apparaatskosten -189 -97 -97 -151 -63 -87 -115

Kapitaallasten -703 -703 -703 -472 -472 -89 -89

Totaal lasten -3.233 -1.448 -1.448 -1.604 -959 -688 -415

Baten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Lokale heffingen 3.950 3.968 3.968 4.494 4.144 4.153 4.162

Algemene uitkering 17.251 16.779 16.779 17.074 16.426 16.430 16.244

Dividend 774 658 658 494 571 341 341

Saldo financieringsfunctie 4.199 3.819 3.819 3.464 2.953 2.658 2.340

Overige dekkingsmiddelen 46 38 38 615 1.575 285 400

Totaal baten 26.220 25.261 25.261 26.140 25.669 23.866 23.487

Saldo voor mutatie reserves 22.989 23.814 23.814 24.536 24.710 23.178 23.072

Reserves Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017

na wijziging

Toevoeging Reserves -398 -227 -227

Onttrekking Reserves 76 66 66 48 1.008 968 928

Eindtotaal -323 -161 -161 48 1.008 968 928

Saldo na resultaatbestemming 22.663 23.653 23.653 24.584 25.718 24.146 24.000

Bedragen x € 1000

 

 

Lokale heffingen 

Dit zijn gemeentelijke belastingen die geen directe relatie hebben met een bepaalde gemeentelijke taak. 

De besteding is evenmin geoormerkt. De onroerende zaakbelasting, de honden- en precariobelasting 

vallen hieronder. Dit geldt niet voor de rioolrechten, afvalstoffenheffing en de heffing 

BedrijfsInvesteringsZone (BIZ). Deze worden wel op de desbetreffende programma’s verantwoord. 

 

De opbrengsten zijn hoger door extra inkomsten uit areaaluitbreidingen en tariefsverhogingen zoals 

vastgesteld in de kadernota 2014.  

 

We verwijzen u naar paragraaf G lokale heffingen voor een uitgebreidere toelichting. In paragraaf A 

weerstandsvermogen onderdeel B is zo nodig een berekening opgenomen over de dekkingspercentages 

in relatie tot het weerstandsvermogen.  

 

Algemene uitkering uit het gemeentefonds 

In de begroting is rekening gehouden met de effecten van de Meicirculaire 2013. 
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Voor 2014 is rekening gehouden met de stijging van het aantal inwoners en de woningen 

overeenkomstig de vastgestelde Kadernota 2014, de overige jaren zijn gelijk gehouden. De krimp van 

het Gemeentefonds is sterker dan de somberste scenario’s omdat in het Lente-akkoord in verhouding 

meer lastenverzwaringen zijn doorgevoerd dan bezuinigingen. Lastenverzwaringen tellen niet mee in de 

systematiek ‘samen de trap op, samen de trap af’, bezuinigingen wel. Efficiency kortingen op 

decentralisatie taken worden opgevangen door de gedecentraliseerde taak, wat betekent dat de 

algemene uitkering niet lager wordt. Als bijvoorbeeld op een beleidsterrein als jeugd wordt gekort, 

wordt het binnen het beleidsterrein jeugd gezocht naar oplossingen.  

 

In de raming van 2014 is de ‘winstwaarschuwing’ en de verwachte kortingen op de Rijksbegroting 

meegenomen. Dit bedrag is geraamd op € 350.000 en is in onderstaande grafiek rood gekleurd  

(Zie ook de brief van 4 juli 2013 over de meicirculaire). 

 

 

 

Dividenden  

NUON Energy 

In de aandeelhoudersvergadering van de NUON op 17 juni 2009 is besloten de aandelen te verkopen 

aan het Zweedse energiebedrijf Vattenfall. De verkoop vindt gefaseerd plaats in 6 jaar. In 2009 is 49% 

van de 505.209 aandelen verkocht, in 2011 15%, in 2013 15% en in 2015 21%. De totale 

verkoopopbrengst is conform advies van de accountant verantwoord in de jaarrekening 2009. We 

ontvangen tot en met 2015 dividend conform de vastgelegde afspraken in de share sale and purchase 

agreement met Vattenfall. 

 

Overig 

We ontvangen dividend van Alliander, BNG en Meerlanden naar rato van het bedrijfsresultaat. We 

begroten het dividend in 2014 gelijk aan de begroting van 2013.  
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Het totale dividend dat in de begroting is opgenomen: 

Dividend

Werkelijk 

2012

Begroting 

2013 

Begroting 

2013 na 

wijziging

Begroting 

2014

Begroting 

2015

Begroting 

2016

Begroting 

2017

BNG 57 90 74 90 90 90 90 

Alliander 418 214 275 214 214 214 214 

NUON Energy 262 317 317 153 230 

Meerlanden 37 37 37 37 37 37 37 

Totaal 774 658 703 494 571 341 341 

Bedragen x € 1.000

 

 

Saldo financieringsfunctie 

Het saldo financieringsfunctie is het resultaat van de uitgezette gelden en de rentelasten die worden 

doorberekend in de producten van de gemeente. De renteberekening is in overeenstemming met het 

gestelde in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de vastgestelde nota Reserves en 

voorzieningen 2009.  

 

Aangezien onze gemeente geen gelden heeft geleend, is de doorberekende rente aan de producten 

fictief. De rente bij de baten zijn fictief en heten ‘bespaarde rente’, daarnaast is er rente die we 

verwachten te ontvangen over uitgezette gelden bij de BNG en triple A banken. Als gevolg van de 

verwachte invoering van het schatkistbankieren per 1 januari 2014 (de 2e Kamer heeft op 4 juli 2013 het 

wetsvoorstel aanvaard) is er een overgangsregeling ingesteld. De financiële vertaling van de 

overgangsregeling is opgenomen in deze Programmabegroting en bedraagt zo’n € 23.500. Het bedrag 

is cumulatief voor de komende jaren tot en met 2020. Door de verminderende reservepositie van onze 

gemeente lopen de renteopbrengsten terug. 

 

Overige algemene dekkingsmiddelen 

De hier berekende bedragen worden veroorzaakt door de kostenverdelingssystematiek. Nadat de kosten 

verdeeld zijn over de producten en programma’s, komen er nagekomen boekingen binnen die niet meer 

verrekend kunnen worden via de systematiek. Deze worden daarom op deze post verantwoord.  

 

Mutaties reserves 

Per programma is vermeld wat de mutaties op de reserves zijn. Een aantal mutaties is niet toe te wijzen 

aan een programma en wordt daarom hier verantwoord. De toevoeging reserves bestaat uit de 

bijschrijving van rente op bestemmingsreserve. De rentebijschrijving op reserves is afhankelijk van de 

mutaties in de reserves.  
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Paragraaf A Weerstandsvermogen 
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A. Bestaand beleid 

 

Het college geeft in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en de jaarstukken de risico’s 

aan van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen. Het college 

brengt hierbij in elk geval de risico’s in beeld en actualiseert de risico’s. Ook wordt de 

weerstandscapaciteit weergegeven en in hoeverre schaden en verliezen als gevolg van de risico’s van 

materieel belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen. 

 

B. Weerstandsvermogen 

Inleiding 

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor 

geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële 

positie. Onder weerstandsvermogen wordt het vermogen van de gemeente verstaan om niet voorziene 

financiële tegenvallers op te kunnen vangen teneinde haar taken voort te kunnen zetten. 

 

Onder de weerstandscapaciteit vallen de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of 

kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. In deze paragraaf wordt aandacht geschonken aan 

het weerstandsvermogen door een berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit en een 

inventarisatie van de risico’s en het beleid voor de weerstandscapaciteit en de risico’s. 

 

Het is van belang te weten of er sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. Als het risicoprofiel 

bekend is, is het mogelijk een relatie te leggen tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de 

daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide 

staat in de onderstaande figuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewenste hoogte van het weerstandsvermogen 

Indien een onvoorzien risico zich voordoet zal dat in eerste instantie uit de algemene reserve gedekt 

worden. De huidige nota reserves en voorzieningen is door de raad in januari 2009 vastgesteld. De 

hierin vastgestelde kaders zijn opgenomen in de kadernota 2014 en gefaseerd in de 

meerjarenprogrammabegroting 2014-2017 verwerkt. Vooruitlopend op besluitvorming om alle reserves 

en voorzieningen op te nemen in de planning & control cyclus zijn deze ook in deze 

programmabegroting opgenomen. De vastgestelde minimale omvang van de algemene reserve is 

€ 6.000.000. De reserve bedraagt per 1 januari 2014 € 7.559.000, waardoor het vrij aanwendbare deel 

van de algemene reserve € 1.559.000 bedraagt. 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

De beschikbare weerstandscapaciteit is in het Besluit Begroting en Verantwoording (artikel 11.1) 

omschreven als “de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om 

niet begrote kosten te dekken”. Deze middelen kunnen bestaan uit de volgende componenten: 

1. Het eigen vermogen. Hiertoe behoren: 

 De algemene reserve, voor zover vrij aanwendbaar. 

 De bestemmingsreserves voor zover de bestemming nog kan worden gewijzigd. 

Benodigde weerstandscapaciteit (Risico’s) 

Financieel 
Juridisch  

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Reserves 

Onbenutte belastingcapaciteit 
Exploitatiesaldo 

Weerstandsvermogen 
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 De stille reserves. 

2. De onbenutte belastingcapaciteit 

3. Bezuinigingsmogelijkheden  

4. De post onvoorzien 

 

De weerstandscapaciteit wordt als volgt weergegeven:  

(bedragen x € 1.000) 

  2014 2015 2016 2017 

Weerstandscapaciteit in de exploitatie         

Onbenutte belastingcapaciteit:         

- OZB 1.819 1.819 1.819 1.819 

- Rioolheffing 0 0 0 0 

- Afvalstoffenheffing 0 0 0 0 

- Precariobelasting 355 355 355 355 

Totaal onbenutte belastingcapaciteit 2.174 2.174 2.174 2.174 

Onvoorzien 0 0 0 0 

Saldo meerjarenbegroting 62 969 -555 -518 

Totaal weerstandscapaciteit in de exploitatie 2.235 3.143 1.619 1.656 

          

Weerstandscapaciteit van het eigen vermogen         

- Vrij aanwendbaar deel algemene reserve 1.559 1.216 2.518 3.198 

- Reeds aanwezige buffer in de algemene reserve 6.000 0 0 6.000 

- Stille reserves 2.675 2.110 585 350 

Totaal weerstandscapaciteit in eigen vermogen 10.234 3.326 3.103 9.548 

Totaal weerstandscapaciteit 12.469 6.469 4.722 11.204 

 

Toelichting 

Onder belastingcapaciteit wordt verstaan de financiële ruimte die er is om de belastingen en heffingen 

te verhogen. Voor de heffingen geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn. De algemene 

reserve wordt verder kort toegelicht bij het onderdeel F reserves en voorzieningen in de financiële 

begroting. 

 

Onroerend Zaak Belasting 

Om in aanmerking te komen voor een aanvullende uitkering aan gemeenten op grond van artikel 12 van 

de Financiële-verhoudingswet is er een norm vastgesteld voor de heffing voor de OZB. Deze artikel 12 

norm is voor 2014 vastgesteld op 0,1651% (bron: meicirculaire 2013). Voor de berekening van de 

onbenutte belastingcapaciteit is de berekening als volgt:  

Geraamde opbrengst     € 2.915.900 

Totale WOZ waarde € 2.867 miljoen x 0,1651% = € 4.735.458 

De onbenutte belastingcapaciteit OZB   € 1.819.558 

 

Rioolheffing 

Bij de behandeling van de Kadernota 2014 is bij amendement besloten het overschot van de heffing in 

2012 in één keer ten gunste te brengen van het tarief voor de rioolheffing 2014. De opbrengst van de 

rioolheffing gebaseerd op 100% dekking van de kosten. 

 

Afvalstoffenheffing 

Door de verminderde aanvoer van afval en het gevoerde afvalbeleid wordt met dezelfde tarieven als in 

2013 een 100% kostendekkendheid bereikt in 2014. 
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Precariobelasting 

De heffing voor het waterleidingbedrijf Dunea wordt gecompenseerd en is daarom onbenutte 

belastingcapaciteit. De vaststelling van de hoogte van het tarief is een bevoegdheid van de 

gemeenteraad en is geen onderdeel van de berekening van de weerstandscapaciteit.  

 

Overige belastingen 

Bij de hondenbelasting is de vaststelling van de hoogte van de heffing een bevoegdheid van de 

gemeenteraad. Mogelijke stijgingen van de overige belastingen zijn niet meegenomen in de 

weerstandscapaciteit.  

 

Vrij aanwendbaar deel algemene reserve 

Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve is dat deel van de reserve dat direct aangewend kan 

worden voor een financiële tegenvaller. Als ondergrens van de algemene reserve wordt € 6.000.000 als 

minimum aangemerkt om de uitvoering van de gemeentelijke taken te waarborgen. De algemene 

reserve bedraagt per 1 januari 2014 € 7.559.000. Het aanwendbare deel van de algemene reserve is dan 

€ 1.559.000. Door verschillende uitnamen uit de algemene reserve ten gunste van de reserve algemene 

investeringen daalt de algemene reserve tijdelijk onder de ondergrens.  

 

Stille reserve 

Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct 

verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. In de kadernota 2014 is in de bezuinigingsvoorstellen 

voorgesteld de stille reserve aan te wenden om het te ontstane tekort in de begroting te dekken.  

 

C. Risico’s 

 

Inleiding 

Het weerstandsvermogen dekt risico’s af waarvoor het niet mogelijk is een redelijke schatting van de 

mogelijke schade of het verlies te maken. Hierdoor kan geen voorziening worden getroffen of een 

afwaardering van de activa plaatsvinden. Hieronder staan de risico’s die aan bovengenoemde criteria 

voldoen en die van een zodanige omvang zijn dat zij de financiële positie van de gemeente kunnen 

beïnvloeden. Zaken die onderdeel vormen van het normale bedrijfsrisico van de gemeente zijn niet 

opgenomen. Daarnaast gelden er steeds zwaardere eisen voor het managen van risico’s.  

 

Risico’s 

Om te bepalen of de gemeente voldoende weerstandscapaciteit heeft, zijn alleen de financiële risico’s 

van belang die niet worden afgedekt door verzekeringen, voorzieningen of andere afdoende 

maatregelen. Alleen die risico’s die van materieel belang kunnen zijn worden hieronder weergegeven. 

 

Risico’s die voortvloeien uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties 

 Gemeentegaranties 

De gemeente Hillegom heeft in het verleden meerdere malen gemeentegaranties afgegeven aan 

instellingen (stichtingen etc.). Aanspraken van derden op deze garanties zijn daarom niet uit te sluiten. 

Van gemeentezijde wordt per jaar aandacht aan de financiële afwikkeling geschonken om eventuele 

problemen vroegtijdig te signaleren, waardoor aanspraken kunnen worden voorkomen of beperkt. 

Overigens wordt het risico als zeer gering geschat. 

Per 1 januari 2014 staat de gemeente borg voor in totaal € 546.992  aan geldleningen. 

 

 Gemeenschappelijke regelingen  

De gemeente participeert in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De deelname brengt financiële 

risico’s met zich mee, omdat het uitgavenbeleid door het bestuur van het samenwerkingsverband wordt 

bepaald en niet door de individuele gemeenten. Sommige van deze gemeenschappelijke regelingen zijn 
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gevoelig voor gewijzigde externe omstandigheden, zoals verslechterende economische omstandigheden 

of nieuwe wettelijke regelingen.  

 

 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 

In 2012 is een garantstelling verstrekt aan het GOM. Het maximale risico ontstaat als de totale 

garantstelling van de 6 x € 7 miljoen = € 42 miljoen is benut en er voor geen enkel project 

planologische zekerheid verkregen is. Het maximale risico wordt bepaald door de gemaakte plankosten, 

de gemaakte rentekosten en het verkoopverlies in geval van gedwongen verkoop. Zoals eerder in de 

informatie van de GOM is opgenomen is het risico per gemeente/aandeelhouder zo’n € 2,3 miljoen.  

 

Risico’s die voortvloeien uit het beleid van andere overheden 

 Algemene uitkering gemeentefonds 

In vergelijking met de afgelopen jaren is de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds minder dan 

verwacht. De onzekerheid over de hoogte van de Algemene uitkering duurt voort door de financiële 

crisis. Met de aankondiging van nieuwe bezuinigingen ter grootte van € 6 miljard zal wellicht ook een 

greep uit het Gemeentefonds worden gedaan. Hoeveel gevolgen dit heeft voor de hoogte van de 

Algemene uitkering, is niet te voorzien. Wij volgen de circulaires van het ministerie van Binnenlandse 

zaken en Koninkrijksrelaties. Het risico is niet te kwantificeren.  

 

 Nieuwe wetgeving open einde regeling 

Er is een aantal wetten en regelingen waarbij de hoogte van de kosten afhankelijk is van het aantal 

aanvragen. Voorbeelden hiervan zijn de Wet werk en bijstand, de Wet maatschappelijke ondersteuning 

en leerlingenvervoer. Ook implementatie van nieuwe wetgeving kan een financieel risico met zich 

meebrengen.  

 

 Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) 

Nederland gaat de recente Europese afspraken ten aanzien van begrotingsdiscipline opnemen in de Wet 

HOF. Ook de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden van het Nederlandse budgettaire beleid 

– zoals de begrotingsregels – zijn onderdeel van het wetsvoorstel. De ministerraad heeft hiermee 

ingestemd op voorstel van de ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. 

 

Met de Wet HOF krijgt het kabinet meer bevoegdheden om gemeenten aan te pakken als hun tekorten, 

berekend volgens de Europese Monetaire Unie (EMU), drukken op Europese begrotingsafspraken. Het 

EMU saldo wordt berekend inclusief de investeringen die de gemeente doet, dus invoering kan gevolgen 

hebben voor de individuele gemeenten. Bij de behandeling in de Tweede Kamer is een tweetal 

amendementen aangenomen die de positie in de wet voor gemeenten verbetert. De Wet Hof ligt nu bij 

de Eerste Kamer. De verwachting is dat wordt afgezien van de micronorm (per gemeente) en dat de 

macronormering zal gelden (alle gemeenten). Wat het financiële risico is voor de gemeente Hillegom is 

nog niet duidelijk, wij zullen de ontwikkelingen hierin volgen. De beoogde ingangsdatum van de Wet 

HOF is 1 januari 2014.  

 

 Wet maatschappelijke ondersteuning 

Op basis van de vigerende wetgeving hebben gemeenten onvoldoende zicht in de volledigheid, juistheid 

en rechtmatigheid van de eigen bijdrage van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK 

berekent en incasseert de eigen bijdrage voor o.a. de Wmo. De wetgever bepaalde dat de 

verantwoordelijkheid geen gemeentelijke taak is. De gemeente kan geen zekerheid geven ten aanzien 

van de omvang en hoogte van de eigen bijdrage.  

 

 Schatkistbankieren 

Het Schatkistbankieren voor decentrale overheden krijgt een wettelijke basis in de wet Financiering 

decentrale overheden (Fido). Het wetsvoorstel is op 8 februari 2013 ingediend bij de Tweede Kamer en 

op 4 juli 2013 aangenomen. De wet beoogt deelname aan Schatkistbankieren van alle decentrale 
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overheden voor het eind van 2013. Vanaf dat moment zijn ook gemeenten verplicht om overtollige 

gelden onder te brengen bij het Rijk. In de wet is een overgangsregeling opgenomen die aangeeft dat de 

eerder uitgezette tegoeden in 7 jaar worden afgebouwd. De financiële vertaling van de 

overgangsregeling is opgenomen in deze Programmabegroting en bedraagt zo’n € 23.500. Het bedrag 

is cumulatief voor de komende jaren tot en met 2020.  

De opdracht van de raad om de wegvallende dividend inkomsten van de NUON te compenseren met 

rendement op het uitgezette geld kan, als gevolg van deze maatregel van het rijk, niet worden 

waargemaakt. 

 

Risico’s die voorvloeien uit het eigen beleid 

 

 Grondexploitaties 

Binnen de gemeente Hillegom is er nog 1 grondexploitatie, namelijk Vossepolder. Gezien de 

complexheid van de exploitatie is het mogelijk dat het werkelijke resultaat minder positief uitvalt dan 

verwacht. Daarbij kunnen wijzigingen op fiscaal gebied en koopkrachtvermindering een belangrijke 

invloed hebben op het uiteindelijke projectresultaat. Ook rentefluctuaties en inflatie zijn factoren die 

een materieel gevolg voor de grondexploitatie kunnen hebben. De prognoses zijn laatstelijk nog 

getoetst door een extern bureau en de winstverwachting is reëel te noemen.  

 

 Onderhoud openbare voorzieningen 

De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door oneffenheden of 

spoorvorming in de weg. Ook door omvallende bomen of door takbreuk bij storm kan schade aan 

eigendommen van derden worden aangericht. Voor de gemeente geldt een “risicoaansprakelijkheid”. Dat 

wil zeggen dat de gemeente aansprakelijk is voor het creëren van een mogelijk schadeveroorzakende 

situatie. Er dient dus een voortdurende alertheid te zijn op het aansprakelijkheidsrisico. 

