
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Bestuursrapportage 2017 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom  

 

zaaknummer:   Z-17-017525 

datum voorstel:   31 juli 2017 

datum collegevergadering:  15 augustus 2017 

datum raadsvergadering:  14 september 2017 

agendapunt:  10d 

portefeuillehouder:   A. de Jong 

behandelend ambtenaar:  Paul Schaddé van Dooren 

e-mailadres:    p.schadde@HLTsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2017 

2. Voor de financiële gevolgen te besluiten zoals aangegeven in de 

Bestuursrapportage 2017 onder punt 1 en het incidentele positieve 

saldo ad. € 97.000 ten gunste te brengen van de post onvoorziene uitgaven 

(beslispunt 2). 

3. Hiervoor begrotingswijziging nummer 7 vast te stellen.  

 

 

 

Inleiding 

De Bestuursrapportage 2017 geeft de afwijkingen weer van de uitvoering van de 

Programmabegroting 2017 (peildatum medio juni 2017). De opzet van de 

Bestuursrapportage sluit aan op de Programmabegroting 2017.  

 

Bestaand kader en context 

- Financiële beheersverordening art. 212 Gemeentewet 

- Programmabegroting 2017 

 

Beoogd effect 

Vaststellen afwijkingen Programmabegroting 2017. 

 

Argumenten 

Het resultaat van de Bestuursrapportage 2017 is positief.  

 bedragen x € 1.000 

 Resultaat Bestuursrapportage 2017 

-/- = last Incidenteel saldo Bestuursrapportage 2017 140 

+    = baat Structureel saldo Bestuursrapportage 2017 -43 

 Resultaat van de Bestuursrapportage 2017 97 

 

  



 

 

bedragen x € 1.000 

Samenvatting resultaat Bestuursrapportage 2017 

Eerder genomen besluiten Raad/College 

Economische agenda, Economic Board -26   

RDOG 2015 1ste begrotingswijziging -18   

Veilig thuis project -37   

Project jongerenzorg  -149   

Totaal   -230 

Afwijkingen 

Lagere BIZ rechten door afname aantal objecten 10   

BIZ Rechten afname aantal objecten -10   

Werkplan ODWH 2017 -50   

Jeugd, loon- en prijsbijstelling Gemeentefonds -7   

Verhelpen wachtlijsten bij Jeugd- en Gezinsteam -42  

Armoedebestrijding kinderen -87   

Armoedebestrijding ouderen -3   

Participatiewet 87   

Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 0   

Huldiging sportkampioenen -5   

Sport- en speelmaterialen 2016 en 2017 -67   

Herstellen wegmeubilair -27   

BGT aansluiting en beheer -35   

Bijstelling opbrengst bouwleges 75   

Algemene uitkering  368   

Algemene uitkering, Armoede bestrijding kinderen 87   

Algemene uitkering - sociaal deelfonds -151   

Dividend  147   

Lokale heffingen (OZB) 38   

Totaal   327 

Resultaat van de Bestuursrapportage 2017     97 

 

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

 
Financiële consequenties 

Wij stellen u voor het resultaat als volgt te verwerken: 

1. De financiële gevolgen vaststellen zoals aangegeven in de 

Bestuursrapportage 2017; 

2. Het resultaat van de Bestuursrapportage 2017 ad. € 97.000 ten gunste te 

brengen van de post Onvoorziene uitgaven.  

 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

n.v.t. 

 

Duurzaamheid 

n.v.t. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

n.v.t. 

 

Urgentie 

n.v.t. 

 



 

 

Evaluatie 

n.v.t. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

- Bestuursrapportage 2017 

- 7e begrotingswijziging 2017 

 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
 

G.P. van Lierop A. van Erk 
secretaris burgemeester 

 
 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2017, 

 

gelet op – de Financiële beheersverordening art. 212 Gemeentewet 

  - Programmabegroting 2017 

 

 

besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2017. 

2. Voor de financiële gevolgen te besluiten zoals aangegeven in de 

Bestuursrapportage 2017 onder punt 1 en het positieve saldo ten gunste te brengen 

van de post onvoorziene uitgaven (beslispunt 2). 

3. Voor de budgettaire gevolgen begrotingswijziging nummer 7 vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 september 2017, 

 

 

 

 

Drs. A.J. Jaspers A. van Erk 
Waarnemend griffier voorzitter 
 