 

 Bodemverontreinigingen 

In algemene zin geldt dat er voor de gemeente Hillegom een financieel risico bestaat van sanering van 

locaties met bodemverontreiniging. In de begroting is geen rekening gehouden met dit risico, aangezien 

het een incidenteel karakter heeft. 

 

 Planschades 

In de begroting is een budget opgenomen voor adviezen van derden over planschades (en andere 

adviezen). Er is geen budget voor de betaling van daadwerkelijke planschades. We gaan ervan uit dat 

alle planschades worden verhaald conform afgesloten overeenkomsten. 

Mocht de planschade niet verhaald of binnen programma 1 Ruimte van de begroting opgevangen 

kunnen worden, dan wordt de raad hierover geïnformeerd via de bestuursrapportage of de 

programmarekening.  

 

 Investeringen Stedelijke Vernieuwing (ISV) 

Voor investeringen stedelijke vernieuwingen (ISV) stelt de provincie gelden beschikbaar.  

De ISV bijdragen zijn gekoppeld aan de prestatieafspraken. Niet alle prestaties zijn gerealiseerd. We 

lopen risico een deel van de ISV bijdragen terug te moeten betalen. Overigens hebben wij een 

voorziening getroffen door de gelden op de balans te verantwoorden onder de post specifieke 

uitkeringen. Hierdoor is het risico beperkt en heeft dat weinig invloed op de beoordeling van ons 

weerstandsvermogen. We schatten het risico in op maximaal € 150.000. In de jaarrekening wordt met 

een Sisa (Single information, single audit) verklaring verantwoording afgelegd over de besteding van 

deze provinciale bijdragen. 

 

 Precario 

De afgelopen jaren is de precariobelasting voor kabels en leidingen van nutsbedrijven herhaaldelijk in 

de Tweede Kamer onderwerp van bespreking geweest. Nadat in maart 2010 het kabinet heeft besloten 

het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting voor kabels en leidingen van nutsbedrijven 
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niet in te dienen bij de Tweede Kamer (op advies van de Raad van State) is in december 2011 een motie 

aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen haast te maken met het wetsvoorstel tot afschaffing 

van deze belasting. Het streven is gericht op het invoeren van het wetsvoorstel per 1 januari 2014. In de 

eerdere berichtgevingen is naar voren gekomen dat voor gemeenten die nu precariobelasting heffen een 

overgangsregeling gaat gelden van 10 jaar. Mocht de precariobelasting per 1 januari 2014 worden 

afgeschaft, dan bedraagt het nadeel voor de gemeente Hillegom € 1.125.000 per jaar. Wij blijven de 

ontwikkelingen volgen.  

 

Risicobeheersing 

In het kader van beheersing van risico’s (risicomanagement) dienen de risico’s die een cruciaal financiële 

dreiging vormen voor de gemeente Hillegom te worden uitgelicht. Door de impact van een dreiging te 

vermenigvuldigen met de kans dat een dreiging zich voordoet, kan de omvang van een bepaalde 

dreiging worden gekwantificeerd. Indien het totaal van de risico’s kleiner is dan het 

weerstandsvermogen, is het weerstandsvermogen toereikend om de verwachte risico’s te dekken. 

 

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit 

Bij de berekening van de ratio, is de benodigde weerstandscapaciteit afgezet tegen de beschikbare 

weerstandscapaciteit. De uitkomst levert de ratio op van het weerstandsvermogen, die te vergelijken is 

met andere gemeenten. 

 

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / geschatte risico’s 

Voor Hillegom komt deze ratio uit op € 12,4 miljoen / € 4,1 miljoen = 3,0 wat uitstekend is. € 4,1 mln. 

is de optelsom afgerond op 1 decimaal van € 0,55 mln. aan borgstellingen, € 0,15 mln. ISV gelden, 

€ 2,3 mln. GOM risico en € 1,1 mln. risico precariobelasting. 

 

Beoordeling weerstandsvermogen 

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen maken wij gebruik van onderstaande 

waarderingstabel opgesteld door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). 

 

Waarderingscijfer Ratio Weerstandsvermogen Betekenis 

A >2 Uitstekend 

B 1,4< x <2,0 Ruim voldoende 

C 1,0 < x < 1,4 Voldoende 

D 0,8 < x < 1,0 Matig 

E 0,6 < x< 0,8 Onvoldoende 

F <0,6 Ruim onvoldoende 

 

Grafiek ratio weestandsvermogen 
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Paragraaf B Onderhoud kapitaalgoederen 
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In deze paragraaf wordt het beleidskader betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen 

weergegeven. Het gewenste onderhoudsniveau, de financiële consequenties van het beleidskader 

evenals de vertaling ervan in de begroting zijn van belang. De gemeente Hillegom kent de volgende 

kapitaalgoederen: wegen, openbare verlichting, water, bruggen, duikers en overige kunstwerken, groen, 

riolering en (onderwijs)gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is 

bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard voor de jaarlijkse lasten die rechtstreeks op de 

exploitatie drukken. 

 

Voor het in stand houden van kapitaalgoederen wordt in de gemeente Hillegom gebruik gemaakt van 

beheerplannen. In dergelijke plannen wordt het gewenste kwaliteitsniveau van de voorzieningen 

vastgelegd. Op basis daarvan wordt een meerjaren onderhoudsplan opgesteld met de daarbij behorende 

financiële consequenties. De beheerplannen zijn financieel vertaald in de begroting.  

 

Volgens de financiële verordening (art. 212 Gemeentewet) biedt het college de raad tenminste één maal 

per 4 jaar een nota (onderhoudsplan) onderhoud gebouwen, een nota rioleringsplan en een nota 

openbare ruimte aan. De raad stelt de nota’s vast.  

 

a. Gebouwen in beheer 

Als gemeente hebben wij een aantal panden in eigendom. Wij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud 

en beheer van deze panden. Van een aantal panden hebben wij het beheer en de exploitatie in handen 

gegeven van derden. In dit prestatieveld vermelden we kort waar onze aandacht in 2014 specifiek naar 

uitgaat.  

 

Wat willen we bereiken? 

Gebruikers van gemeentelijke panden een veilige ruimte aan te bieden, waar sprake is van een 

verantwoord en aangenaam verblijf dat inspirerend werkt op kwaliteit en kwantiteit van de 

bedrijfsprocessen. 

 

Kaderstellende stukken 

 Meerjaren onderhoudsplan 2012 – 2031 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Dienstencentrum Elsbroek 

In 2014 wordt het nieuwe Dienstencentrum Elsbroek in gebruik genomen. Wij verhuren dit pand 

projectmatig door. Van het pand aan de Mariastraat 28, tot medio 2014 in gebruik door de Stichting 

Welzijn Hillegom, zeggen wij de huur op. 

 

Gemeentehuis 

Vanuit het onderhoudsplan richten wij ons in 2014 in het bijzonder op het kantoorpand van het 

gemeentehuis. In 2013 zijn we gestart met het voorbereiden van de werkzaamheden aan het pand. Deze 

hebben vooral betrekking op de gevelbeplating en de isolatie. In 2014 gaan we deze werkzaamheden 

voltooien.  

 

Voorziening onderhoud gebouwen 

Voor het planmatig onderhoud van gemeentelijke gebouwen is een voorziening getroffen. Mutaties, 

stortingen en onttrekkingen, vinden plaats op basis van het meerjaren onderhoudsplan. De jaarlijkse 

storting in de voorziening is voor 2014 bepaald op € 315.174. De geprognosticeerde stand van de 

voorziening is: 

 

Meerjaren raming onderhoud gebouwen (x € 1.000) 

 1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017 

Voorziening gebouwen 772 956 785 804 
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Met de uitvoering van planmatig onderhoud streven we naar minimaal een 7. Ook hier consolideren we 

op basis van de onderhoudsituatie 2013. Investeringen op basis van het plan betreffen alleen 

vervangingsinvesteringen.  

 

Onderwerp 2011 2012 2013 Prognose 

2014 

Kantoorpand gemeente Hillegom, overzicht totale 

kosten van huisvesting per m2 bruto vloer 

oppervlakte 

71,04 106 107,59 109,21 

Landelijk 129,04 118 119,77 121,57 

 

Onderwijs gebouwen  

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de schoolgebouwen is geregeld in de “Verordening 

voorziening huisvesting onderwijs”. In grote lijnen komt het er op neer dat het binnenonderhoud wordt 

verricht op kosten van de schoolbesturen.  

 

Wat willen we bereiken? 

Handhaven van redelijke tot goede staat van onderhoud van de schoolgebouwen, waarbij de budgettaire 

gevolgen gelijkmatig over de jaren verspreid worden door middel van de voorziening groot onderhoud 

schoolgebouwen. 

 

Kaderstellende stukken 

 Meerjaren onderhoudsplan 2013 - 2032 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Groot onderhoud schoolgebouwen 

Groot onderhoud aan de buitenzijde van de schoolgebouwen en de schoolpleinen van het 

basisonderwijs komt in beginsel voor rekening van de gemeente als lokale overheid. Om hier de nodige 

sturing aan te geven laat de gemeente eens per 2 jaar meerjaren onderhoudsplan (mop) voor een 

periode van 10 jaar opstellen. Actualisatie vindt plaats in december 2014. De financiële gevolgen ervan 

zijn in een financieel meerjarenbeeld vastgelegd.  

 

De Tweede Kamer wenst het buitenonderhoud van scholen in het primair onderwijs over te hevelen van 

gemeenten naar schoolbesturen. De minister wil hierin meegaan en streeft naar invoering ervan per 1 

januari 2014. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is geen voorstander van de overheveling. Wij 

wachten af hoe deze zaak zich ontwikkelt.  

Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen 

De geprognosticeerde stand van de voorziening is: 

 

Meerjarenraming onderhoud onderwijshuisvesting (x € 1.000) 

 1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017 

Voorziening onderwijsgebouwen  411 387 341 421 

 

b. Beheer Openbare Ruimte 

 

IBOR 

Door integraal beheer van de openbare ruimte willen we op een efficiënte en effectieve wijze de kwaliteit 

van de openbare ruimte op het gewenste niveau houden. Beleid, inrichting en onderhoud van de 

openbare ruimte zien we als een integraal vraagstuk waarin zowel de projectontwikkeling (inrichting), 

het beheer, alsook de dagelijkse uitvoering gewaarborgd is. Daarmee bereiken we een openbare ruimte 

die veilig is, goed leefbaar en een waarborg voor voldoende mobiliteit. 

 

 



54 

Wat willen we bereiken?  

Door de programma’s integraal te verzorgen bewerkstelligen we een doelmatige inzet van de middelen. 

Jaarlijks maken we een integraal onderhoudsprogramma. De daadwerkelijke uitvoering van het dagelijks 

onderhoud hebben we via een dienstverleningsovereenkomst (DVO) ondergebracht bij de Meerlanden. 

De kwantiteit en kwaliteit van de producten (dienstverlening) hebben we gedefinieerd in een aanvullende 

productencatalogus en met diverse controle instrumenten bewaken we de kwaliteit van de uitvoering en 

de kwaliteit van de buitenruimte. De jaarlijkse beeldkwaliteitscan is hier een concreet voorbeeld van. 

 

Kaderstellende stukken 

 Integraal onderhoudsprogramma 2014. 

 Beleidsplan openbare verlichting. 

 Groenbeleidsplan 2003 – 2015. 

 Stedelijk waterplan Hillegom-Rijnland. 

 Gemeentelijk Rioleringsplan. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Wegen 

Het in beheer zijnde wegennet van de gemeente Hillegom bedraagt zo’n 79 kilometer (zie tabel), 

waarvan meer dan 70% binnen de bebouwde kom. Het wegbeheer is erop gericht de wegen te 

onderhouden en de daarvoor benodigde kosten in beeld te brengen en beheersbaar te houden. Op basis 

van jaarlijkse inspecties en de beleidskaders wordt het onderhoudsprogramma ingevuld en bijgesteld.  

In 2014 wordt de uitvoering van fase 1 en 2 van de reconstructie van de N208 afgerond. Over de 

voortgang van fase 3 gaat bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. Uitvoering van de N208 heeft grote 

invloed op de beheersbegroting, zowel financieel als in het stellen van prioriteiten. 

 

Kengetallen 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Lengte wegen (kilometers) 76,5 78,4 78,4 78,5 79,0 

  

Kunstwerken (bruggen en duikers)  

Het onderhoud van kunstwerken is voor de middellange termijn in beeld gebracht met een 

investeringsbegroting voor 5 jaar en een onderhoudsbegroting voor de komende 10 jaar (vast te stellen 

in 2013).  

 

 

Onderwerp 

2010 2011 2012 

 

Prognose 

2013 

Prognose 

2014 

Bruggen (aantal) 59 59 60 62 64 

Duikers (aantal) 154 154 155 157 159 

 

Openbare verlichting 

Het huidige beleidsplan openbare verlichting is in 2011 door de raad vastgesteld. Het huidige OV-net is 

op een goed niveau en voldoet aan de richtlijn voor Openbare Verlichting (ROVL-2011). 

Dit niveau houden we vast door jaarlijks, naast het normale onderhoud en het herstellen van de 

storingen, ook een vervangingsprogramma te verzorgen. Dit is mede gebaseerd op het eerder 

genoemde OV-beleidsplan.  

Het speerpunt voor 2014 blijft toepassen van led-verlichting, eventueel in combinatie met een 

dimregime. Bij de N208 willen we dit gaan toepassen. 

 

Onderwerp 2010 2011 2012 

 

2013 

(begroting) 

2014 

(begroting) 

Lichtmasten (aantal) 3.795 3.848 3.876 3.977 4.002 
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Water 

De legger van het hoogheemraadschap is leidend voor het regulier beheer en onderhoud van de 

watergangen. Het stedelijk waterplan dat we samen met Rijnland hebben opgesteld heeft als doel om de 

waterkwaliteit en –kwantiteit te bevorderen. Dit realiseren wij door het aanleggen van natuurvriendelijke 

oevers en door het wegnemen van diverse knelpunten (duikers) om daarmee de doorstroming te 

bevorderen. Hemelwater afkoppelen van de riolering en laten afvloeien op het oppervlaktewater levert 

hier ook een bijdrage aan. Het hoogheemraadschap geeft uitvoering aan het meerjaren 

baggerprogramma van de hoofdwatergangen. Het baggeren van de gemeentelijke watergangen wordt 

hier op afgestemd. 

 

Groen 

We onderhouden het groen op basis van het groenbeleidsplan dat is vastgesteld voor de periode 2003–

2015. Naast het normale beheer en onderhoud dat we in 2014 uitvoeren worden bij de herinrichting van 

de N208 een aantal bomen vervangen maar ook nieuwe (extra) bomen geplant. 

 

Kengetallen 

Onderwerp 2010 

 

2011 2012 

 

2013 

(begroting) 

2014 

(begroting) 

Bomen (stuks) 9.008 9.008 9.058 9.100 9.112 

Heestervlakken (m2) 131.200 131.200 131.200 131.200 131.200 

Grasvlakken (m2) 229.100 229.100 229.900 229.960 229.920 

 

Afval 

De inzamelmiddelen (wagens, containers, etc.) zijn, als onderdeel van de DVO, ondergebracht bij De 

Meerlanden. In 2013 is uitvoering gegeven aan het ondergronds brengen van de wijkcontainers (circa 

17 brenglocaties) voor de inzameling van glas, papier en textiel. Daarnaast zijn er op grootschalige 

wijze ‘blauwe’ rolcontainers voor papier beschikbaar gesteld. Met deze investering is een bijdrage 

geleverd aan het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Dit speerpunt was een onderdeel van het, 

door de raad in 2010 vastgestelde, beleidsplan “Inzameling huishoudelijk afval”. In 2014 willen we het 

gebruik van deze voorzieningen verder verbeteren. Dit doen we door de directe omgeving van de 

ondergrondse containers goed schoon te houden en door het actief aanbieden van de ‘papiercontainers’ 

aan huishoudens die deze nog niet hebben. 

Samen met onze omliggende (VAB) gemeenten gaan we aan de slag met het nieuwe landelijke 

verpakkingsconvenant. Hierin is vastgelegd dat ook de verpakkingsindustrie zijn verantwoordelijkheid 

moet nemen om te komen tot een beter milieuresultaat en een schonere leefomgeving. 

 

Riolering 

Het onderhoud van de riolering voeren we uit op basis van het Gemeentelijk Riolering Plan en de naar 

aanleiding hiervan opgestelde verordening om het rioolrecht te vervangen door een rioolheffing. In 

2014 gaan we, net als in andere jaren, ca. 12 km riolering reinigen en inspecteren.  
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Kengetallen 

Onderwerp 2010 

 

2011 

 

2012 

 

Prognose 

2013 

Prognose 

2014 

Vrijverval riolering (meters) 75.200 75.500 75.350 79.350 80.620 

Persriolering (meters) 23.300 23.300 23.300 23.600 24.375 

Huisaansluitingen (aantal) 8.891 8.891 8.891 9.045 9.045 

Bedrijfsaansluitingen (aantal) 700 710 710 700 700 

Woonbootaansluitingen (aantal) 20 20 20 20 20 

Bergbezink bassins (aantal) 5 5 5 5 5 

Minigemalen (aantal) 11 11 11 11 11 

Drukrioleringsgemalen (aantal) 201 201 201 202 232 

Overstorten (stuks) 19 19 19 19 19 
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Paragraaf C Financiering 
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Opname van deze paragraaf in de begroting vloeit voort uit de artikelen 9, lid 2 en 13 van het ‘Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten’, dat sinds 1 januari 2004 van kracht is. Deze 

paragraaf geeft inzicht in het (verwachte) risicoprofiel van de gemeente Hillegom op het terrein van de 

treasury. In deze paragraaf gaan wij achtereenvolgens in op al bestaand beleid, het risicobeheer, de 

financieringsbehoefte, het renteresultaat, de ontwikkeling van de leningenportefeuille en onze 

rentevisie. 

 

A. Bestaand beleid 

 

Wet Fido 

In de Wet Financiering decentrale overheden (Wet FIDO) zijn kaders gesteld voor een verantwoorde en 

prudente inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie bij decentrale overheden.  

 

Treasurystatuut 

Het Treasurystatuut is verankerd in artikel 14 van de ‘De verordening artikel 212 Gemeentewet’ en bevat 

de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, 

richtlijnen en limieten. 

Het Treasurystatuut 2012 is in januari 2012 door B&W vastgesteld en aan de raad ter kennisgeving 

aangeboden. In dit statuut zijn de opmerkingen van de Rekenkamercommissie verwerkt.  

 

B. Risicobeheer 

Het risicobeheer is gericht op het beperken van financiële risico’s. Het gaat om de volgende risico’s: 

 

1. Renterisico 

De doelstellingen van het renterisicobeheer zijn: 

 Het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst de 

rentelasten van het vreemd vermogen hoger, respectievelijk dat de renteopbrengsten van activa 

lager zullen zijn dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau, c.q. het in de meerjarenraming en 

begroting geraamde niveau; 

 Het minimaliseren van de rentekosten en het optimaliseren van de rentebaten binnen de in het 

treasurystatuut vastgestelde richtlijnen en limieten. 

 

Gemeenten zijn wettelijk verplicht het renterisico dat zij lopen inzichtelijk te maken aan de hand van 

een tweetal berekeningen: de berekening van de zogenaamde kasgeldlimiet en de berekening van de 

zogenaamde renterisiconorm. 

De kasgeldlimiet is een norm voor het renterisico dat een gemeente mag lopen bij de vlottende 

financiering (geldleningen korter dan 1 jaar). Vlottend financieren maakt de gemeente gevoelig voor 

rente-invloeden en vormt daarom een risico voor een materieel sluitende (meerjaren)begroting.  

De renterisiconorm is een norm voor het renterisico dat een gemeente mag lopen bij de vaste 

financiering. Bij de vaste financiering vormen de momenten waarop renteherziening, aflossing en 

herfinanciering aan de orde zijn een risico voor een materieel sluitende (meerjaren)begroting omdat de 

gemeente op deze momenten gevoelig is voor rente-invloeden. 

 

2. Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet is het wettelijk maximum aan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één 

jaar. De kasgeldlimiet staat de gemeente Hillegom toe in 2014 de financieringsbehoefte tot een bedrag 

van € 4.246.000 te dekken met kortlopende geldleningen. Zodra deze limiet structureel wordt 

overschreden, zal een langlopende geldlening (moeten) worden aangetrokken.  
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De kasgeldlimiet is voor de jaren 2014-2017 als volgt te berekenen:  

 

  2014 2015 2016 2017 

Begrote lasten 49.955 42.085 45.853 48.344 

Maximaal toegestane kasgeldlimiet (8,5%) 4.246 3.577 3.898 4.109 

     Ruimte kasgeldlimiet 
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 

per kwartaal (x € 1.000) 

Gemiddelde netto vlottende schuld (+) dan wel -6.869 -6.113 -5.357 -4.600 

gemiddeld overschot vlottende middelen (-)         

Kasgeldlimiet 4.246 4.246 4.246 4.246 

Ruimte -2.623 -1.867 -1.111 -354 

 

 

3. Renterisiconorm 

De renterisiconorm bepaalt het feitelijke renterisico op de door de gemeente aangetrokken langlopende 

geldleningen. Volgens de wet FIDO mogen de renterisico’s van renteherziening en herfinanciering niet 

hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Wij hebben geen langlopende geldleningen. 

 

4. Koersrisico 

De doelstelling van het koersrisicobeheer is: 

 Het beheersen van de risico´s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van 

de gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. 

 

De gemeente Hillegom bezit de volgende aandelen: 

 

Deelneming 

Aantal 

aandelen 

Boekwaarde 

1-1-2014 

Dunea 66.167 0 

BNG 49.686 112.733 

Liander NV 505.209 1.443 

GR Maregroep NV 1 648 

GOM 1 65.616 

Meerlanden NV 8.008 840.840 

Totaal   1.021.280 

 

De waarde van de aandelenportefeuille is gebaseerd op de historische aankoopprijs. De werkelijke 

waarde is moeilijk te bepalen omdat het geen vrij verhandelbare aandelen betreft. 

 

5. Liquiditeitsrisico 

De doelstelling van het intern liquiditeitsbeheer is: 

Het beheersen van de risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en meerjaren 

investeringsplanning waardoor als gevolg daarvan de financieringskosten hoger kunnen uitvallen. 

 

Wij beschikken over een meerjarige liquiditeitsplanning, deze meerjarige planning helpt ons met het 

beheren van onze liquide middelen.  

 

6. Kredietrisico / Debiteurenrisico 

De doelstelling van het kredietrisicobeheer is: 



60 

Het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de 

vorderingspositie als gevolg van het niet tijdig kunnen nakomen van de verplichtingen van de 

tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit. 

 

De gemeente Hillegom heeft zich garant gesteld voor diverse geldleningen van derden. Per 1-1-2014 is 

de situatie als volgt: 

(bedragen x € 1.000): 

  Risico op borgstellingen 1-1-2014 

a Totaal volume van in de borgstelling betrokken geldleningen 7.861 

b Borgstelling gemeente Hillegom 7.547 

  Percentage b/a 96% 

 

In 2013 is een borgstelling verleend aan de Greenport Ontwikkelings Maatschappij van € 7.000.000. Het 

risico hiervan is beperkt omdat door de GOM geen financiële verplichtingen zullen worden aangegaan 

anders dan passend binnen de door de AVA (Algemene vergadering van aandeelhouders) jaarlijks vast te 

stellen Meerjarenbegroting GOM. En een groot deel van het werkkapitaal zal worden aangewend voor de 

verwerving van gronden. Het totale bedrag van de overige door de gemeente verleende garantstellingen 

is beperkt. Gelet op dit bedrag is het risico beperkt. Door de gemeente Hillegom zijn geen geldleningen 

verstrekt. 

 

C. Financieringsbehoefte 

Per 1 januari 2014 wordt rekening gehouden met een financieringstekort van € 6.678.000. Dit is het 

verschil tussen de aanwezige vaste financieringsmiddelen zoals het eigen vermogen, de voorzieningen 

en de boekwaarde van de investeringen en de te financieren grondexploitaties. In de meerjarenraming 

verwachten we een financieringstekort. Wegens o.a. verkoop aandelen Nuon en grondexploitaties 

fluctueert de financieringsbehoefte per jaar sterk.  

  

bedragen x € 1.000 

Vaste financieringsmiddelen 2014 2015 2016 2017 

Reserves 63.270 55.827 49.783 45.734 

Voorzieningen 2.109 2.349 2.402 1.911 

Opgenomen leningen         

Totaal 65.379 58.176 52.185 47.645 

  

   

  

Te financieren 2014 2015 2016 2017 

Vaste activa 74.842 74.145 63.514 59.060 

Grondexploitaties -2.785 -6.304 -6.800 -4.232 

Totaal 72.057 67.841 56.714 54.828 

  

   

  

Financieringstekort -6.678 -9.665 -4.529 -7.183 

 

 

D. Renteresultaat 

Het renteresultaat ontstaat als gevolg van een verschil tussen de gemiddelde vermogenskostenvoet 

(‘omslagrente’) en het gemiddelde rentepercentage waartegen de rentecomponent van de kapitaallasten 

is berekend. 
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1. Omslagrente 

De omslagrente is voor de jaren 2014-2017 als volgt te berekenen  

(bedragen x € 1.000) 

Rentelasten 2014 2015 2016 2017

Rente opgenomen geldleningen

Bespaarde rente eigen financieringsmiddelen 3.259 2.897 2.596 2.367

Rente vlottende financiering

Totale rentelasten 3.259 2.897 2.596 2.367

Te financieren 2014 2015 2016 2017

Vaste activa 74.842 74.145 63.514 59.060

Grondexploitaties -2.785 -6.304 -6.800 -4.232

Totaal 72.057 67.841 56.714 54.828

Omslagrente 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Rentedekking 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%  

 

De omslagrente bedraagt voor 2014 5%. De rente die in de vorm van de rentecomponent van de 

kapitaallasten aan de producten is toegerekend bedraagt gemiddeld ook 5%.  

 

2. Renteresultaat 

Een vergelijking tussen de financieringslasten (rente) enerzijds en de dekking daarvan op de producten 

anderzijds laat voor 2014-2017 de volgende renteresultaten zien:  

 

(bedragen x € 1.000) 

Rentelasten 2014 2015 2016 2017

Rente opgenomen geldleningen 0 0 0 0

Bespaarde rente eigen financieringsmiddelen3.259 2.897 2.596 2.367

Rente vlottende financiering 0 0 0 0

Totale rentelasten 3.259 2.897 2.596 2.367

Dekking rentelasten 2014 2015 2016 2017

Aan producten doorbelaste rente 3.012 3.202 2.814 2.888

Renteresultaat 247 -305 -218 -521  

 

E. Rentevisie 

Renterisico’s bij het aantrekken en uitzetten van gelden worden beperkt door de overeen te komen 

rentepercentages bij deze transacties te baseren op een rentevisie. Onze rentevisie is gebaseerd op de 

historische renteontwikkeling en op actuele informatie van onder andere de Bank Nederlandse 

Gemeenten. 

In deze begroting wordt 2% over het financieringstekort berekend als "rente vlottende financiering" en 

verantwoord onder prestatieveld saldo financieringsfunctie conform het BBV (Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten).  
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Paragraaf D Bedrijfsvoering 
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Paragraaf D Bedrijfsvoering geeft een overzicht van de verschillende onderdelen van de organisatie die 

ondersteunend en faciliterend zijn aan de uitvoering van de programma’s. Deze paragraaf geeft als het 

ware een dwarsdoorsnede van de bedrijfsvoering over de verschillende programma’s heen. 

 

In deze paragaaf worden de volgende onderdelen behandeld: 

A. Personeel & Organisatie 

B. Automatisering 

C. Informatiebeheer 

D. Communicatie 

E. Financieel beheer 

F. Planning & control 

G. Facilitaire zaken 

H. Inkoop 

I. Onderzoek doelmatigheid & doeltreffendheid 

J. Bestuurlijk juridische zaken 

 

A. PERSONEEL & ORGANISATIE 
 

Wat willen we bereiken? 

We geven ondersteuning aan de realisatie van de organisatiedoelen. Het P&O beleid voor de 

medewerkers is hier optimaal op afgestemd en we gebruiken de middelen om de organisatie en 

medewerker te ontwikkelen. 

 

Kaderstellende stukken 

 Visie Hillegom 2.0 

 Nieuw P&O beleid (2013) 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Hillegom 2.0 

In 2013 zijn we gestart met de uitvoering van fase 2 van het organisatieontwikkelingtraject, we laten 

ons daarbij ondersteunen door een extern bureau. In 2014 geven we hier een vervolg aan. 

 

HR21 (competenties) 

In 2013 zijn we aangesloten bij HR21, we hebben het functieboek geactualiseerd en de functies 

ingedeeld in de normfuncties van HR21. In 2014 gaan we verder met de competentieprofielen (als 

onderdeel van HR21). 

 

Werkkostenregeling  

In 2013 hebben we voorgesteld om per 1 januari 2014 de werkkostenregeling toe te passen. De 

verplichte invoering is uitgesteld tot 1 januari 2015. 

De verwachting is dat de regeling in 2014 nog wordt aangepast, we gebruiken dit jaar om de 

ontwikkelingen te volgen en passen zo nodig onze arbeidsvoorwaardenregelingen hierop aan. 
 

Uitwerking nieuw P&O-beleid 

In 2014 werken we het nieuwe P&O-beleid, dat we in 2013 ontwikkeld hebben, verder uit en houden we 

ons bezig met de uitvoering. 
 

Prestatiegegevens  

Onderwerp 2010 2011 2012 Prognose 

2013 

Prognose 

2014 

Verzuim 5,23% 5,62% 5,83% 5,20% 5,00% 

Verloop 10,3% 45,2% * 8,7% 5,00% 5,00% 

* Hoge uitstroom door vertrek medewerkers buitendienst naar De Meerlanden 
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Kengetallen 

Omschrijving
Realisatie 

2012

Begroot 2013 

(incl. wijz)

Begroting 

2014

Personeelsbudget € 5,9 miljoen € 6,6 miljoen € 7,1 miljoen

Budget inhuur derden €954.701 523.305€         371.440€      

 

Het onderstaande overzicht geeft het totaal aan begrotingen inhuur derden weer. 
Prestatieveld Taak Begroot 2013 

(incl. wijz)

Begroting 

2014

Besluit  /dekking /toelichting

1.3 Bereikbaarheid 21.240 Begroting 2013 - HVVP

4.3 Riolering en water Advies onderhoud riolering 125.000 110.000 Begroting 2014

5.1 Publiekszaken 29.380 0 Begroting 2013 - KEK

Totaal inhuur derden t.l.v.  prestatievelden 175.620 110.000

Vervanging ziekte, zwangerschappen 

en ouderschapsverlof

130.000 130.000 Begroting 2014

35.000 35.000 Begroting 2014

50.000 50.000 Begroting 2014 - toezicht grote werken

69.000 Begroting 2013 - vacaturegeld

Team inwoner en bestuur 1.865 46.440 Begroting 2013 - communicatie

Team informatie- gegevensbeheer 30.641 Begroting 2013 - IV & ICT

Team facilitair beheer 22.500 Begroting 2013 - vacaturegeld

Team Ondersteuning 8.679 0 Begroting 2013 - vacaturegeld

347.685 261.440

Totaal inhuur derden t.l.v. bedrijfsvoering 523.305 371.440

Team Ruimtelijke ordening

Bedrijfsvoering 

(apparaatskosten)

 

 

B. AUTOMATISERING 
 

Met onze automatisering faciliteren we de organisatie, zodat we onze doelstellingen op een efficiënte en 

effectieve manier kunnen bereiken.  

 

Wat willen we bereiken? 

De ontwikkelingen op het gebied van automatisering volgen elkaar in snel tempo op. Wij volgen de 

ontwikkelingen en voeren noodzakelijke veranderingen door. Met goed ingerichte systemen kunnen we 

de ambtelijke organisatie ondersteunen bij een effectieve en efficiënte uitvoering van haar 

werkzaamheden.  

 

Kaderstellende stukken 

 IV en ICT beleidsplan 

 Jaarplan automatisering 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Outsourcing automatisering 

In 2013 is onderzoek gedaan naar de best passende oplossing voor onze automatisering. In 2014 geven 

we uitvoering aan de resultaten van dit onderzoek.  

 

Hard- en software 

In 2014 lopen de termijnen van onze huidige pc apparatuur af. We onderzoeken welke mogelijkheden er 

zijn voor vervangen en voeren dit het komende jaar ook uit. Daarnaast migreren we het komende jaar 

van Windows XP naar een nieuwe, meer recente Windows versie.  

 

Kengetallen  

Onderwerp 2011 2012 Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

ICT kosten per werkplek € 4.710 € 5.280 € 5.850 € 5.940 

 



65 

C. INFORMATIEBEHEER 
 

Met ons informatiebeheer treffen we maatregelen en brengen we voorzieningen aan om onze gegevens 

goed te ordenen en makkelijk toegankelijk te houden. Met een optimale kwaliteit van onze gegevens en 

de wijze waarop deze beschikbaar worden gesteld bepalen we voor een groot deel de kwaliteit van het 

functioneren van de organisatie.  

 

Wat willen we bereiken? 

Met het door de raad vastgestelde beleid als basis, gaan we ook in 2014 door met de uitvoering van 

verbeterprojecten. Al deze activiteiten dragen bij aan de totstandkoming van een goede, betrouwbare, 

toegankelijke en efficiënt ingerichte informatievoorziening in de gemeente Hillegom, waarbij we aan 

kunnen sluiten bij de landelijke ontwikkelingen en kunnen blijven voldoen aan onze wettelijke 

verplichting. 

 

Kaderstellende stukken 

 IV & ICT Beleidsplan 

 Landelijke wetgeving 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

De aandacht voor 2014 ligt uiteraard bij de uitvoering van de geplande projecten uit het door de raad 

vastgestelde ‘IV en ICT beleidsplan’. Twee projecten, die voor het team Informatie en gegevensbeheer in 

2014 extra aandacht vragen, zijn 

 

Zaakgericht werken 

Deze in 2013 geïmplementeerde werkvorm vereist ook in 2014 nog veel aandacht; alleen dan is de 

verwachting gerechtvaardigd, dat deze wijze van werken onze organisatie efficiencywinst gaat 

opleveren. 

 

Basisregistratie Grootschalie Topografie (BGT) 

In 2013 werden de eerste contouren en consequenties van de BGT zichtbaar. We verwachten dat we in 

2014 de eerste ‘kaartresultaten’ kunnen tonen, op basis waarvan de BGT - volgens de geldende normen 

- verder uitgebouwd kan worden. In 2016 moet de BGT ‘klaar’ zijn. Op dit moment is nog niet duidelijk, 

wat de financiële gevolgen gaan zijn. In 2014 maken wij dat inzichtelijk. 

 

D. COMMUNICATIE 

 
De gemeente werkt voor mensen in de samenleving. Direct of indirect is communicatie met onze 

omgeving voor iedere ambtenaar een aandachtpunt. In Hillegom streven we ernaar om onze bezoekers 

op een publieksvriendelijke, deskundige, snelle, duidelijke en betrouwbare manier van dienst te zijn. 

Met empathie voor de ontvanger.  

We bieden veel zaken via internet aan maar onze klanten vragen tegelijkertijd om een goede 

bereikbaarheid en prima persoonlijk contact.  

 

Uit de evaluatie blijkt dat er in Hillegom een goede voedingsbodem is als het gaat om het stimuleren van 

inwoners en maatschappelijke organisaties voor de publieke zaak. Ook hierbij speelt communicatie een 

belangrijke rol. Wat verwachten onze inwoners van ons en hoe spelen wij daar als beleidsmakers op in. 

Matchen die verwachtingen wel? Zo niet leidt dit tot teleurstelling bij alle betrokkenen. 

 

Wat willen we bereiken?  

We willen met een juiste inzet van onze communicatiemiddelen de kwaliteit van interactie met onze 

inwoners en bedrijven verhogen. Daarnaast zetten we burgerparticipatie vaker in om het draagvlak voor 

ons beleid te vergroten. 
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Kaderstellende stukken 

 Communicatiebeleidsplan 2010 – 2013 (verlengd tot 2016) 

 Plan van aanpak aandachtspunten communicatie-evaluatie als vastgesteld door gemeenteraad in 

februari 2013 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Uitvoering plan van aanpak evaluatie communicatiebeleid 

Na de training van de ambtelijke organisatie en het uitbreiden van de formatie met een 

(project)communicatieadviseur voor 3 jaar, gaat onze aandacht na de gemeenteraadsverkiezingen uit 

naar de gemeenteraadsleden en het college. We sluiten aan bij het introductieprogramma voor het 

nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad. 

 

Ondersteuning gemeenteraad bij ontwikkelopgaven 

Om te zorgen voor een duidelijker rol- en taakverdeling tussen gemeenteraad en college, maken we in 

het licht van communicatie en burgerparticipatie voortaan een onderscheid in het volgende type 

onderwerpen:  

1. Ambtelijke onderwerpen  

2. College onderwerpen 

3. Routine onderwerpen voor de raad 

4. Politiek belangrijke onderwerpen voor de raad 

 

Ondersteunen Raad  

Om de raad te ondersteunen bij haar profilering (zichtbaarder en responsiever) ondersteunt 

communicatie door: 

 Betrokkenen te informeren en uit te nodigen voor een uitwisselingsavond van de gemeenteraad. 

Ook zorgen we voor ondersteuning bij de terugkoppeling aan de deelnemers en informeren 

wanneer de raad oordeel vormt en beslist. 

 Om helder te maken wat van de Raad is en wat bij het college hoort, zetten we gemeentelijke 

communicatie in.  

 Ook zetten we gemeentelijke communicatie in om verantwoording af te leggen over de 

genomen besluiten en de dilemma’s die hieraan ten grondslag hebben gelegen. 

 

Ondersteuning College van B&W  

Vanuit communicatie ondersteunen we ook het college bij haar ontwikkelopgaven. Dit doen we door  

 Beleid begrijpelijker uit te leggen door aandacht te besteden aan de vraag waarom een besluit of 

maatregel wordt genomen. De vragen die we hierin beantwoorden zijn: is de beleidsopgave 

duidelijk, zijn de bestuurlijke dilemma’s en uiteindelijke keuzes helder? Informatie hierover 

halen we bij collega’s, via focusgroepen of het burgerpanel van Hillegom.  

 Sturing geven op het doordenken van beleidsprocessen.  

 Adviseren over de inzet van verschillende bestuursstijlen. 

 

Communicatiebeleidsplan, burgerparticipatie, krachtenveldanalyse 

We hanteren de in 2013 vastgestelde formats. Daarnaast zetten we social media steeds meer in als 

middel om in kaart te brengen hoe onze omgeving over het gemeentelijk beleid denkt en wat er leeft in 

de samenleving. We realiseren ons dat de formele kanalen slechts een beperkte mogelijkheid bieden om 

onze doelgroepen te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. 
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E. FINANCIEEL BEHEER  
 

We geven uitvoering aan de financiële beheersverordening artikel 212 Gemeentewet (GW) gemeente 

Hillegom opgenomen uitgangspunten voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële 

organisatie van de gemeente Hillegom.  

 

Wat willen we bereiken? 

We willen ervoor zorgen dat de output van de financiële administratie voldoet aan de geldende 

richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies. De kwaliteit is vooral 

gebaseerd op juistheid, tijdigheid, volledigheid en rechtmatigheid. Sinds de invoering van de controle op 

rechtmatigheid in 2004 hebben wij als gemeente nog iedere keer een goedkeurende verklaring 

ontvangen.  

 

Kaderstellende stukken 

 Financiële verordeningen (Ex art 212 GW betreft financieel beleid, beheer en inrichting financiële 

organisatie; Ex art 213 GW betreft controle; Ex art 213a GW betreft doelmatigheid- en 

doeltreffendheidonderzoeken) 

 De organisatieverordening 

 De budgethoudersregeling  

 De nota reserve- en afschrijvingsbeleid 

 Het treasurystatuut 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Ook in 2014 voeren we 

rechtmatigheidcontroles uit 

en borgen deze binnen de 

bedrijfsvoeringprocessen.  

 

In bijlage 1 van de deze 

begroting treft u een 

bijgesteld normenkader aan 

die als basis wordt gebruikt 

voor de 

rechtmatigheidcontroles. 

 

 

F. PLANNING & CONTROL 
 

De planning en control cyclus is onderdeel van de bestaande bedrijfsvoering. De wijze waarop er 

verantwoording wordt afgelegd en de wijze waarop er inzichtelijk en transparant informatie wordt 

verstrekt neemt toe.  

 

Wat willen we bereiken? 

Een doeltreffend en doelmatig proces van vastleggen en verantwoorden. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

De cyclus voor de P&C ziet er als volgt uit: 

 In het voorjaar wordt de kadernota door de raad vastgesteld, hierin wordt aangegeven binnen 

welke kaders, zowel financieel als inhoudelijk, de begroting voor het komende jaar wordt 

vormgegeven. Ook wordt er een activiteitenplan en een meerjarenbegroting opgesteld. 

 Vervolgens wordt de begroting opgesteld en voor 15 november door de raad vastgesteld. 



68 

 Op één moment (met peildatum 1 juni) wordt er tussentijds gerapporteerd in de 

bestuursrapportage (de Berap). 

 Tenslotte wordt na afloop van het kalenderjaar de balans opgemaakt en de programmarekening 

samengesteld. De programmarekening wordt op basis van de programmabegroting gemaakt en 

in het voorjaar gepresenteerd. 

 

G. FACILITAIRE ZAKEN 
 

Binnen deze paragraaf beschrijven wij de taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de facilitaire 

ondersteuning van onze organisatie.  

 

Wat willen we bereiken? 

Optimale facilitaire ondersteuning van de gemeentelijke organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk.  

 

Kaderstellende stukken 

 Meerjarenonderhoudsplan 2012 – 2016 

 Facilitair Beleidsplan 2011 

 Visie Hillegom 2.0 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Dienstencentrum Elsbroek 

Het inrichten en het voeren van de regie op het facilitair beheer van het Diensten Centrum Elsbroek. Als 

gemeente huren we 619 m2 ten behoeve van een aantal maatschappelijke functies, zoals onder andere 

het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

 

Het nieuwe werken 

Consolideren en evalueren van de effecten van het nieuwe werken. Bijsturen en doorontwikkelen van de 

facilitaire visie op basis van ontwikkeling op het vakgebied, waarbij wij uitgaan van wat specifiek voor 

onze organisatie wenselijk en haalbaar is.  

 

Accommodatiebeleid 

In 2014 actualiseren wij het facilitair beleidsplan en starten wij een inventarisatie om te komen tot 

gemeentelijk accommodatiebeleid. 

 

Gemeentehuis 

De in 2013 aangekondigde bouwkundige aanpassingen van het pand intern maken het mogelijk om 

ruimte flexibeler en multifunctioneel te benutten. De technische ontwikkelingen op het gebied van 

presentatiemiddelen en van audio- en videostreaming, afgezet tegen de verouderde technische 

installaties in onder meer de raadzaal, zijn mede aanleiding voor de werkzaamheden. 

Daarnaast geven wij uitvoering aan de motie van Hillegom Progressief (raad 20 juni 2013) om het 

energieverbruik terug te dringen. We gaan over op energiezuininge verlichting, de elektrische installatie 

wordt aangepast en we sluiten aan bij de energieaanbesteding van St. Rijk. 

 

Prestatiegegevens 

Onderwerp 2011 2012 + 

1,5% 

2013 + 

1,5% 

2014 

consolidere

n 

Huisvestingskosten met niet meer dan 

inflatiepercentage laten stijgen 

€ 71 Max. € 72  Max € 73 Max € 74 

Kosten bewaking en beveiliging met niet 

meer dan inflatiepercentage laten stijgen.  

€ 2,84 Max € 2,88  Max € 2,92 Max € 2,97 
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Kengetallen 

Jaarlijks is de gemeente deelnemer aan het landelijk onderzoek van Fier.FM facilitaire kengetallen 

gemeenten, waarbij de NEN 2748 leidraad is. 

 

Onderwerp Benchmark 

facilitaire 

kengetallen 

2010 

Benchmark 

facilitaire 

kengetallen 

2011 

Benchmark 

facilitaire 

kengetallen 

2012 

Gewogen 

gemiddelde 

Ned. Gem. 

2012 

Kosten bewaking en beveiliging per m2 

bruto vloer oppervlak (BVO) van de totale 

locatie Hoofdstraat 115 (het Hof en het 

gemeentekantoor)  

2,40 

 

2,54 2,84 15,02 

Schoonmaakkosten incl. reststoffen per m2 

BVO locatie Hoofdstraat 115  

23,19 18,48 20,41 15,41 

Kosten consumptieve diensten   687,77 580,41 655,52 

Kosten energie en water  18,26 17,27 13,39 

 

H. INKOOP 
 

Onze inkooptaken hebben wij in 2013 uitbesteed aan Stichting Rijk. Door Stichting Rijk wordt jaarlijks 

een inkoopjaarplan gemaakt en wordt met de budgethouder de inkoopvoorwaarden van de gemeente 

Hillegom bewaakt. De aandacht ligt in 2014 op de implementatie van de nieuwe aanbestedingswet die in 

april 2013 van kracht is geworden. Rapportage loopt via de geijkte kanalen in de planning & control 

cyclus.  

 

I. ONDERZOEK DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID 
 

In overeenstemming met de verordening “Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de 

gemeente Hillegom”, vastgesteld op 13 januari 2005, onderzoekt het college jaarlijks minimaal 1 (deel 

van een) programma op doeltreffendheid en 1 onderdeel van de organisatie op doelmatigheid. 

 

De onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid zijn een instrument van het college, terwijl de 

onderzoeken van de rekenkamercommissie een instrument zijn van de raad.  

 

Wat willen we bereiken? 

Het college streeft naar een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Door regelmatig onderzoeken te 

doen, wordt het zelflerend vermogen van de organisatie vergroot. Conform de verordening zal uw raad 

ter informatie een onderzoeksplan aangeboden krijgen, waarin de uit te voeren onderzoeken nader 

worden toegelicht. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Onderzoeken 2014 

Voor 2014 zijn we van plan om de volgende onderzoeken te doen: 

 

 Doelmatigheid   Team publiekszaken  (was al eerder gepland voor 2011) 

 Doeltreffendheid  Volkshuisvesting  (was al eerder gepland voor 2009) 

 

Het college hecht er belang aan om samen met de andere regiogemeenten op te trekken in de 

uitvoering en planning van deze onderzoeken. Vanwege de verschillen in de wijze waarop dit artikel uit 

de gemeentewet wordt geïnterpreteerd, gaan wij in overleg met de verantwoordelijken vanuit de 

regiogemeenten om te bekijken welke mogelijkheden tot samenwerking hier zijn. Tevens willen wij op 
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basis van de uitkomst van die gesprekken een meerjarige planning maken van de diverse onderwerpen 

die wij dan gezamenlijk kunnen gaan onderzoeken. 

 

Risico’s 

De uitkomsten van de doelmatigheidsonderzoeken geven een stand van zaken weer, passend bij het 

huidige ambitieniveau. Indien de doelmatigheid en/of doeltreffendheid verbeterd dient te worden dan 

kan een beroep gedaan worden op extra middelen. Dat wordt bij de besluitvorming over het onderzoek 

verwerkt in een college- of raadsvoorstel. 

 

J. BESTUURLIJK JURIDISCHE ZAKEN 
 

In deze paragraaf beschrijven wij de speerpunten en activiteiten op het gebied van bestuurlijk juridische 

zaken. 

 

Wat willen we bereiken? 

Het verhogen van de juridische kwaliteit binnen de organisatie, met name ten behoeve van het primaire 

besluitvormingsproces. Het bezwaarproces efficiënter en doelmatiger inrichten. 

 

Kaderstellende stukken 

 Algemene wet bestuursrecht 

 213-a onderzoek naar bezwaarbehandeling 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

We verhogen de juridische kwaliteit door te investeren in vroegtijdige advisering, zowel bij individuele 

gevallen als bij projecten. Mede door het aanbieden van interne cursussen willen we de zelfredzaamheid 

van medewerkers verhogen. Daarnaast gaan we premediation inzetten om bezwaren waar mogelijk 

informeel en sneller te behandelen. We blijven het informele traject bij de behandeling van klachten 

hanteren.  

 

Naar aanleiding van het doelmatigheidsonderzoek naar bezwaarbehandeling pakken we de volgende 

zaken op: ondersteunen vakafdeling bij verweervoering, juridische control (verhogen zichtbaarheid), 

vergroting leereffect. 

 

Prestatiegegevens 

 2010 2011 2012 Ambitie 

2013 

Ambitie 

2014 

Aantal bezwaarschriften afgehandeld binnen de 

wettelijke termijn 

80% 10% 35% 85% 85% 

Aantal bezwaarschriften waarvoor 

verdagingsbesluit is genomen 

20% 50% 55% 20% 15% 

 

Kengetallen  

Onderwerp 2010 2011 2012 2013 

(prognose) 

2014 

(prognose) 

Bezwaarschriften 35 50 70 40 50 

Klachten 12 12 11 15 12 
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Bezwaren uitgesplitst naar oordeel commissie 

 

0
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(prognose)
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ingetrokken

Niet ontvankelijk

gegrond

ongegrond

 

Beroepszaken 2010 2011 2012 Prognose 

2013 

Ongegrond 8 8 10 20 

Gegrond 3 5 0 0 

Niet ontvankelijk 4 7 4 2 

Ingetrokken 4   5 4 2 

Nog niet bekend  0 2 4 0 

Aantal beroepszaken 20 27 22 24 
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Paragraaf E Verbonden partijen 
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De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de relaties van de gemeente in derde rechtspersonen 

(gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen) waarin bestuurlijke invloed wordt 

uitgeoefend en financiële belangen gemoeid zijn. Bestuurlijke invloed kan worden uitgeoefend door een 

zetel in het bestuur van de verbonden partij of het hebben van stemrecht. Het hebben van een financieel 

belang betekent dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van 

faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald 

kunnen worden op de gemeente. 

De organisatievorm verbonden partijen is een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren; 

het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang. Gezien het belang in de 

realisatie van de doelstellingen van de gemeente is het noodzakelijk inzicht te geven in deze partijen. 

Daarbij wordt aangegeven wat de doelstellingen van elke partij zijn en hoe zij bijdraagt aan de 

programma’s uit deze begroting. Allereerst zal worden ingegaan op de algemene kaders van de 

gemeente Hillegom voor verbonden partijen. Daarna volgen recente ontwikkelingen en mutaties en de 

informatie per verbonden partij. 

Het is overigens niet de bedoeling dat de gemeente rapporteert over alle partijen waarmee de gemeente 

op enigerlei wijze verbonden is. Wanneer er bijvoorbeeld een financieel belang bestaat dat (grote) 

risico’s oplevert behoort dit niet in deze paragraaf weergegeven te worden, maar in de paragraaf 

weerstandsvermogen. 

 

Algemeen kader Hillegom 

Alle partijen waarin de gemeente Hillegom een financieel en bestuurlijk belang heeft, vallen onder de 

noemer ‘verbonden partijen’. In de financiële verordening van de gemeente Hillegom is opgenomen dat 

in de begroting en in de jaarstukken, in de paragraaf verbonden partijen, in elk geval wordt ingegaan op 

nieuwe participaties, het beëindigen van bestaande participaties, het wijzigen van bestaande 

participaties en het voordoen van problemen bij bestaande participaties (art. 27). 

 

Informatie per verbonden partij 

In deze paragraaf is per verbonden partij informatie opgenomen over het algemeen belang dat de partij 

dient, de relatie met de doelstellingen van de gemeente in deze begroting, de wijze waarop de 

gemeente Hillegom zeggenschap uitoefent, voor welk bedrag de gemeente Hillegom deelneemt en 

cijfers over het resultaat, het eigen vermogen en het vreemd vermogen over 2012.  

 

Ontwikkelingen en mutaties  

Op 13 december 2012 heeft uw raad kennis genomen van het collegebesluit om met ingang van 1 maart 

2013 deel te nemen aan stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK). 

 

Op de volgende pagina’s treft u een overzicht aan met gegevens per verbonden partij. 
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Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling De centrale doelstelling voor het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

is om de kwaliteit van wonen werken, infrastructuur, ondernemen en

recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.

Dit gebeurt door een kader te bieden waarbinnen gemeenten op deze 

terreinen kunnen samenwerken of efficiencyvoordelen kunnen behalen,

overleg en afstemming te plegen en streekbelangen te behartigen.

Met deze doelstelling treedt het samenwerkingsverband dus niet in de 

plaats van de gemeenten, maar werkt ze namens en voor de gemeenten.

De deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling

dragen bij in de kosten op basis van het aantal inwoners.

Relatie met programma

Financieel Deelname Resultaat

2014 2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012

(Bedragen x € 1.000) 719 116 482 521 36.701 41.536

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling Gr. KDB is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten in

Zuid-Holland. De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

is ondergebracht bij de Maregroep N.V. Deze vennootschap is ook

betrokken bij arbeid reïntegratietrajecten. 

Per 1 januari 2008 wordt de subsidie voor de Wsw gerechtigden via de

gemeenten betaald. De uitvoering van de Wsw vindt budgetneutraal

plaats zolang de gemeente de te behalen taakstelling niet overschrijdt.

Jaarlijks worden de beschikbare middelen voor de Wsw vanuit het Rijk

opnieuw verdeeld op basis van het aantal Wsw gerechtigden landelijk

t.o.v. van de lokale situatie.

Relatie met programma

Financieel Deelname Resultaat

2014 2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012

(Bedragen x € 1.000) 1.894 704 2.311 2.702 3.923 3.766

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling Gemeenschappelijke dienst waarin naast de gemeente Hillegom de

gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Teylingen en Noordwijk deelnemen.

De dienst  is belast met de uitvoering van de wetten op het gebied van de 

sociale zekerheid waarvan de uitvoering aan gemeenten, al dan niet in

medebewind, is opgedragen. 

Voorts is de dienst belast met de uitvoering van algemene maatregelen

van bestuur, uitvoeringsregelingen van de sociale wetten, en andere

gemeentelijke taken op het gebied van de sociale zekerheid. De taken

worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met arbeidsvoor-

ziening, organisaties van zorginstellingen en instanties die met de

uitvoering van sociale zekerheidswetten zijn belast.

Relatie met programma

Financieel Deelname Resultaat

2014 2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012

(Bedragen x € 1.000) 6.417 nvt 0 0 3.901 4.403

Eigen Vermogen Vreemd vermogen

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)

Lisse

Gemeenschappelijke regeling

2 wethouders in het Algemeen Bestuur en 1 wethouder in het Dagelijks Bestuur

E igen Vermogen Vreemd vermogen

2 (maatschappij)

E igen Vermogen Vreemd vermogen

Samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland

Leiden

Gemeenschappelijke regeling

3 bestuursleden in het Algemeen Bestuur; 2 wethouders en burgemeester

programma 5 (inwoner en bestuur)

Met ingang van 1 januari 2007 is het Regionaal Bureau Leerplicht toegevoegd.

Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB)

Teylingen

Gemeenschappelijke regeling

1 wethouder in het Algemeen Bestuur

2 (maatschappij)
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Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling Als gemeenschappelijk belang is aangewezen de zorg voor het op

doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze ter verwerking en

vernietiging afvoeren van afvalstoffen. Binnen een maand na de voor-

lopige vaststelling van de rekening vindt met elk der deelnemende

gemeenten een voorlopige afrekening plaats, welke nog door de

definitieve afrekening wordt gevolgd. Het eventuele nadelige saldo van

de exploitatie over enig jaar komt ten laste van de deelnemende

gemeenten (totaal 8 gemeenten in de Bollenstreek) naar verhouding

van de door of uit elk der gemeenten in het jaar aangevoerde

hoeveelheid afvalstoffen vastgesteld naar het door het algemeen bestuur

te bepalen normen.

Relatie met programma

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2014 2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012

930 0 125 105 5.003 4.707

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling Het openbaar lichaam heeft tot doelstelling de belangen te behartigen van de

aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de brandweer, de

geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en de rampen-

bestrijding en een gecoördineerde inzet te realiseren van bij zware ongevallen

en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

Relatie met programma 3 (veiligheid en handhaving)

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2014 2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012

1.200 1.242 9.093 10.042 35.049 27.156

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling De doelstelling van de RDOG is de belangen te behartigen van de aan de

regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheids-

zorg, de volksgezondheid en het ambulancevervoer.

Relatie met programma 2 (maatschappij)

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2014 2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012

587 -202 5.643 2.311 29.299 28.034

Leiden

Gemeenschappelijke regeling

1 wethouder in het Algemeen Bestuur en in het Dagelijks Bestuur

E igen Vermogen

Veiligheidsregio Hollands Midden

Leiden

Gemeenschappelijke regeling

Vreemd vermogen

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands-Midden (RDOG)

Vuilafvoerbedrij f Duin- en Bollenstreek

Teylingen

Gemeenschappelijke regeling

1 wethouder in het Algemeen Bestuur

E igen Vermogen Vreemd vermogen

Vreemd vermogen

Eigen Vermogen

4 (Beheer openbare ruimte)

Burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur
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Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling Het sportcentrum bestaat uit een openlucht zwembad en een sportzaal.

Het complex is eigendom van de gemeente en wordt verhuurd middels

een huurovereenkomst. Sportfondsen is verantwoordelijk voor het

planmatig onderhoud. Uitzonderingen hierop zijn de vervangingen van

de bassinconstructie (betegeling) en de zwemwaterbehandelings-

installatie alsmede de  eventuele aanpassingen in het kader van wette-

lijke voorschriften of andere regelgeving.

Opmerking

Relatie met programma 2 (maatschappij)

Financieel Deelname Resultaat

2014 2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012

(Bedragen x € 1.000) 178 0 69 69 315 360

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Opmerking De totale waarde van de aandelen is moeilijk te bepalen, omdat het veelal geen

vrij verhandelbare aandelen betreft.

Relatie met programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financieel Deelname Resultaat

2014 2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012

(Bedragen x € 1.000.000) 49.686 aand. 332 1.897 2.752 134.563 139.476

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Opmerking De totale waarde van de aandelen is moeilijk te bepalen, omdat het veelal geen

vrij verhandelbare aandelen betreft.

Relatie met programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financieel Deelname Resultaat

2014 2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012

(Bedragen x € 1.000) 66.167 aand. 755 161.121 161.876 358.305 356.799

Algemene vergadering van aandeelhouders

E igen Vermogen Vreemd vermogen

Eigen Vermogen Vreemd vermogen

Duin waterbedrij f Zuid-Holland (Dunea)

Voorburg

Naamloze Vennootschap

Algemene vergadering van aandeelhouders

Sportfondsen Hillegom

Hillegom

Besloten Vennootschap

geen

Eigen Vermogen Vreemd vermogen

Bank Nederlandse Gemeenten

Den Haag

Naamloze Vennootschap
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Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Opmerking De waarde van de aandelen is moeilijk te bepalen, 

het betreft veelal geen vrij verhandelbare aandelen.

Financieel: Eigen vermogen en vreemdvermogen zijn de cijfers van Aliander het moederbedrijf.

Relatie met programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financieel Deelname Resultaat

2014 2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2011

(Bedragen x € 1.000) 505.209 aand. 224 3.079 3.203 4.239 4.211

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling De doelstelling van het GOM is het zorgdragen voor integrale gebiedsontwikkeling binnen de

Greenport gemeenten (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen).

De Gemeente pakken dus niet meer elk voor zich de Greenport aan met beperkte middelen en 

instrumenten, maar bundelen beleid, uitvoeringskracht en geld om de herstructurering

daadwerkelijk vorm te geven.

Waarbij verevening zal plaatsvinden tussen verlies en winstgevende projecten in de Greenport.

Opmerking Gemeente Hillegom neemt net als de 5 andere gemeenten deel met 1 aandeel.

Relatie met programma 1 (ruimte)

Financieel Deelname Resultaat

2014 2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012

(Bedragen x € 1.000) 1 aandeel 0 390 390 6.542 17.524

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling De doelstelling van Cocensus is het integraal waarderen, heffen en invorderen van 

decentrale belastingen en heffingen. Cocensus heeft een bedrijfsmatige grondslag en

zal tegen een zo laag mogelijk tarief en zo hoog mogelijke kwaliteit haar dienstverlening 

integraal aanbieden.

De dienstverlening door Cocensus wordt gekenmerkt door klantgericht, kwalitatief, innovatief.

Opmerking Gemeente Hillegom neemt sinds 1 mei 2009 deel aan GR naast o.a. de gemeenten Haarlem,

Haarlemmermeer, Beverwijk, (per 1 januari 2012) Oostzaan, Wormerland, 

(per 1 januari 2014) Alkmaar, Bergen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Langedijk en Schermer. 

Relatie met programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financieel Deelname Resultaat

2014 2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012

(Bedragen x € 1.000) 343 25 -30 -29 4.989 4.869

Eigen Vermogen Vreemd vermogen

Naamloze Vennootschap

Gemeenschappelijke regeling

2 wethouders in het Algemeen Bestuur

E igen Vermogen Vreemd vermogen

Participatie Greenport Ontwikkelingsmaatschappij  Duin- en Bollenstreek

Noordwijkerhout

Besloten Vennootschap

Algemene vergadering van aandeelhouders

E igen Vermogen Vreemd vermogen

Cocensus

Hoofddorp

Liander N.V.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Arnhem
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Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling De regeling wordt getroffen ter behartiging van de belangen op het gebied van milieu, 

alsmede ter behartiging van het belang van de milieubeleidsontwikkeling en een efficiënte 

en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke milieutaken in samenwerkingsverband.

Opmerking De Omgevingsdienst werkt op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten 

Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,  

Noordwijk, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen en Zoeterwoude en de provincie.

Relatie met programma 1 (ruimte)

Financieel Deelname Resultaat

2014 2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012

(Bedragen x € 1.000) 510 376 149 797 7.946 6.397

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Opmerking Gemeente Hillegom neemt sinds 1 januari 2011 deel aan dit overheidsgedomineerd bedrijf 

naast o.a. de gemeenten Haarlemmermeer, Lisse en Aalsmeer.

Relatie met programma 4 (Beheer openbare ruimte)

Financieel Deelname Resultaat

2014 2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012

(Bedragen x € 1.000) 8.008 aand. 372 19.349 20.747 33.363 37.034

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Opmerking Gemeente Hillegom neemt sinds 1 maart 2013 deel aan deze samenwerkingsorganasatie 

met gemeenten uit Noord Holland en Zuid Holland. De eenmalige kosten bestonden uit een 

waarborgsom van € 8.320 en aansluitkosten € 15.600.

Relatie met programma Bedrijfsvoering

Financieel Deelname Resultaat

2014 2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012

(Bedragen x € 1.000) 106

Omgevingsdienst West Holland

Leiden

Gemeenschappelijke regeling

2 leden en 2 plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur, 1 lid in het Dagelijks Bestuur

E igen Vermogen Vreemd vermogen

De Meerlanden N.V.

Hoofddorp

Naamloze Vennootschap

1 wethouder in het Algemeen Bestuur en 1 wethouder in het Dagelijks Bestuur

E igen Vermogen Vreemd vermogen

De Meerlanden werkt samen met gemeenten en bewoners aan een schone en duurzame leef- 

en werkomgeving. Dit doen zij door de gemeenten schoon, heel en veilig te houden en door  

afval innovatief in te zamelen en te verwerken. Dat levert u en ons grondstoffen en energie op.

E igen Vermogen Vreemd vermogen

n.v.t.

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Heemstede

Stichting

gemeentesecretaris in het Algemeen Bestuur

De stichting RIJK is een samenwerkingsorganisatie tussen gemeenten om financiele, kwalitatieve 

en procesmatige voordelen voor haar leden te halen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en 

tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.
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Paragraaf F Grondbeleid 
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De paragraaf grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de wijze waarop is getracht de 

doelstellingen te realiseren. In het jaarverslag zal vervolgens de verantwoording gegeven worden over 

wat in deze paragraaf is opgenomen. Naast de genoemde visie op het grondbeleid bevat de paragraaf de 

volgende aandachtspunten:  

 Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 

 Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 

 Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 

 De beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s. 

 

Uitvoering grondbeleid 

 Op 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet in werking getreden. Kostenverhaal is via ministeriële 

regeling gestandaardiseerd. Hiermee zijn de mogelijkheden van kostenverhaal bij particuliere 

grondexploitatie voor de gemeente vergroot. 

 Begin 2010 is de Nota Grondbeleid bestuurlijk vastgesteld. 

Deze geldt voor een periode van 4 jaar, dus vanaf 2010 t/m 2013. 

 De gemeente Hillegom heeft als standpunt geen actief grondbeleid uit te oefenen, maar ook niet 

per definitie een passief grondbeleid. Er wordt voor een tussenvorm gekozen, wat inhoudt dat 

er per situatie gekeken wordt naar de mogelijkheden en naar het maatschappelijk belang. 

 

Nota Grondbeleid 

De nota grondbeleid wordt in 2014 ingrijpend herzien en houden we rekening met de invloed van de 

veranderende markt. In deze nota wordt aandacht besteed aan de verordening artikel 212 Gemeentewet 

(GW) opgenomen onderdelen genoemd in artikel 28, lid 1: 

 de relatie met de programma’s van de begroting; 

 de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente; 

 te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten; 

 de verwerving en uitgifte van gronden; 

 de uitgifte van gronden in erfpacht en de bijstelling van erfpachtvergoedingen; 

 de uitgangspunten voor prijsstelling van de verkoop van gronden. 

 

Het college is bevoegd voor het doen van privaatrechtelijke aan- en verkopen van grond en bijvoorbeeld 

panden. Dit moet echter wel binnen door de raad vastgestelde kaders gebeuren. Deze kaders zijn 

vastgesteld door de raad bij het vaststellen van de nota Grondbeleid. 

 

Geraamde winstneming 

Dit is mogelijk als een deelproject is afgesloten, de winst op het deelproject is gerealiseerd en er geen 

verlies verwacht wordt op andere deelprojecten, tenzij daarvoor voldoende voorzieningen zijn getroffen. 

Dit geldt echter niet voor projecten waarvan duidelijk is dat er verlies wordt geleden. Hiervan wordt 

tussentijds verlies genomen. 

 

Financiële positie in relatie tot reserves en voorzieningen  

De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s van het grondbeleid zijn van belang voor de 

financiële positie van de gemeente. Binnen het weerstandsvermogen van de gemeente wordt rekening 

gehouden met de risico’s vanuit de grondexploitatie. Het totaal geprognosticeerd resultaat van alle 

hiervoor genoemde grondexploitatiegebieden is in hoofdlijnen verwerkt in de toekomstige mutaties van 

de reserve algemene investeringen. Ook is er een bestemmingsreserve nog uit te voeren werken, die is 

bedoeld voor de noodzakelijke werkzaamheden na het afsluiten van de complexen. 

 

Reserve algemene investeringen 

Wanneer een grondexploitatie complex administratief wordt afgesloten komt het resultaat uiteindelijk 

ten gunste of ten laste van deze reserve. Opname ten behoeve van de grondexploitatie is toegestaan 

mits er van een directe relatie met de grondexploitatie sprake is. Een directe relatie is ook aanwezig als 
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er binnen een periode van vijf jaar na het afsluiten van een exploitatie alsnog kosten gemaakt moeten 

worden voor werken die oorspronkelijk tot het bouw- of woonrijp maken zouden hebben behoord. 

Bestemmingsreserve nog uit te voeren werken 

Per 1-1-2013 bedraagt de bestemmingsreserve € 315.700. Deze bestemmingsreserve is bestemd voor 

de werkzaamheden die na het afsluiten van complexen grondexploitatie nog plaatsvinden.  

 

Weerstandsvermogen  

Het weerstandsvermogen bestaat uit middelen die de gemeente beschikbaar heeft voor het afdekken 

van o.a. de grondexploitatie risico’s. Op basis van jaarlijks te herziene risico-inschattingen van de 

verschillende exploitaties zal bepaald moeten worden welk vermogen aangehouden moet worden voor 

het afdekken van de risico’s. Het grootste risico vanuit de grondexploitatie is de exploitatie 

Vossepolder. Vooral de inkomstenkant staat vanwege de recessie onder druk. 

 

Overzicht van de diverse gronden: 
Overzicht Gronden Boekwaarde 

1 jan 2012

Verwachte 

Uitgaven 

2012

Verwachte 

Inkomsten 

2012

Boekwaarde 

31 dec 

2012

Nog te 

maken 

kosten

Nog te 

ontvangen 

inkomsten

Verwachte 

jaar 

afsluiting

Te 

verwachten 

resultaat

Nog niet in exploitatie genomen gronden

Mavo locatie Pr. Irenelaan 11.875 4.000 15.875 n.v.t.

Hillegom Noord 37.352 32.500 69.852 n.v.t.

Totaal 49.227 36.500 0 85.727 0 0 0

In exploitatie genomen gronden

Hillegom Zuid -733.253 733.253 0 0 0 2012 0

Vossepolder -4.375.273 900.000 -3.475.273 11.456.663 11.377.009 2015 -3.395.619

Evenemententerrein Zanderij -1.821.414 1.821.414 0 0 0 2012 0

Totaal -6.929.940 3.454.667 0 -3.475.273 11.456.663 11.377.009 -3.395.619

Totaal gronden -6.880.713 3.491.167 0 -3.389.546 11.456.663 11.377.009 -3.395.619  

 

Nog niet in exploitatie genomen gronden 

De nog niet in exploitatie genomen gronden betreft gronden die in gemeente eigendom zijn en die 

verworven zijn om in de toekomst in exploitatie te worden genomen.  

 Hillegom Noord (6.11.36 ha) complex 29 

3.830.29.05 

In februari 2012 heeft Provinciale Staten ingestemd met een contourwijziging in de provinciale 

structuurvisie en daarmee woningbouw op het gehele sportpark Weerestein mogelijk gemaakt. Op 

31 mei 2012 heeft de raad het concept Masterplan Hillegom Noord vrijgegeven voor participatie en 

opdracht gegeven voor het opstellen van een plan van aanpak voor ontwikkeling van de sportvelden. 

Het Masterplan Hillegom Noord is in de raadsvergadering van 11 juli 2013 behandeld.  

 

 Mavo locatie Pr. Irenelaan (0.29.75 ha) complex 38 

3.830.38.05 

Op 26 maart 2013 heeft B&W besloten om deze locatie in te zetten voor onderwijs doeleinden 

(Hillmare en Savio school). Op dit moment wordt bekeken wat de gevolgen zijn voor de 

grondexploitatie.  

 

 Ontwikkeling Paulusschool (1.51.09 ha) complex 43 

3.830.38.05 

In de Raad van 26 april 2013 is een krediet verstrekt voor de sloop van deze locatie. Zodra er een 

stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw ligt, wordt een grondexploitatie opgesteld en ter 

vaststelling aan de raad voorgelegd. Naar verwachting wordt de grond pas in 2014-2015 verkocht 

aan Stek, zodra Stek fase 2 (gebouw J) heeft opgeleverd. 

 

In exploitatie genomen gronden 

 Hillegom Zuid 

3.830.30.05 

De laatste kavel is in 2013 verkocht. De provincie heeft de Ecologisch hoofdstructuur opgeheven. De 

eigendom van deze grond ligt bij Zuid-Hollands Landschap, die voornemens is deze eigendommen 
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af te stoten. Voor de ontwikkeling van de watertoren zijn we in afwachting van de aanvraag tweede 

fase bouwvergunning. In afwachting van deze aanvraag besluiten we bij de jaarrekening 2013 of we 

het complex afsluiten. Eind 2009 is een deel van het al gerealiseerde positieve exploitatieresultaat 

(€ 5.000.000) ten gunste van de reserve algemene investeringen gebracht.  

 

 Vossepolder 

3.830.34.05 

In 2006 is deze woningbouwlocatie in exploitatie genomen. De sociale fase en de fase noord-oost is 

gereed. De kavels voor het cluster Ringvaartdijk zijn bouwrijp. De ontwikkelaar heeft de 

ontwikkelingen opgeschort. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de manege in de 

Vosse- en Weerlanerpolder is in januari 2013 ingetrokken. Een nieuwe aanvraag is op 28 mei 2013 

ingediend. Dit heeft als gevolg dat de exploitatie een vertraging oploopt van 2 jaar. Na uitplaatsing 

van manege Hillegom kunnen de overige fasen worden gestart. Na uitplaatsing van manege 

Hillegom kunnen de overige fasen worden gestart. Bij de verdere ontwikkeling van deze locatie 

spelen de mogelijke gevolgen van de recessie mee. Hier is op voorhand niet vanuit gegaan, maar wij 

lopen wel een risico van dalende grondprijzen en latere uitgifte. 

 

 Evenemententerrein Zanderij (0.18.55 ha) complex 39 

3.830.39.05 

In 2005 is een stuk grond aangekocht aan de van den Endelaan. Het betreft een perceel, dat 

benodigd is voor de ontwikkeling van de nieuwe onderwijslocatie van het Fioretticollege. De kosten 

worden geactiveerd binnen dit complex. De grond is in 2011 overgebracht naar de vaste activa 

tegen een waarde van € 2.720.000. De bouw van de nieuwe onderwijslocatie is door stichting 

Fioretti Teylingen in 2013 afgerond. De laatste werkzaamheden voor het woonrijp maken zijn voor 

de zomer afgerond. Tegen het project lopen drie verzoeken om tegemoetkoming in planschade bij 

de raad van State. In 2013 zal dit complex financieel worden afgesloten. 
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Paragraaf G Lokale Heffingen 
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De Gemeentewet geeft een limitatieve opsomming van de belastingen die een gemeente mag heffen. 

Hillegom heeft gekozen voor een breed belastingpakket om de belastingdruk zo evenwichtig mogelijk 

over de verschillende groepen belastingplichtigen te verdelen. Behalve de onroerend zaak belastingen 

(OZB) voor woningen en niet-woningen worden in Hillegom geheven:  

 hondenbelasting 

 rioolheffing 

 afvalstoffenheffing 

 precariobelasting 

 heffing BedrijfsInvesteringsZone (BIZ)  

 

Naast deze “echte” belastingen wordt ook een aantal rechten (retributies) geheven. Rechten betaalt 

iemand voor een individuele dienst van de gemeente. De belangrijkste retributies zijn de leges, 

reinigingsrechten voor de bedrijven, de marktgelden en de grafrechten.  

 

In de verordening artikel 212 Gemeentewet (GW) staat in artikel 22 het volgende over de inhoud van 

deze paragraaf: 

Voor het vaststellen van de hoogte van gemeentelijke tarieven, heffingen en prijzen door de raad, 

verstrekt het college aan de raad per verordening een voorstel waarin deze tarieven, heffingen en 

prijzen worden vastgelegd en de actueel begrote hoeveelheden per door de gemeente verstrekte dienst, 

waarover de tarieven, heffingen en prijzen in rekening worden gebracht. 

 

Bij de begroting en jaarstukken doet het college in de paragraaf lokale heffingen verslag van: de 

opbrengsten per lokale heffing; het volume en bedrag aan kwijtscheldingen; de kostendekkendheid van 

de rioolheffingen en de afvalstoffenheffing; de (ontwikkeling van de) lokale lastendruk.  

  

In deze paragraaf wordt verder aandacht besteed aan de tariefontwikkeling in Hillegom in relatie tot de 

landelijke tariefontwikkeling en die in de regiogemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal. Ook 

wordt een beeld gegeven van de toekomstvisie op het gemeentelijk belastinggebied en de 

ontwikkelingen in de WOZ. De prestatiegegevens van belastingen treft u aan in het hoofdstuk algemene 

dekkingsmiddelen en onvoorzien van deze programmabegroting. 

 

A. Tarieven 

Tariefontwikkeling landelijk 

Door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden wordt sinds 1997 de 

tarieven van de belastingen en heffingen van alle gemeenten vergeleken. In de onderstaande tabel wordt 

een aantal tarieven uitgelicht. Voor de tarieven voor een paspoort hanteren wij de maximaal toegestane 

prijs per stuk.  

 

Gemiddelde landelijke tariefstijging 2013 ten opzichte van 2012 

  Gemiddeld Hillegom* 

OZB eigenaar woningen 3,3% 0% 

OZB niet-woningen (eigenaar+gebruiker) 2,9% 0% 

Reinigingsheffing -0,2% 0% 

Rioolheffing 2,8% -4,8% 

Woonlasten 1,9% -3,5% 

Hondenbelasting 1,9% 1,75% 

Paspoort 3,3% Niet bekend 

Rijbewijs 2,0% 1,75% 

Uitreksel GBA 4,2% 1,75% 

*Percentage voor meerpersoonshuishoudens, voor zover van toepassing.  
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Tariefontwikkeling in Hillegom 

Voor de berekening van de OZB tarieven worden de totaal opbrengsten (exclusief areaal uitbreiding) niet 

verhoogd. De rioolrechten zijn voor de niet-woningen gedifferentieerd, daarnaast is er een tarief voor 

één persoons- en meer persoonshuishouden, het tarief is, op basis van voorcalculatie, 100% 

kostendekkend. Daarnaast is het tarief eenmalig verlaagd door het vastgestelde amendement bij 

behandeling van de Kadernota 2014. De teveel ontvangen rioolheffing over 2012 wordt in één keer 

teruggegeven aan de belastingplichtigen in 2014.  

Door de verminderde aanvoer van afval en het gevoerde afvalbeleid wordt met dezelfde tarieven als in 

2013 een 100% kostendekkendheid bereikt. De overige tarieven stijgen in 2014 met 1,75%.  

 

Onroerende zaakbelastingen 

De tarieven van de OZB zijn gebaseerd op de WOZ waarde en worden per jaar vastgesteld. Het tarief van 

2014 wordt gebaseerd op de waarde per 1 januari 2013. De marktontwikkeling worden gevolgd door 

Cocensus en worden, in overeenstemming met de dienstverleningsovereenkomst, medio november 

2013 definitief vastgesteld.  

 

In de meicirculaire over het Gemeentefonds wordt ook een prognose gegeven van de marktontwikkeling. 

De marktontwikkeling wordt, tussen 1-1-2012 en 1-1-2013, bij woningen geschat op -5,7%. Voor niet-

woningen wordt de marktontwikkeling geschat op -4,4%. Een en ander op basis van informatie die de 

Waarderingskamer heeft verzameld voor het landelijke gemiddelde.  

 

De ontwikkeling van de onroerende zaakbelasting tarieven van de afgelopen jaren waren:  

 2012 2013 

Woningen Eigenaar 0,0788% 0,0835% 

Niet-woningen Eigenaar 0,1298% 0,1467% 

Niet-woningen Gebruiker 0,1093% 0,1258% 

 

Bij de vaststelling van de belastingverordeningen, medio november, wordt de laatste prognose van de 

waarde per 1 januari 2013 bepaald om zodoende een juist percentage van de heffingsmaatstaf te 

kunnen vaststellen.  

 

De toename in de totaal opbrengsten wordt veroorzaakt door de toename in het aantal woningen, de 

zogenaamde areaaluitbreiding. 

 

Rioolheffing 

De rioolheffing wordt geheven ter bestrijding van de kosten van de gemeentelijke watertaken 

(afvalwater, hemelwater en grondwater). De opbrengst van de rioolheffing is gebaseerd op 100% 

dekking van de kosten.  

 

De grondslag bij woningen is gesplitst in één- en meerpersoonshuishoudens en bij niet-woningen het 

waterverbruik te hanteren als grondslag, verdeeld in 8 schalen. Daarnaast is besloten de jaarlijkse 

verwerkingskosten niet in 2012 in één keer te flexibiliseren, maar in drie jaar tijd oplopend te 

flexibiliseren, en wel in de volgende zin: in 2012 voor 12,1%, in 2013 voor 24,15% in 2014 voor 36,2%.  

 

Bij de behandeling van de kadernota 2014 is bij amendement vastgesteld dat de teveel ontvangen 

rioolheffing in 2012 in 2014 één keer wordt teruggegeven aan de belastingplichtigen.  
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Met de genoemde uitgangspunten worden de tarieven voor 2014: 

Rioolheffing 

woningen 2012 2013 2014 

1 persoonshh €241,16  €241,16  €196,45  

2 of meer persoonshh €250,76  €250,76  €225,25  

Niet-woningen 2012 2013 2014 

<100 €241,16  €236,05  €196,45  

100-250 €256,16  €266,05  €241,45  

250-500 €280,16  €314,05  €313,45  

500-1000 €325,16  €404,05  €448,45  

1000-2000 €415,16  €584,05  €718,45  

2000-4000 €595,16  €944,05  €1.258,45  

4000-6000 €835,16  €1.424,05  €1.978,45  

>6000 €1.435,16  €2.624,05  €3.778,45  

Garages/trafo's €50,00  €50,00  €50,00  

 

Reinigingsheffingen 

Reinigingsheffingen bestaan uit de afvalstoffenheffing voor huisgezinnen en overige reinigingsrechten. 

De reinigingsheffingen worden betaald voor het inzamelen en verwerken van afvalstoffen onder meer op 

de gemeentewerkplaats. De tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn. 

 

Door de verminderde aanvoer van afval en het gevoerde afvalbeleid wordt met dezelfde tarieven als in 

2013 een 100% kostendekkendheid bereikt. 

Afvalstoffenheffing 2012 2013 2014 

  Normaal Klein Normaal Klein Normaal Klein 

Tarief voorgaand jaar € 259,55 € 233,36 € 272,05 € 245,86 € 284,55 € 258,36 

Inflatie € 3,89 € 3,50 € 4,08 € 3,69   

Extra verhoging € 8,61 € 9,00 € 8,42 € 8,81   

Vastgesteld maximale stijging € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50   

Totaal tarief € 272,05 € 245,86 € 284,55 € 258,36 € 284,55 € 258,36 

De overige reinigingsheffingen zijn verhoogd met 1,75% 

 

Hondenbelasting 

De tarieven voor het houden van een of meer honden is verhoogd met 1,75 %. 

 

Hondenbelasting 2011 2012 2013 2014 

Tarief 1e hond:  € 57,45 € 58,35 € 59,25 € 60,30 

Tarief 2e hond:  € 121,80 € 58,35 € 59,25 € 60,30 

Tarief 3e hond:  € 203,55 € 58,35 € 59,25 € 60,30 

Kennels:  € 406,45 € 412,55 € 418,75 € 426,10 

 

Precariobelasting, leges, grafrechten en marktgelden 

In overeenstemming met de beleidsuitgangspunten zijn de precariobelasting, leges, grafrechten en 

marktgelden verhoogd met 1,75%, behoudens het tarief voor kabels en leidingen van nutsbedrijven. Het 

tarief voor kabels en leidingen van nutsbedrijven is verhoogd tot € 3,34 zoals vastgelegd in de 

kadernota 2014. 

 

Verordening BI-zone “BIZ Koopcentrum Hillegom” 

Op grond van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszone (BI-zones) is de Verordening BI-zone “BIZ 

Koopcentrum Hillegom” vanaf 2012 in werking getreden. De te heffen rechten zijn voor 3 jaar 

gegarandeerd, naar verwachting wordt de Experimentenwet gecontinueerd en kunnen de gemaakte 

afspraken met de Vereniging Ondernemersfonds Koopcentrum doorlopen. Van het te ontvangen bedrag 
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ad € 54.000 worden de perceptiekosten betaald en het resterende bedrag wordt doorbetaald aan de 

vereniging. De tarieven zijn voor de looptijd (tot en met 2015) vastgesteld.  

 

B. Overzicht geraamde inkomsten 

 

In onderstaand overzicht zijn alle lokale heffingen opgenomen: 

(Bedragen x € 1.000) 

Lokale heffingen 
2011 2012 Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Onroerende zaak belasting 2.849 2.820 2.887 2.916 

Hondenbelasting 62 69 70 70 

Precariobelasting 998 1.023 1.000 1.481 

Overige baten (dwangbevelen) 24 37 9 25 

Totaal niet bestedingsgebonden 3.933 3.949 3.966 4.492 

Afvalstoffenheffing  2.409 2.462 2.501 2.559 

Rioolheffing  2.281 2.369 2.457 2.189 

Secretarieleges 355 355 349 357 

Leges bouwvergunningen 330 680 430 413 

Begrafenisrechten 79 57 84 51 

Rechten en Marktgelden 17 13 19 18 

BIZ-rechten - 52 54 54 

Totaal gebonden aan bestedingen 5.471 5.990 5.893 5.641 

 

 

   Totaal 9.404 9.939 9.859 10.133 

 

C. Woonlasten 

 

Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een 

bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.  

In onderstaand overzicht staan de woonlasten van Hillegom en een aantal regiogemeenten.  

 

Woonlasten 2013 (Bron: Coelo) 

 

Gemeente 
OZB 

woningen 

OZB niet 

woningen  

Reinigings-

heffing 
Rioolheffing 

Woonlasten 

huurder 

(afval en 

riool)  

Woonlasten 

eigenaar 

OZB riool 

en afval 

Katwijk 0,0839% 0,3397% € 317,00  € 123,00  € 440,00  € 657,00  

Noordwijk 0,1102% 0,2324% € 330,00  € 141,00  € 471,00  € 845,00  

Noordwijkerhout 0,0756% 0,2522% € 318,00  € 256,00  € 574,00  € 783,00  

Lisse 0,0823% 0,3101% € 294,00  € 165,00  € 459,00  € 680,00  

Teylingen 0,0738% 0,2432% € 339,00  € 131,00  € 470,00  € 694,00  

Hillegom 0,0835% 0,2725% € 285,00  € 251,00  € 536,00  € 742,00  

Woonlasten 2014 

Hillegom 

Nog nader 

bepalen 

Nog nader 

bepalen 

€ 284,55  € 225,25  € 509,80  € 715,80  

 

 

D. Ontwikkelingen  

 

Onroerende zaakbelastingen (OZB) 

Door de dalende marktprijzen stijgt het tarief dat wordt berekend als percentage van de WOZ waarde. 

Wij hebben als uitgangspunt dat de totale opbrengst van de onroerende zaakbelasting (excl. 

areaaluitbreiding) hetzelfde blijft als het voorafgaande jaar. 



88 

 

 

Precariobelasting voor kabels en leidingen 

Voorbereiding wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting op netwerken nutsbedrijven. Naar aanleiding 

van de motie Van der Burg (Kamerstukken II, 32 500-VII, nr. 9) is er een nieuw wetsvoorstel gemaakt 

betreffende vrijstelling van de precariobelasting voor netwerken van nutsbedrijven. Hierdoor zullen de 

netwerken van nutsbedrijven worden vrijgesteld van precariobelasting. De precariobelasting blijft 

bestaan als regulerend instrument voor gemeenten voor onder andere terrassen en andere objecten 

boven, op en in de openbare grond. In het wetsvoorstel zal een overgangsregeling worden opgenomen 

die gekoppeld is aan een peildatum. Gedurende de overgangstermijn mogen decentrale overheden de 

precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven afbouwen in een zelf gekozen tempo. De geraamde 

netto opbrengsten in de begroting 2014 bedraagt € 1.126.000. De overgangsregeling is nog niet 

beschikbaar, wij blijven de ontwikkelingen volgen.  

 

E. Wet waardering onroerende zaken (WOZ)  

 

De vastgestelde WOZ waarde vormt de grondslag voor de onroerende zaakbelastingen (OZB), de 

Waterschapsomslagen gebouwd en het huurwaardeforfait voor de inkomstenbelasting. De WOZ 

administratie is een basisregistratie. De invoering van de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) 

mede in relatie tot de uitvoering van de Wet WOZ is daarbij een belangrijk aandachtspunt. De WOZ-

administratie wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Cocensus, de BAG-administratie 

wordt door ons zelfstandig uitgevoerd. De koppeling en afstemming hebben onze aandacht. De 

waarden worden op grond van de Wet WOZ jaarlijks herzien.  

 

F. Kwijtscheldingen 

 

Aan degenen die niet in staat zijn om de een belastingaanslag te betalen, kan (op grond van de 

Invorderingswet 1990) kwijtschelding worden verleend. De ministeriële regeling “Uitvoeringsregeling 

Invorderingswet 1990” geeft regels over de uitvoering. Deze regeling geldt ook voor de gemeentelijke 

heffingen (art. 255 Gemeentewet). De kwijtscheldingsnorm is bepaald op 100% van de geldende 

bijstandsnorm (besluit 14 maart 1997). Kwijtschelding kan worden verleend voor de OZB, de rioolheffing 

en de afvalstoffenheffing.  

 

Gemeenten kunnen extra maatregelen nemen, zo is het ook voor (startende) ondernemers mogelijk om 

in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Het besluit kwijtscheldingsregels is hier in 2012 op 

aangepast.  

 

Toegekende en ingeschatte 

kwijtscheldingen lokale heffingen 
Werkelijk 

2012 
Begroting 2013 Begroting 2014 

Kwijtscheldingen rioolheffing € 68.485 € 67.000 € 64.000 

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing € 72.009 € 72.000 € 74.000 

Totaal kwijtscheldingen € 140.493 € 139.000 € 138.000 
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Financiële Begroting  
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De financiële begroting heeft de volgende doelen: 

 autorisatie: na vaststellen door de gemeenteraad goedkeuring geven aan het doen van uitgaven 

 allocatie: keuzes maken voor welke taken de middelen worden ingezet 

 inzicht: verschaffen van inzicht in de financiële begroting, ook op lange termijn. 

Hoewel in het programmaplan eveneens meerjarige cijfers per programma zijn opgenomen, heeft dit 

deel tot doel daar een nadere toelichting op te geven. 

 

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn eisen gesteld aan de specifieke informatie die 

moet zijn opgenomen in de financiële begroting. De bedoeling is om de transparantie van de 

gemeentelijke begroting te verhogen. Deze verplichte onderwerpen zijn uitgangspunten voor de 

structuur van de programmabegroting. 

 

A. Grondslagen 

 

In deze paragraaf staan de financiële uitgangspunten die zijn gebruikt bij de totstandkoming van de 

begroting in de financiële begroting. In het volgende overzicht staan de belangrijkste uitgangspunten 

weergegeven uit de kadernota 2014. 

 

B. Totaaloverzicht van lasten en baten per programma 

 

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient inzichtelijk te worden gemaakt wat het 

resultaat is, voordat mutaties in de reserves hebben plaatsgevonden. Hierbij spreekt men over resultaat 

voor bestemming en resultaat na bestemming. In dit totaaloverzicht zijn alle lasten en baten per 

programma vermeld, gevolgd door een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 

Deze vormen samen het resultaat voor bestemming. Vervolgens zijn de mutaties in de reserves per 

programma weergegeven, wat gesaldeerd met het saldo voor bestemming het resultaat na bestemming 

geeft. 

 

Een korte toelichting op de kolommen: 

 De kolom rekening 2012 is het resultaat zoals opgenomen in de programmarekening van 2012. 

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 

Algemene uitkering Meicirculaire  Meicirculaire  Meicirculaire  Meicirculaire  

Lonen/premies 1% 0% 0% 0% 

Prijzen (algemeen) 0% 0% 0% 0% 

Personeelslasten 

(werkgeverslasten) 
0% 0% 0% 0% 

Verbonden partijen 0% 0% 0% 0% 

OZB tarieven 0% 0% 0% 0% 

Afvalstoffenheffing 
100% 

kostendekkend 

100% 

kostendekkend 

100% 

kostendekkend 

100% 

kostendekkend 

Rioolrecht 
100% 

kostendekkend 

100% 

kostendekkend 

100% 

kostendekkend 

100% 

kostendekkend 

Overige belastingen en  

heffingen 
1,75% 0% 0% 0% 

Rente reserves en  

voorzieningen 
5% 5% 5% 5% 

Kapitaallasten  

(omslagpercentage) 
5% 5% 5% 5% 

Onvoorzien per inwoner € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Aantal woningen 9.714 9.714 9.714 9.714 

Aantal inwoners 21.190 21.190 21.190 21.190 
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 De kolom begroting na wijziging 2013 betreft begrotingen inclusief de wijzigingen tot 1 juli 

2013. 

 De overige kolommen zijn de begrote begrotingen voor de betreffende jaren. 

 De totale lasten en baten zijn inclusief apparaatskosten en kapitaallasten in tegenstelling tot de 

overzichten ‘Wat mag het kosten’ in de programma’s.  

Bedragen x € 1000 

Lasten   Reke- Begro- Begro- Begro- Begro- Begro- Begro- 

    ning ting ting ting ting ting ting 

    2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 

        
na 

wijz.         

Ruimte Lasten -3.579 -6.856 -7.669 -
10.341 

-6.131 -
10.410 

-5.604 

  Baten 2.603 4.312 5.013 5.878 649 6.205 11.504 

Saldo Programma 1   -975 -2.543 -2.656 -4.463 -5.482 -4.205 5.900 

Maatschappij Lasten -
16.244 

-
17.274 

-
17.319 

-
17.598 

-
17.761 

-
17.502 

-
17.225 

  Baten 5.200 5.225 5.225 5.078 5.074 5.074 5.074 

Saldo Programma 2   
-

11.044 
-

12.049 
-

12.094 
-

12.521 
-

12.687 
-

12.428 
-

12.151 

Veiligheid en handhaving Lasten -2.500 -2.664 -2.664 -2.326 -2.325 -2.322 -2.321 

  Baten 183 137 137 66 66 66 66 

Saldo Programma 3   -2.317 -2.527 -2.527 -2.260 -2.259 -2.256 -2.255 

Beheer Openbare ruimte Lasten -8.656 -
12.785 

-
12.087 

-
11.725 

-8.888 -8.532 -8.236 

  Baten 4.877 5.773 5.251 4.902 5.164 5.270 5.070 

Saldo Programma 4   -3.779 -7.012 -6.837 -6.823 -3.724 -3.262 -3.166 

Inwoner en bestuur Lasten -6.362 -6.533 -6.533 -6.782 -6.564 -6.563 -6.538 

  Baten 1.183 926 926 898 898 898 898 

Saldo Programma 5   -5.179 -5.608 -5.608 -5.885 -5.666 -5.665 -5.641 

                  

Totaal saldo programmaplan   
-

23.295 
-

29.739 
-

29.722 
-

31.951 
-

29.819 
-

27.816 
-

17.313 

                  

Algemene  Lokale heffingen   3.247 3.239 3.239 3.611 3.268 3.277 3.286 

dekkingsmiddelen Algemene uitkering   17.251 16.779 16.779 17.074 16.426 16.430 16.244 

en onvoorzien Dividend   112 -4 -4 63 140 293 293 

  Saldo 
financiëringsfunctie   

2.504 3.687 3.687 3.207 3.246 2.862 2.846 

  Onvoorzien     94 94         

  Overige 
dekkingsmiddelen   

-127 18 18 581 1.629 316 403 

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 22.988 23.814 23.814 24.536 24.710 23.178 23.072 

                  

Resultaat voor bestemming   -307 -5.925 -5.908 -7.415 -5.109 -4.638 5.759 

                  

Toevoegingen reserves Programma 1 -1.346 -37 -37 -3 -181 -83 -8.177 

  Programma 2 -430 -1.731 -1.731 -100 -150 -200 -200 

  Programma 3               

  Programma 4 -1.981     -168 -146 -119 -119 

  Programma 5               

  Alg.dekkingsmiddelen 
en onvoorzien 

-1.606             

Totaal toevoegingen reserves   -5.362 -1.768 -1.768 -271 -477 -402 -8.496 

                  

Onttrekkingen reserves Programma 1 1.573 750 863 2.188 175 1.927   

  Programma 2 1.886 2.986 3.031 1.220 1.306 1.252 1.143 

  Programma 3               

  Programma 4 1.997 3.980 3.805 4.075 4.049 321 132 

  Programma 5 137 137 137 216 16 16 16 

  Alg.dekkingsmiddelen 
en onvoorzien 

76 -161 -161 48 1.008 968 928 

Totaal onttrekkingen reserves   5.670 7.692 7.675 7.747 6.555 4.484 2.219 

Resultaat na bestemming         62 969 -555 -518 
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C. Financiële toelichting op de programma’s 

 

In de onderstaande overzichten gaan we in op een aantal verschillenanalyses. In grote lijnen worden de 

verschillen aan u gepresenteerd: 

 Wijzigingen op het begrotingsresultaat in de kadernota 2014 na verwerking van het 

raadsbesluit. 

 Mutaties op de begroting 2014 ten opzichte van kadernota 2014 

 Verschillen tussen de begroting 2014 en de begroting 2013 

 Financiële toelichtingen op de programma’s en apparaatskosten 

 Verschillen tussen de jaarschijven van de meerjarenbegroting 

 

C.1 Begrotingsresultaat Kadernota 2014 

De kadernota 2014 vertoonde voor 2014 een positief saldo van € 555.000. In de raadsvergadering van 

20 juni 2013 is de kadernota behandeld. Na verwerking van het raadsbesluit is het geraamde saldo in de 

kadernota 2014 € 487.000 voordelig.  

 

Begrotingsresultaat kadernota 2014 2014 2015 2016 2017

Begrotingssaldo Programmabegroting 2013-2016 -202 -572 -226 -226

Mutaties -405 -1.219 -1.463 -1.711
Nieuwe activiteiten -286 0 0 -18

Maatregelen 1.448 3.246 2.105 2.131

Amendementen -68 -102 -221 -135

Begrotingssaldo kadernota 2014-2017 487 1.354 196 42

Bedragen x € 1.000

 

 

C.2 Mutaties begroting 2014 ten opzichte van kadernota 2014 en meerjarenbegroting 

In de programmabegroting 2014 zijn alle autonome ontwikkelingen (inflatie, loonstijging etc.) 

doorgerekend; zijn de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen bekend; de wijzigingen van 

raadsbesluiten en is de meicirculaire gemeentefonds 2013 van de algemene uitkering verwerkt. De 

belangrijkste afwijkingen tussen begroting en kadernota worden in het onderstaande overzicht 

genoemd. 

 

Prg.
Mutaties begroting 2014 t.o.v. kadernota 

2014 
2014 2015 2016 2017

Begrotingsaldo kadernota 2014 487 1.354 196 42

Bestuursrapportage 2013 (structurele lasten)

Rente- en afschrijvingskosten VMBO school 91 91 91 91

Groot onderhoud sportaccommodatie de Vosse -187 -187 -187

Meicirculaire 2013

ADM Algemene uitkering gemeentefonds 186 667 763 825

Overige ontwikkelingen

prg 4 Aanbesteding VAB 103 3 203 403

prg 4 Indexering en areaaluitbreiding Meerlanden N.V. -128 -128 -128 -128

Div. Gemeenschappelijke regelingen (incl. rijksbijdragen) 312 358 446 646

Div. Lokale heffingen 15 -211 -302 -493

ADM Financieringsresultaat -525 -208 -508 -525

ADM Rentebijschrijving reserves tot 2014 (Kadernota 2014) 0 2 135 135

ADM Rente en afschrijving -126 -269 -253 -306

ADM Apparaatskosten -458 -505 -471 -446

Div. Incidentele uitgaven t.l.v. algemene reserve gebracht 286

Div. Overig 6 3 -539 -761

Resultaat na bestemming begroting 2014 62 969 -555 -518

Bedragen x € 1.000
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 C.3 Verschillen begroting 2014 ten opzichte van gewijzigde begroting 2013 

In de financiële toelichting per programma worden afwijkingen tussen de begroting 2014 en de 

begroting 2013 toegelicht. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording, artikel 21, treft u een 

overzicht met de belangrijkste verschillen aan.  

 

    Bedragen x € 1.000 

Programma Financiële toelichting op hoofdlijnen 

Verschillen 

begroting 2014 

t.o.v. gewijzigde 

begroting 2013 

Programma 1 Ruimte -18 

  Wonen -109 

  Bereikbaarheid -1.318 

  Economie en bedrijvigheid -42 

  Milieu 78 

Programma 2 Sociaal domein -250 

  Onderwijs -56 

  Sport en gezondheid -130 

  Kunst en cultuur 32 

Programma 3 Openbare orde en veiligheid 0 

  Handhaving 20 

  Brandweer en crisisbeheersing 62 

Programma 4 Infrastructuur 13 

  Groen 703 

  Riolering en water -157 

  Afval 131 

Programma 5 Bestuur -30 

  Samenwerking -190 

  Dienstverlening 24 

Alg. dekk. midd. Lokale heffingen 413 

  Algemene uitkering 295 

  Dividend -164 

  Saldo financieringsfunctie -480 

  Onvoorziene uitgaven -94 

  Overige algemene dekkingsmiddelen 576 

Diversen Rente- en afschrijving -334 

  Apparaatskosten -481 

  Mutaties reserves 1.568 

Totaal   62 
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Financiële toelichting per programma 

 

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 1

Verschillen 

begroting 2014 

t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2013

Ruimte Saldo boekwaarde grondexploitaties 2012 (Pauluslocatie). Hiertegenover staan mutaties 

van de reserves.

36

Kadernota 2014 reëel ramen: adviesbudget ruimtelijke ordening 6

Incidenteel 2013: kosten onderzoek transformatie Hillegommerbeek (kadernota 2012) -60

Totaal -18

Wonen Saldo boekwaarde grondexploitaties (Vossepolder, Hillegom-Noord). Hiertegenover staan 

mutaties van de reserves.

-54

Beheervergoeding aan SVn voor starterleningen voorheen niet begroot -6

Kadernota 2014: gemeentelijke (structuur)visie -50

Overige lasten en baten 1

Totaal -109

Bereikbaarheid Uitvoering HVVP conform meerjarenbegroting reserve algemene investeringen. 383

Uitvoering busbaan conform meerjarenbegroting reserve algemene investeringen. -1.700

Kadernota 2014 reëel ramen: verkeers- en vervoerbeleid -1

Totaal -1.318

Economie en 

bedrijvigheid

Toetsen ondernemersklimaat in 2014 (eens per drie jaar) -15

Bijdrage thema-evenement Hillegom promotie in 2014 (eens per twee jaar). -25

Koersdocument greenpoort in 2013 (raad 25-10-2012) 46

Koersdocument economie en toerisme (raad 11-4-2013, € 100.000 waarvan € 70.000 

begrepen in apparaatskosten).

-30

Kadernota 2014: toerisme Bollenstreek -21

Kadernota 2014 reëel ramen: POBB 3

Totaal -42

Milieu Bijdrage Omgevingsdienst West-Holland conform begroting 2014 ODWH 79

Overige lasten en baten -1

Totaal 78

Rente- en Afschrijving in één keer in 2013 Jozefpark oost (raad 13-12-2012) 67

afschrijving Rente over boekwaarde ISV projecten Jozefpark en Woonzorgzone -9

Rente over deelname SVn door toename budget starterleningen (raad 14-3-2013) -16

Grondexploitaties: rentelasten Pauluslocatie -36

Grondexploitaties: overig 7

Totaal 13

Apparaatskosten Exploitatie. Zie toelichting apparaatskosten, financiële begroting hoofdstuk C.4 -408

Grondexploitaties. Zie toelichting apparaatskosten, financiële begroting hoofdstuk C.4 -2

Totaal -410

Mutaties reserves Exploitatie. Zie toelichting reserves, financiële begroting hoofdstuk F.1 1.350

Grondexploitaties. Zie toelichting reserves, financiële begroting hoofdstuk F.1 9

Totaal 1.359

Totaal -447

(Bedragen x € 1.000)
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Prestatieveld Financiële toelichting Programma 2

Verschillen 

begroting 2014 

t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2013

Sociaal domein Verliesbijdrage gemeenschappelijke regeling Kunst- Duin en Bollenstreek (KDB) conform 

begroting 2014 KDB.

5

Herstructureringsfaciliteit sociale werkvoorziening (kadernota 2013) 15

Bijdrage gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke sociale dienst (ISD) en 

rijksbijdragen conform begroting 2013 ISD. (Bbz etc.)

-294

Overige lasten en baten: subsidie vluchtelingen € 6.000, budget huur Mariaoord Stichting 

vluchtelingen naar budget dienstencentrum € 2.500, budget taalcoaches naar naar 

budget OAB € 3.600.

15

Geen huurinkomsten Raamwerk -11

Deel subsidie stichting Welzijn Hillegom ingezet voor exploitatiebijdrage dienstencentrum 

Elsbroek.

22

Subsidie stichting Kwadraad -18

Huuropbrengst stichting Kwadraad 5

Uitvoering Wmo beleidsplan 2013-2016 (raad 13-12-2012). Hiertegenover  staat een 

onttrekking van de reserve Wmo.

-235

Besparingspotentieel Wmo beleidsplan 2013-2016 (raad 13-12-2012). Hiertegenover  

staat een storting van de reserve Wmo.

50

Kadernota 2014 reëel ramen:  regulier Wmo beleid (GGZ, HLBT) 9

Bijdrage gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke sociale dienst (ISD) en 

rijksbijdragen conform begroting 2013 ISD. (Wmo)

118

Kadernota 2014: eigen bijdrage voorzieningen Wmo 40

Wmo psycho sociaal beleid 95

Stelpost dienstencentrum Elsbroek (raad 28-10-2010) ingezet voor exploitatiekosten 20

Kosten verhuizing naar dienstencentrum Elsbroek in 2013 50

Huurkosten dienstencentrum Elsbroek op basis van concept overeenkomst -159

Transitiekosten decentralisatie AWBZ (Kadernota 2013 / Algemene uitkering)
24

Overige lasten en baten -1

Totaal -250

Onderwijs VMBO school: in 2013 eenmalige vergoeding gemeente Lisse -99

Kadernota 2014 reëel ramen: onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 38

Overige lasten en baten 5

Totaal -56

Sport en 

gezondheid

Verhoging budget uitvoering brede impuls combinatiefunctie (collegebesluit 10 april 2012 

over sportbuurtcoaches) naar 120%: van € 57.400 naar € 68.800. Dekking vanuit het 

gemeentefonds.

-12

Verhoging storting voorziening onderhoudsfonds MOP bij nieuwe overeenkomst SFN -187

Kadernota 2014 reëel ramen: sportvisie 6

Overige lasten en baten -4

Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare 

Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) conform begroting(swijziging) 2014 RDOG.

-24

Huisvestingskosten Maraioord GGD ingezet voor dienstencentrum Elsbroek  48

Stelpost CJG ingezet voor dienstencentrum Elsbroek 43

Overige lasten en baten 0

Totaal -130

Kunst en cultuur Kadernota 2014 reëel ramen: monumentenbeleid 6

Deel budget projectsubsidies wordt ingezet voor de exploitatiekosten dienstencentrum 

Elsbroek (raad 28-10-2010).

30

Cultuurbudget conform Wmo beleidsplan 2013-2016. Raad 13-12-2012. -20

Kadernota 2014 reëel ramen: bijdrage lokale omroep 14

Overige lasten en baten 2

Totaal 32

Rente- en 

afschrijving

Nieuwbouw VMBO school gereed. € 90.581 minder kapitaallasten wegens overschot 

investeringskrediet. (College 2-4-2013)

87

Uitvoering notitie onderwijshuisvesting basisscholen (raad 16-12-2010). Verder normaal 

verloop afschrijving.

30

Uitvoering herinrichting sportpark de Zanderij. -42

Inrichting dienstencentrum Elsbroek (raad 11-7-2013) -36

Overige lasten en baten 7

Totaal 46

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten, financiële begroting hoofdstuk C.4 -69

Totaal -69

Mutaties reserves Zie toelichting reserves, financiële begroting hoofdstuk F.1 -181

Totaal -181

Totaal -607

(Bedragen x € 1.000)
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Prestatieveld Financiële toelichting Programma 3

Verschillen 

begroting 2014 

t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2013

Openbare orde en 

veiligheid

Overige lasten en baten 0

Totaal 0

Handhaving Kadernota 2014 reëel ramen: lijkschouwing en APV 8

Vergoeding regeling handhaving parkeren en overlast 15

Aansluiting meldkamer politie -3

Totaal 20

Brandweer en 

crisisbeheersing

VRHM op weg naar de Cebeon norm 49

Kadernota 2014 reëel ramen: piketdienst, rampenoefening 10

Overige lasten en baten 3

Totaal 62

Rente- en 

afschrijving

Normaal verloop afschrijving 1

Totaal 1

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten, financiële begroting hoofdstuk C.4 185

Totaal 185

Mutaties reserves Geen mutaties 0

Totaal 0

Totaal 268

(Bedragen x € 1.000)
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Prestatieveld Financiële toelichting Programma 4

Verschillen 

begroting 2014 

t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2013

Infrastructuur Budget nog uit te voeren werkzaamheden (grondexploitatie) fluctueert per jaar. In 2013 

staat gepland: herstraten plan Kapiteyn € 63.000 en in 2014 herstraten plan Kwekerij €  

72.000. De kosten worden onttrokken uit de gelijknamige reserve.

9

Indexatiekosten Meerlanden 2014 div. prestatievelden infrastructuur 22

Verlaging energiekosten straatverlichting -20

Overige lasten en baten 2

Totaal 13

Groen Hoftuin 178

park Elsbroek 570

Ontvlechting Zanderij uit DVO, Achterblijvende kosten vm.Sizo-terrein incl. 

efficiëncykorting

-22

Indexatiekosten Meerlanden 2014 div. prestatievelden Groen -38

Bezuinigingen kadernota 2014 Investeringen openbaar groen. 14

Overige lasten en baten 1

Totaal 703

Riolering en water Raamcontract DHV 15

Bezuinigingen kadernota 2014 Baggeren 50

Bedrag zit in de DVO met Meerlanden wordt via 980 Reserves en voorzieningen 

verrekend.

-88

Indexatiekosten Meerlanden 2014 div. prestatievelden Riolering en water -14

Verlaging mutatie voorziening, omdat deze via 980 de reserve geboekt wordt. 251

Onderhoud riolering t.l.v. reserve -84

Hogere rioolheffing niet woningen i.v.m. flexibilisering tarieven vastrecht waterverbruik. 29

Lagere rioolheffing i.v.m. éénmalige teruggave van € 345.160 -314

Overige lasten en baten -2

Totaal -157

Afval Lagere verwerkings- en transportkosten VAB Meerlanden. 103

Indexatiekosten Meerlanden 2014 div. prestatievelden Afval -30

Hogere opbrengst afvalstoffenheffing. Zie paragraaf lokale heffingen. 58

Totaal 131

Rente- en 

afschrijving

Wegen: deel afschrijving N208 fase 1 en 2 in één keer t.l.v. de RAI 2013 2.713

Wegen: deel afschrijving N208 fase 1 en 2 in één keer t.l.v. de RAI 2014 -3.442

Kunstwerken: afschrijving brug de Zanderij in één keer in 2013 231

Overig infrastructuur: normaal afschrijvingsverloop, nieuwe investeringen -90

Riolering: normaal afschrijvingsverloop, nieuwe investeringen -60

Afval: vervangen mini- en verzamelcontainers uitgevoerd door Meerlanden 17

Totaal -631

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten, financiële begroting hoofdstuk C.4 -47

Totaal -47

Mutaties reserves Zie toelichting reserves, financiële begroting hoofdstuk F.1 102

Totaal 102

Totaal 115

(Bedragen x € 1.000)
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Prestatieveld Financiële toelichting Programma 5

Verschillen 

begroting 2014 

t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2013

Bestuur Kadernota 2014: gevolgen bestuurlijke mutaties -56

Budget organisatie-ontwikkeling (kadernota 2011) in 2013 € 46.000 46

Geen doorbelasting naar de grondexploitaties -20

Overige lasten en baten 0

Totaal -30

Samenwerking Kadernota 2014: stoppen jongerenloket (gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland) 11

Kadernota 2014: uitvoeren 36 strategische opgaven -200

Overige lasten en baten -1

Totaal -190

Dienstverlening Kadernota 2014 reëel ramen: verzekeringen 5

Budget KEK (kadernota 2011) in 2013 € 65.000 65

Geen verkiezingen in 2013, verkiezingen EU en gemeenteraad in 2014. -40

Kadernota 2014: verlagen lasten budget lokaal loket 8

Lift begraafplaats in 2013 5

Opbrengst bouwleges en welstand -17

Budget nieuwkomersdag verplaatst van apparaatskosten naar dit pv 5.3 -5

Overige lasten en baten 3

Totaal 24

Rente- en 

afschrijving

Investering in herinrichting begraafplaats uitgesteld. Verder normaal afschrijvingsverloop. 6

Totaal 6

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten, financiële begroting hoofdstuk C.4 -86

Totaal -86

Mutaties reserves Zie toelichting reserves, financiële begroting hoofdstuk F.1 79

Totaal 79

Totaal -198

(Bedragen x € 1.000)
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Prestatieveld Financiële toelichting Algemene dekkingsmiddelen (ADM)

Verschillen 

begroting 2014 

t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2013

Lokale heffingen Bijdrage gemeenschappelijke regeling Cocensus. 7

Kadernota 2014 reëel ramen:  opbrengsten invordering 20

Voorziening dubieuze debiteuren op gewenst niveau brengen. -10

Kadernota 2014: o.a. verhoging tarief precario. Zie verder paragraaf lokale heffingen. 395

Overige lasten en baten 1

Totaal 413

Algemene uitkering De begroting 2014 is gebaseerd op de meicirculaire 2013. 295

Totaal 295

Dividend Het dividend van de  Nuon is conform de overeenkomst met Vattenfall: in 2013               

€ 317.000 en in 2014 € 153.000.

-164

Totaal -164

Saldo financierings-

functie

Ontvangen en betaalde rente uitzettingen korte termijn -55

Ontvangen rente uitzettingen lange termijn lager wegens schatkistbankieren -100

Renteresultaat -125

Bespaarde rente -200

Totaal -480

Onvoorziene 

uitgaven

De post onvoorziene uitgaven is begroot op € 1. 0

Begroting 2013: afschrijvingslasten wijkcontainers t.l.v. reserve. -94

Totaal -94

Overige algemene 

dekkingsmiddelen

Verhuur voormalig kantoor stichting Welzijn Hillegom 12

Kadernota 2014: verkoop stroken grond en gemeentelijke panden 565

Resultaat begroting 2013

Begrotingswijzigingen 2013 t.l.v. resultaat

Totaal 577

Rente- en 

afschrijving

Rente op vordering Nuon lager na ontvangst termijn in 2013. 273

Rente over deelname Meerlanden niet in 2013 begroot. -42

Totaal 231

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten, financiële begroting hoofdstuk C.4 -55

Totaal -55

Mutaties reserves Zie toelichting reserves, financiële begroting hoofdstuk F.1 209

Totaal 209

Totaal 932

(Bedragen x € 1.000)
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C.4 Financiële toelichting apparaatskosten  

In de programmabegroting 2014 zijn bij alle programma’s apparaatskosten weergegeven. In 

onderstaand overzicht is het totaal van alle programma’s weergegeven. De apparaatskosten voor de 

diverse grondexploitaties zijn verwerkt in het programma Ruimte.  

 

Apparaatskosten 2014

Begroot 

2013 (incl. 

wijz)

Begroting 

2014

Verschillen 

begroting 

2014 t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 

2013

Programma 1 Ruimte - exploitatie 954 1.362 -408

Programma 1 Ruimte - grondexploitaties 166 168 -2

Programma 2 Maatschappij 803 872 -69

Programma 3 Veiligheid & Handhaving 1.151 966 185

Programma 4 Beheer openbare ruimte 973 1.020 -47

Programma 5 Inwoner & Bestuur 4.297 4.383 -86

Algemene dekkingsmiddelen 97 151 -55

Totaal 8.441 8.922 -481

(Bedragen x € 1.000)

 

 

Onder de apparaatskosten zijn opgenomen, personeelskosten (lonen en salarissen en overige 

personeelskosten), automatiseringskosten, huisvestings- en facilitaire kosten, communicatie, financiële 

en juridische kosten. 

 

De kosten worden verdeeld aan de hand van de begrote urentoerekening naar de verschillende 

programma’s, grondexploitaties en investeringsprojecten. Verschillen worden ondergebracht bij de 

algemene dekkingsmiddelen. 

 

In totaal wordt in 2014 een bedrag van € 481.000 meer aan apparaatskosten aan de programma’s en 

algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien uitgegeven ten opzichte van de begroting 2013 na 

wijziging. Dit is als volgt te verklaren:  

 

Verschillen 

begroting 2014 

t.o.v. gewijzigde 

begroting 2013

-495

-105

69

52

10

17

-42

13

Totaal -481

(Bedragen x € 1.000)

Overige lasten en baten

Deelname inkoopstichting RIJK

Verklaring totaal saldo apparaatskosten

Personeelskosten (hogere werkgeverslasten, uitbreiding functies (economie, 

communicatie), bovenformatieven

Toerekening interne uren aan investeringskredieten

Maatregelen kadernota 2014: minimaliseren abonnementen € 5.000, 

minder papierverbruik door digitaliseren € 20.000, digitaliseren 

communicatiemiddelen € 20.000, versoberen nieuwkomersdag € 7.000.

IV & ICT plan (2012: € 144.000, 2013: € 106.250, 2014 € 37.500)

P&O: voorziening in vacatures

Rente- en afschrijvingskosten nieuwe investeringen facilitaire zaken en 

automatisering.
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C.5 Verschillen jaarschijven meerjarenbegroting 2014-2017 

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording, artikel 22, treft u een overzicht van de belangrijkste 

verschillen in de meerjarenbegroting aan. In het volgende overzicht zijn de mutaties van de 

verschillende jaarschijven ten opzichte van het jaar 2014 weergegeven.  

 

Mutaties meerjarenraming 2014

2015 

t.o.v. 

2014

2016 

t.o.v. 

2014

2017 

t.o.v. 

2014

prg 1.1 Uren grondexploitatie t.l.v. reserve -25 -25

prg 1.3 Themajaar Hillegom promotie 2014 en 2016 25 25

prg 1.3 Benchmark ondernemersklimaat in 2014 en 2017 15 15

prg 2.1 Leerlingenvervoer 10 20 29

prg 2.2 Extra storting voorz. onderhoud de Vosse t/m 2016 187

prg 2.5 Eigen bijdrage voorzieningen WMO 40 40 40

prg 4.4 Deelname VAB 100 300

prg 5.1 Geen verkiezingen in 2013 17 17 40

Div. Gemeenschappelijke regelingen (incl. rijksbijdragen) 7 107 307

Div. Lokale heffingen -433 -318 -509

ADM Algemene uitkering -648 -644 -830

ADM Dividend 77 -153 -153

ADM Financieringsresultaat 39 -344 -361

ADM Verkoop gemeentelijke gebouwen en snippergroen 960 -330 -215

Div. Apparaatskosten 89 123 130

Div. Rente en afschrijving -202 0 -53

ADM Onttrekking Nuon reserve (kadernota 2014) 960 920 880

Overig Ontwikkelingen onderwijshuisvesting -47 -283 -328

Overig Overige baten en lasten -2 138 -44

Totaal 907 -617 -580

Bedragen x € 1.000

 

 

D. Investeringen 

 

Investeringen hebben als kenmerk dat zij duurzaam zijn. Een investering gaat meerdere jaren mee. Op 

het moment dat een investering plaatsvindt (aanschaf/bouw) worden uitgaven gedaan. Deze uitgaven 

leiden echter niet direct tot lasten in de exploitatiebegroting. Op de investering wordt afgeschreven. In 

de financiële beheersbegroting, artikel 212, zijn de afschrijvingstermijnen bepaald. Toerekening van de 

kapitaallasten (rente en afschrijving) aan de exploitatiebegroting vindt voor de eerste maal plaats in het 

jaar nadat de investering is opgeleverd. 

 

Opgenomen is een totaaloverzicht van alle voorgenomen investeringen in 2014 en de geplande 

investeringen voor 2015, 2016 en 2017. Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en 

Verantwoording artikel 20 lid 2b, wordt onderscheid gemaakt in investeringen met een economisch nut 

en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 

 

Investeringen met een economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid 

middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. Hierbij gaat het nadrukkelijk om de mogelijkheid 

middelen te verwerven. Dat de gemeente ervoor kan kiezen ergens geen of geen kostendekkend tarief 

voor te heffen is niet relevant voor de vraag of een investering economisch nut heeft. Een vergelijkbare 

redenering geldt voor de verhandelbaarheid. Het gaat om de mogelijkheid de investering te verkopen, 

niet om de vraag of de gemeente de investering daadwerkelijk wil verkopen. 

 

Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden verstaan alle investeringen in aanleg en 

onderhoud van waterwegen, waterbouwkundige werken, permanente terreinwerken, wegen, straten, 

fietspaden, voetpaden, bruggen, viaducten, tunnels, verkeerslichtinstallaties, openbare verlichting, 
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straatmeubilair, reconstructie openbare ruimte, parken en overig openbaar groen. De maatschappelijke 

investeringen worden bij voldoende financiële ruimte in één keer afgeschreven. 

 

De investeringskredieten uit de jaarschijf 2014 worden bij het vaststellen van deze programmabegroting 

geautoriseerd door de raad. Het college besluit over de uitvoering van investeringen. Per 

investeringskrediet is aangegeven of een collegebesluit noodzakelijk is. Het gaat hierbij uitsluitend om 

investeringen uit de jaarschijf 2014. Vooral de kleinere vervangingsinvesteringen hebben we hiervan 

uitgezonderd. 

 

Omschrijving 2014 2015 2016 2017
Soort 

investering  

Afschrij

vings-

termijn 

in jaren

Besluit 

nodig 

(uitvoering 

2014)

Vervanging huisvesting basisschool -356 Economisch 40 College

Totaal programma 2 -356 0 0

Investeringen riolering (GRP) -822 -2.082 -722 -715 Economisch 40/15 College

Reconstructies wegen -428 -428 -428 -428 Maatschappelijk 25 College

Openbare verlichting -111 -111 -111 -111 Maatschappelijk 25 College

Kunstwerken -184 -184 -184 -184 Maatschappelijk 25 College

Totaal programma 4 -1545 -2805 -1445 -1438

Vergader- en geluidsinstallatie raadzaal -65 Economisch 15

Vervangen airco's gemeentekantoor -12 -12 -12 -15 Economisch 15 Nee

Vervangen verlichting gemeentekantoor -19 -20 -20 -20 Economisch 15 Nee

Vervangen meubilair gemeentekantoor -15 -15 -15 -15 Economisch 15 Nee

Vervangen grootformaat printer/scanner -18 Economisch 5 Nee

Vervanging brommers -4 Economisch 4 Nee

Vervanging bestelauto -25 Economisch 5 College

Uitvoering ICT jaarplan -350 -360 -360 -360 Economisch 5/8 College

Totaal bedrijfsvoering -443 -472 -407 -410

Totaal investeringskredieten -2344 -3277 -1852 -1848

Bedragen x € 1.000

 

 

E. Overzicht incidentele baten en lasten 

 

Conform artikel 19 lid c van het Besluit Begroting en Verantwoording is een overzicht van de incidentele 

baten en lasten een onderdeel van de financiële begroting. In de onderstaande tabel is aangegeven wat 

de incidentele baten en lasten in 2014 in het meerjarenperspectief zijn. 

 

De incidentele lasten uit de jaarschijf 2014 worden bij het vaststellen van deze programmabegroting 

geautoriseerd door de raad. Het college besluit over de uitvoering van investeringen. Per 

investeringskrediet is aangegeven of een collegebesluit noodzakelijk is. Het gaat hierbij uitsluitend om 

activiteiten uit de jaarschijf 2014. Het budget voor de ontsluiting van het NS station is dusdanig groot, 

dat hiervoor een separaat raadsvoorstel noodzakelijk is. 
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Omschrijving 2014 2015 2016 2017
Besluit nodig 

(uitvoering 

2014)

Onderzoek transformatie Hillegommerbeek -60 college

Herziening nota grondbeleid -15 college

Grondexploitatie de Vossepolder 3.700

Grondexploitaties Weersestein 4.400

Triangel -695

Centrumplannen -1.307

Opstellen gemeentelijke structuurvisie wonen -50 college

Uitvoering HVVP -67 -150 college

Reconstructie N208 3e fase -3.251

Ontsluiting NS station -3.900

Bijdrage provincie ontsluiting NS station 1.950

Bijdrage themajaar Hillegom promotie -25 -25 college

Benchmark ondernemersklimaat -15 -15 college

Ambitieverklaring toerisme Bollenstreek -21 college

Totaal programma 1 -2.203 -3.401 -2.027 8.085

Uitvoeren strategische opgave -200 college

Totaal programma 5 -200 0 0 0

Hertaxatie gemeentelijke panden -18

Verkoop gemeentelijke panden en snippergroen 565 1.525 235 350 college

Totaal algemene dekkingsmiddelen 565 1.525 235 332

Totaal incidentele baten en lasten voor bestemming-1.838 -1.876 -1.792 8.417

Storting reserve algemene investeringen (prg 1) -3.700

Storting reserve algemene investeringen (prg 1) -4.400

Onttrekking reserve algemene investeringen (prg 1) 695

Onttrekking reserve algemene investeringen (prg 1) 1.307

Onttrekking reserve algemene investeringen (prg 1) 67 150

Onttrekking reserve algemene investeringen (prg 1) 3.251

Onttrekking reserve algemene investeringen (prg 1) 1.950

Onttrekking algemene reserve (prg 1) 60

Onttrekking algemene reserve (prg 1) 86

Onttrekking algemene reserve (prg 5) 200

Totaal incidentele mutaties reserves 2.363 3.401 2.002 -8.100

Totaal incidentele baten en lasten na bestemming 525 1.525 210 317

Bedragen x € 1.000

raad

 

 

F.Reserves & voorzieningen 

 

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de reserves en voorzieningen, Dit overzicht geeft 

inzicht in de beginstanden, mutaties en de eindstanden voor de periode 2014-2017. Het doel van de 

reserves wordt beschreven in de nota reserves en voorzieningen. De mutaties van reserves zijn bij de 

toelichting op de programma’s aangegeven.  

 

Nota reserves en voorzieningen 

De raad stelde op 8 januari 2009 de nota reserves en voorzieningen vast. In de financiële verordening is 

vastgelegd dat deze nota tenminste elke vier jaar opnieuw aan de raad wordt aangeboden. 

Vooruitlopend op de nieuwe financiële verordening (4e kwartaal 2013) stellen we voor geen nieuwe nota 

reserves en voorzieningen op te stellen. Om sneller in te spelen op ontwikkelingen is het reserve- en 

voorzieningenbeleid met ingang van de jaarrekening 2012 opgenomen in de P&C cyclus.  

 

U wordt per reserve en voorziening geïnformeerd over: 

 Vorming en besteding  

 Toerekening van rente 

 Specifiek doel  

 Voeding 

 Maximale hoogte  

 Maximale looptijd 
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F.1 Stand en verloop van reserves 

Hieronder volgt een overzicht met het geprognosticeerde verloop van alle reserves.  

 
Ontwikkeling reserves 2014-2017

Saldo Saldo Saldo Saldo   Saldo
(bedragen x 1000) begin van het begin van het begin van het begin van het einde van het

dienstjaar dienstjaar dienstjaar dienstjaar   dienstjaar

Algemene reserves

Algemene reserve 7.559 1.216 2.518 2.521 9.198

Egalisatiereserve jaarrekeningen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Totaal algemene reserves 8.759 2.416 3.718 3.721 10.398

Bestemmingsreserves

Reserve sociale woningbouw 862 862 892 940 994

Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon PLB 36.616 36.616 29.156 28.236 27.356

Reserve onderwijshuisvesting 4.562 4.234 3.710 3.157 2.713

Reserve kunst 15 15 16 20 22

Reserve WMO 1.200 920 815 860 705

Reserve nog uit te voeren werken (grondexploitatie) 313 241 152 60 60

Reserve groot onderhoud riolering 633 717 285 306 424

Egalisatiereserve rioolrechten 345 0 0 0 0

Reserve onderhoud begraafplaats 125 125 125 125 125

Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen 9.465 8.791 8.101 7.395 6.671

Reserve algemene investeringen (RAI) 377 393 2.313 416 1.859

Reserve verbetering openbare ruimte centrum 500 500 500 500

Totaal bestemmingsreserves 54.511 53.412 46.065 42.014 41.429

Totaal reserves 63.270 55.827 49.783 45.734 51.827

2014 2015 20172016

 

 

Algemene reserve 

 

 Algemene reserve 

Aan deze algemene reserve is geen specifieke bestemming gegeven. Het dient om risico’s in de 

algemene zin op te vangen. De minimumomvang van deze reserve is hiervoor bepaald op 

€ 6.000.000. Het overige deel is vrij besteedbaar. In de jaren 2015 en 2016 is de algemene 

reserve minder dan de minimumomvang omdat in 2014 onttrekkingen plaatsvinden voor 

diverse werken die, naar verwachting, weer aangevuld worden door geprognosticeerde 

opbrengsten uit grondexploitaties.  

 

 Egalisatiereserve jaarrekening 

Het batig of nadelig saldo van de jaarrekening wordt gestort dan wel onttrokken aan deze 

reserve. Ook worden onverwachte nagekomen baten en lasten die na het afsluiten van het 

boekjaar nog plaatsvinden toegevoegd of onttrokken.  

Het saldo boven de € 1.200.000 (exclusief geoormerkte bedragen) wordt gestort in de 

algemene reserve.  

 

Bestemmingsreserves 

 Reserve ten behoeve van sociale woningbouw 

Deze reserve wordt gevoed door bijdragen uit verkopen van particuliere bouwkavels. Bij uitgifte 

van bouwkavels voor sociale woningbouw kunnen deze kavels tegen lagere kosten aangeboden 

worden door gebruik te maken van deze reserve.  

 

 Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon PLB 

In de raadsvergadering van juni 2009 werd besloten deze reserve in te stellen. De raad besloot 

op 15 december 2011, op advies van de werkgroep “Vrije besteding Nuon gelden”, € 6.500.000 

te storten in de RAI. Dit bedrag wordt gestort in 2015 als de volledige verkoopopbrengst van de 

NUON is ontvangen.  
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 Reserve onderwijshuisvesting  

Deze reserve dient als achtervang voor de voorziening onderhoud onderwijsgebouwen en de 

realisatie van de nieuwe VMBO school en andere onderwijsgebouwen. Via het gemeentefonds 

ontvangt de gemeente een bijdrage in de kosten van huisvestingsvoorzieningen onderwijs. 

Het saldo op de rekening onderwijs wordt aan deze reserve toegevoegd dan wel onttrokken.  

 

 Reserve aankoop / onderhoud kunstvoorwerpen 

Deze reserve wordt gevoed door een vast bedrag per vierkante meter bij het verkopen van 

bouwkavels te storten. Uit de reserve worden kunstobjecten op nieuwbouwlocaties gedekt.  

 

 Reserve Wmo 

Omdat de landelijke tendens uitgaat van de relatie tussen vergrijzing en grotere behoefte aan 

verzorging wordt verwacht dat de kosten in de toekomst voor de baten uitgaan. Omdat de 

geïntegreerde uitkering Wmo leidt tot een hogere inkomst in combinatie met de verwachting in 

de toekomst hogere uitgaven te moeten doen, is bij vaststelling van de jaarrekening 2007 een 

Wmo reserve ingesteld. Deze reserve dient aangegane meerjarige verplichtingen op te vangen. 

Het plafond is bepaald op € 1.200.000.  

 

 Reserve nog uit te voeren werken (grondexploitatie) 

In de bestuursrapportage 2012 heeft de raad besloten een bestemmingsreserve nog uit te 

voeren werken (grondexploitatie) in te stellen. Deze reserve is in de plaats gekomen van de 

gelijknamige voorziening. De voorziening is op advies van de accountant in de jaarrekening 

2011 vrijgevallen. De reserve is bestemd voor de werkzaamheden die na het afsluiten van de 

afzonderlijke grondexploitaties nog plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan de herbestrating 

die na enkele jaren opnieuw uitgevoerd wordt.  

 

 Reserve groot onderhoud riolering 

De reserve groot onderhoud riolering is ingesteld na opmerking van de accountant bij de 

jaarrekening 2011. Met aanpassing van het Gemeentelijk Rioleringslan zal de reserve weer 

worden omgezet naar een voorziening.  

 

 Egalisatiereserve rioolrechten 

De egalisatiereserve rioolrechten is ingesteld bij de programmarekening 2012. De gestorte 

gelden zijn in 2014 weer ingezet voor aanpassing van het tarief rioolrechten.  

 

 Reserve onderhoud begraafplaats 

Het onderhoud aan graven kan voor bepaalde perioden worden afgekocht. Deze ontvangsten 

worden gestort in de reserve onderhoud begraafplaatsen. Periodiek wordt er aan deze reserve 

onttrokken voor reguliere kosten aan de begraafplaats. Deze bestemmingsreserve wordt 

betrokken bij de aanstaande herinrichting van de begraafplaats.  

 

 Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen 

Aan deze reserve worden de kapitaallasten onttrokken gedurende de afschrijvingstermijn van 

diverse investeringen. Het betreft o.a. parkeergarage Henri Dunantplein, sportaccommodatie de 

Vosse en sportpark de Zanderij.  

 

 Reserve algemene investeringen (RAI) 

De op enig moment gerealiseerde opbrengsten van onroerend goed, die na aftrek van directe 

kosten uitgaan boven de boekwaarde(n) worden toegevoegd aan de reserve algemene 

investeringen. De minimum omvang is bepaald op € 1.500.000. 
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 Reserve verbetering openbare ruimte centrum 

In de kadernota 2014 is tot deze bestemmingsreserve besloten. Het gereserveerde bedrag 

ad € 500.000 wordt onttrokken uit de algemene reserve. In 2014 worden de uitvoerbare 

deelprojecten uitgevoerd en weer onttrokken uit deze bestemmingsreserve.  

 

F.2 Verloop voorzieningen 

Net als hiervoor ten aanzien van de reserves is opgenomen, wordt onderstaand het geprognosticeerde 

verloop van de voorzieningen geschetst. Het doel van de voorzieningen wordt hierna beschreven. 

 
Ontwikkeling voorzieningen 2014-2017

saldo saldo saldo saldo   saldo
(bedragen x 1000) begin van het begin van het begin van het begin van het einde van het

dienstjaar dienstjaar dienstjaar dienstjaar   dienstjaar

Voorzieningen

Groot onderhoud onderwijsgebouwen 411 387 341 421 484

Groot onderhoud brede school Elsbroek 52 48 39 0 2

Groot onderhoud zwembad 280 332 582 0 63

Voorziening pensioenen 595 625 655 685 715

Groot onderhoud gebouwen 772 956 785 804 709

Totaal voorzieningen 2.109 2.349 2.402 1.911 1.973

2014 2015 2016 2017

 

 

 Voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen  

De bedragen die in de voorziening worden gestort zijn gebaseerd op de meerjarenplanning 

groot onderhoud onderwijsgebouwen. Uitkeringen worden gedaan binnen de toegezegde 

vergoedingen. In de paragraaf B Onderhoud kapitaalgoederen wordt nader ingegaan op de 

voorzieningen.  

 

 Voorziening groot onderhoud brede school Elsbroek 

De voorziening is ontstaan na de opheffing en herbestemming van de Johan Frisolocatie. 

Aangezien het hier een locatie betreft, die in beheer en exploitatie is gegeven aan een stichting, 

zijn er ook afspraken gemaakt met betrekking tot het vormen van een voorziening voor groot 

onderhoud.  

 

 Voorziening groot onderhoud sportaccommodatie de Vosse 

Voor groot onderhoud zwembad is een voorziening gevormd, die contractueel is 

overeengekomen met Sportfondsen Nederland (SFN). Werkzaamheden worden uitgevoerd 

conform het meerjaren onderhoudsplan de Vosse. 

 

 Voorziening pensioenen wethouders 

Voor de pensioenaanspraken van de wethouders is een voorziening gevormd. Elk jaar wordt 

berekend of deze voorziening toereikend is op basis van de beschikbare gegevens. Deze 

voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse bijdrage van € 30.000 vanuit de exploitatie tot het 

maximum op basis van de jaarlijkse actualisatie.  

 

 Voorziening groot onderhoud gebouwen 

De voorziening groot onderhoud gebouwen wordt gevoed door een jaarlijkse storting gebaseerd 

op het meerjaren onderhoudsplan gebouwen. Voor een specificatie van de werkzaamheden 

wordt verwezen naar de paragraaf B Onderhoud kapitaalgoederen. 
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Progr.  Lasten Begroting 2014 Begroting 

2015

Begroting 

2016

Begroting 

2017

Omschrijving

1.2 Reserve algemene investeringen -136.768 Winstneming grondexploitatie Hillegom Zuid

1.2 Reserve algemene investeringen -9.642 -29.230 -17.975 Grondverkopen Vossepolder (FUG)

1.2 Reserve sociale woningbouw -30.677 -47.849 -54.206 Grondverkopen Vossepolder

1.2 Reserve algemene investeringen -3.700.000 Winstneming grondexploitatie Vossepolder

1.2 Reserve algemene investeringen -4.400.000 Winstneming grondexploitatie Weerestein (Sizo)

1.2 Reserve kunst -1.272 -3.857 -2.372 Bijdrage uit opbrengst grondverkoop Vossepolder

Totaal programma 1 grondexploitatie 0 -178.359 -80.936 -8.174.553

1.5 Algemene reserve -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 Aflossing aanschaf praalwagen Bloemencorso

Totaal programma 1 exploitatie -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

Totaal programma 1 -2.500 -180.859 -83.436 -8.177.053

2.5 Reserve WMO -100.000 -150.000 -200.000 -200.000 WMO beleidsplan 2013-2016 (overschot ISD 

begroting)

Totaal programma 2 -100.000 -150.000 -200.000 -200.000

4.3 Reserve groot onderhoud riolering -168.425 -145.720 -118.613 -118.613 GRP 2010-2015

Totaal programma 4 -168.425 -145.720 -118.613 -118.613

Totaal toevoegingen reserves -270.925 -476.579 -402.049 -8.495.666

Stortingen reserves 2014

 

 

Progr.  Baten Begroting 2014 Begroting 

2015

Begroting 

2016

Begroting 

2017

Omschrijving

1.1 Reserve algemene investering 25.000 25.000 0 0 Uren en rentekosten grondexploitaties 

Totaal programma 1 grondexploitatie 25.000 25.000 0 0

1.1 Algemene reserve 60.000 Onderzoek transformatie Hillegommerbeek

1.2 Reserve algemene investering 1.231.600 Henri Dunantplain Zuid

1.2 Reserve algemene investering 695.000 Triangel

1.3 Reserve algemene investering 1.950.000 Ontsluiting NS station

1.3 Reserve algemene investering 67.000 150.000 HVVP

1 Algemene reserve 86.000 Incitentele activiteiten uit Kadernota 2014

Totaal programma 1 exploitatie 2.163.000 150.000 1.926.600 0

Totaal programma 1 2.188.000 175.000 1.926.600 0

2.1 Reserve onderwijshuisvesting 327.984 523.884 553.235 444.062 Tekort onderwijsbegroting exploitatie

2.5 Reserve WMO 380.000 255.000 155.000 155.000 WMO beleidsplan 2013-2016

2 Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen 511.656 527.219 543.872 543.872 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie

Totaal programma 2 1.219.640 1.306.103 1.252.107 1.142.934

4.1 Reserve nog uit te voeren werken (grondexpl.) 72.315 88.660 91.863 Herstraatwerkzaamheden grondexploitaties

4.1 Reserve algemene investering (zie t/m 2012 pv 1.3) 3.442.000 HVVP N208 fase 1 en 2

4.1 Reserve algemene investering 3.251.000 HVVP N208 fase 3

4.3 Egalisatiereserve rioolrechten 345.160 Terugbetaling rioolrechten

4.3 Reserve groot onderhoud riolering 84.000 578.000 98.000 0 GRP 2010-2015

4.4 Reserve algemene investering Ondergrondse wijkcontaners

4 Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen 131.590 131.590 131.590 131.590 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie

Totaal programma 4 4.075.065 4.049.250 321.453 131.590

5 Algemene reserve 200.000 Incidentele activiteiten uit Kadernota 2014

5 Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen 16.339 16.339 16.339 16.339 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie

Totaal programma 5 216.339 16.339 16.339 16.339

ADM Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen 47.977 47.977 47.977 47.977 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie

ADM Reserve opbrengst dividend NUON 960.000 920.000 880.000 Maatregel kadernota 2014

Totaal programma ADM 47.977 1.007.977 967.977 927.977

Totaal onttrekkingen uit reserves 7.747.021 6.554.669 4.484.476 2.218.840

Onttrekkingen reserves 2014
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G. EMU-saldo 

 

Het EMU-saldo is in 1992 door de Europese en monetaire Unie ingevoerd om vergelijkingen tussen de 

verschillende Eurolanden te kunnen maken. In het verleden hanteerde elk land zijn eigen berekening 

voor het financieringssaldo, vergelijken kon hierdoor niet. 

 

Volgens de regels van de EMU, mag het vorderingentekort niet groter zijn dan 3% van het Bruto 

binnenlands product (vastgelegd in het verdrag van Maastricht). Hiermee wil men de economische 

sterkte van de Eurolanden behouden. 

 

Sinds enkele jaren zijn gemeenten verplicht in de begroting een prognose op te nemen van het EMU-

saldo het CBS verzamelt de gegevens van alle overheden en berekent op landelijk niveau het percentage. 

 

Voor Hillegom ziet de prognose van het EMU-saldo er als volgt uit (conform het format van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek): 

 

 

 

Het EMU-tekort/overschot wordt niet in een percentage per gemeente bepaald. Het CBS verzamelt de 

gegevens van alle overheden en berekent op landelijk niveau het percentage. 

 

Wet Hof 
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In 2013 is er proefgedraaid met een beheersmodel voor het EMU-saldo voortvloeiend uit het 

wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof). Het beheermodel is ontwikkeld om de 

ontwikkeling van het EMU-saldo van de medeoverheden te monitoren en te beheersen. Naar verwachting 

treedt de Wet Hof op 1 januari 2014 inwerking. 

 

H. Arbeidsgerelateerde verplichtingen 

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording, artikel 20 lid 2a, dient afzonderlijk aandacht besteed 

te worden aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar 

volume. Wat verstaat men daaronder? Het BBV schrijft in artikel 49 voor dat verplichtingen, die in het 

begrotingsjaar worden opgebouwd en in het volgend begrotingsjaar tot betaling komen onder de 

overlopende passiva dienen te worden opgenomen, tenzij het jaarlijks terugkerende 

arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume zijn. Een voorbeeld hiervan zijn 

de maandelijks opgebouwde verplichting aan het personeel om één keer per jaar het vakantiegeld uit te 

betalen. 

 

Alle arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn in de exploitatiebegroting verwerkt.  
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Bijlage   Normenkader 2014 
 

Programma Interne regelgeving 

Ruimte Structuurvisie 

  Vigerende bestemmingsplannen 

  Structuurvisie thema wonen 

  Diverse kadernota's voor grote projecten 

  Projectovereenkomsten 

  Hillegoms verkeer- en vervoersplan (HVVP) 

  Heffing en invordering van marktgeld 2014 

  Masterplan centrum  

  Heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone 

Koopcentrum Hillegom 2012 

  Economisch Koersdocument 

  Milieubeleidsplan /Duurzaamheidsagenda 

Maatschappij Verordening wet kinderopvang 

  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hillegom 

  Beleidsplan onderwijsachterstanden  

  Verordening leerlingenvervoer gemeente Hillegom  

  Procedure kunstaankopen voor de openbare ruimte 

  Kunstcommissieverordening 

  Subsidieverordening monumenten  

  

Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek 

  Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek 

  Algemene subsidieverordening 

  Hillegom speeltuinenbeleid  

  Buitenspelen, ja leuk, Speelruimteplan 

Veiligheid en 

handhaving 

Beleidsplan lokale veiligheid 

 

Beheer openbare 

ruimte Beleidsplan Openbare Verlichting  

  Beleidsplan Openbaar Groen 

  Heffing en invordering van rioolheffing 2014 

  Het RioolBeheerPlan en het BasisRioolPlan en GRP 2010-2015 

  Stedelijk waterplan 

  Kunstwerkenbeleid 

 Afvalbeleidsplan 

 Heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014 

Inwoner en 

bestuur Verordening op de Raadscommissies  

  Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 

  Regeling ambtelijke organisatie 

  Verordening Rekenkamercommissie Hillegom Lisse Noordwijkerhout 

  Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2008 

  Heffing en invordering van leges 2014 

  Heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2014 

  Bezoldigingsregeling 

  Beeldschermbrillen 

  Cafetariamodel 

  Fietsregeling 
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  Geschenkenregeling 

  Reis- en verblijfskostenregeling 

  Toelagen- en tegemoetkomingenregeling 

  Uitwisseling eindejaarsuitkering met reiskosten 

  Beleidsplan IV & ICT 2011-2014 

  Communicatiebeleidsplan  

  Communicatie jaarplan 2014 

  Budgethoudersregeling 2012 

  Financiële beheersverordening art. 212 GW 

  Controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie 

van de gemeente Hillegom (art. 213GW) 

  Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

  Periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het 

college gevoerde bestuur (art. 213a GW) 

  Verordening Commissie Bezwaarschriften 

  Delegatiebesluit gemeente Hillegom  

  Algemeen mandaatbesluit gemeente Hillegom  

Algemene 

dekkingsmiddelen Nota Reserves en Voorzieningen 2009 

en onvoorzien Nota afschrijvingsbeleid 2003 

  Treasurystatuut 2009 

  Heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2014 

  Heffing en de invordering van hondenbelasting 2014 

  Heffing en de invordering van precariobelasting en rechten 2014 

    

Programma Externe regelgeving 

Allen Gemeentewet (GW) 

  Algemene wet bestuursrecht (AWB) 

Ruimte Wet ruimtelijke ordening (Wro) /Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

  Intergemeentelijke structuurvisie Greenport 

  Wet Intensivering stedelijke vernieuwing 

  Huurprijzenwet woonruimte 

  Huurwet 

Maatschappij Wet op primair onderwijs 

  Wet op het voortgezet onderwijs 

  Wet educatie- en beroepsonderwijs 

  Wet Kinderopvang 

  Wet op de basiseducatie 

  Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKÉ) 

  Breedtesport impuls 

  Wet op het specifieke cultuurbeleid 

  Wet Werk en Bijstand 

  Wet Sociale Werkvoorzieningen 

  Wet Inburgering 

  Wet inkomensvoorziening Kunstenaars 

  Wet op het krediet beheer 

  Kaderwet LNV subsidies 

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

  Wet op de jeugdzorg 

  Wet publieke gezondheidszorg (WPV) 

Veiligheid en  Wet op de Veiligheidregio 

handhaving   

Beheer openbare    



112 

ruimte   

Inwoner en 

bestuur 

Burgerlijk Wetboek 

  Rechtspositie burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden. 

  Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

  Wet Bescherming persoonsgegevens 

  Wet GBA 

  Wet rechten burgerlijke stand 

  Wet Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)  

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

  Ambtenarenwet 

  Fiscale wetgeving (IB en LB) 

  Sociale verzekeringswetten 

  CAR/UWO 

  Wet elektronische handtekeningen  

  Europese aanbestedingsregels 

Algemene 

dekkingsmiddelen 

Ministeriële besluiten en regeling financiële verhoudingen en uitkeringen 

gemeentefonds 

dekkingsmiddelen Financiële verhoudingswet 

en onvoorzien Wet op het BTW-compensatiefonds (BCF) 

  Wet waardering onroerende zaken (WOZ) 

  Wet financiering decentrale overheden (Fido) 

  Besluit Begroting en verantwoording (BBV) 

  Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR) 

 

 


