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Beslispunten bestuursrapportage 2016 

 

a. Inhoudelijk 

Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2016. 

 

b. Financieel 

In het belang van een juiste rechtmatige afhandeling de volgende besluiten nemen: 

 

1. De financiële gevolgen vaststellen zoals aangegeven in het overzicht op pagina 21 van deze 

bestuursrapportage. 

2. Het incidentele positieve saldo van de bestuursrapportage 2016, ad € 320.000 ten gunste te 

brengen van de post onvoorziene uitgaven.
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Inleiding 

 

In deze bestuursrapportage geeft het college de afwijkingen aan ten opzichte van de 

Programmabegroting 2016.  

De opbouw van de bestuursrapportage: 

 Er wordt per programma, per prestatiegebied een kort overzicht gegeven op grote afwijkingen per 

peildatum 1 juni 2016. Als ondergrens wordt in de Financiële beheersverordening 2014 een bedrag 

van € 50.000 genoemd, wij gaan uit van afwijkingen boven de € 10.000. In sommige gevallen 

wordt vanwege de begrotingswijziging daarvan afgeweken. Waar nodig, wordt er per programma 

een verantwoording op de financiële bijstelling gegeven.  

 Onderscheid is gemaakt in incidentele (I) bijstellingen en structurele (S) bijstellingen. 

 Een totaaloverzicht van de financiële consequenties van deze rapportage wordt gegeven op 

pagina 21.  

 De door de gemeenteraad geaccordeerde oormerken bij de programmarekening 2015 geven we in 

een apart overzicht weer. 

 Wij informeren u over de stand van zaken betreffende de onttrekkingen aan voorzieningen.  

 In een apart overzicht staat de stand van zaken over de investeringskredieten vermeld.  

 Ten behoeve van de leesbaarheid hebben we in de tekst de bedragen afgerond op hele 

duizendtallen. In de begrotingswijzigingen worden de exacte cijfers gebruikt. 

 

De accountant heeft ons geadviseerd om in de bestuursrapportage het risicomanagement een 

prominentere plaats te geven. Wij zijn nog bezig met de uitwerking van deze aanbeveling. In deze 

bestuursrapportage is daarom nog niets opgenomen. Bij de jaarrekening over 2016 nemen wij een 

compleet en integraal stuk over risicomanagement op in de paragraaf A. Weerstandsvermogen. 

 

Begrippen 

 

Nadeel:  Het genoemde bedrag heeft een negatieve invloed op het begrotingsresultaat. 

Voordeel: Het genoemde bedrag heeft een positieve invloed op het begrotingsresultaat. 

Neutraal: Het genoemde bedrag heeft geen invloed op het begrotingsresultaat, omdat het 

bedrag zowel aan de baten- als aan de lastenkant als wijziging wordt opgevoerd. Dit 

komt voor bij bedragen die vanuit de algemene uitkering als extra worden uitgekeerd, 

waar ook een besteding tegenover staat. 

Oormerk: Het bestemmen van door overheden uitgekeerde of gereserveerde bedragen. Door 

deze bedragen te "oormerken" mogen ze nergens anders voor worden gebruikt dan 

voor het beoogde doel. 
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ramma 1 – Ruimte  

1.1 Prestatieveld  Ruimte 
 

Afwijkingen  

 Bij de behandeling van de Kadernota 2017 heeft de Raad een amendement aangenomen voor het 

onderzoeken van de verbetering van het internet in het buitengebied van Hillegom. € 10.000. 

 De onderhandelingen met Crescendo zijn eerder dan verwacht succesvol afgerond. De financiële 

effecten hiervan zijn verwerkt in de Algemene dekkingsmiddelen. 

 

1. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag  

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel 

Structureel 

Onderzoek digitale bereikbaarheid Hillegom - € 10  Nadeel Incidenteel 

Totaal prestatieveld 1.1 -  € 10 Nadeel  

 

1.2 Prestatieveld Wonen  
 

Afwijkingen  

 Met het vaststellen van de Woonvisie, het aantrekken van de markt en de opgave in de huisvesting 

van statushouders is er aanleiding om (woningbouw)projecten opnieuw op te pakken, zoals 

Vossepolder en Hillegom Noord. Daarvoor is extra capaciteit nodig op het gebied van 

projectleiders, planeconomie, juridische en communicatieondersteuning. Wij verwachten tot eind 

2016 € 208.000 extra te besteden aan inhuur derden. Dit bedrag verantwoorden wij in de 

paragraaf bedrijfsvoering. 

 

1.3 Prestatieveld Bereikbaarheid 
 

Afwijkingen  

Geen. 

 

Programma 1 
 Ruimte 

Ruimte Wonen Bereikbaarheid 
Economie & 
bedrijvigheid 

Milieu 
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1.4 Prestatieveld Economie en bedrijvigheid 
 

Afwijkingen  

Geen. 

 

1.5 Prestatieveld  Milieu 
 

Afwijkingen  

 De jaarrekening van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) over 2015 valt nadeliger uit. In 

2015 zijn meer uren door de ODWH gemaakt, dan begroot. Dit betreft  extra benodigde uren 

voor adviezen op ruimtelijke plannen, klachten, vergunningverlening en handhaving. 

Daarnaast was er sprake van frictiekosten bij de ODWH. Voor Hillegom betekent dit een nadeel 

van € 89.000. 

 Op basis van het Werkplan 2016 van de ODWH zijn voor vergunningverlening en adviezen op 

ruimtelijke plannen meer uren benodigd, dan aanvankelijk was begroot. 

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel 

Structureel 

Jaarrekening ODWH (raad 26-5-2016) - € 89 Nadeel Incidenteel 

Werkplan ODWH 2016 - € 12 Nadeel Incidenteel 

Totaal prestatieveld 1.5 - € 101 Nadeel  

 

 

 

 

 

Mutaties programma 1                                                                              Bedragen  (x € 1.000) 

Prestatieveld 1.1 Ruimte  - € 10 Incidenteel 

Prestatieveld 1.5 Milieu - € 101 Incidenteel 

Totale mutaties programma 1 - € 111 

 

Incidenteel 
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Programma 2 – Maatschappij  

2.1 Prestatieveld  Sociaal domein 
 

Afwijkingen  

 Jeugdhulp  

Uit de eerste kwartaalrapportage komen signalen van toenemend aantal cliënten jeugdhulp en 

druk op budgetten jeugdhulp.  De Tijdelijke WerkOrganisatie Jeugdhulp (TWO) onderzoekt de 

consequenties en komt met voorstellen. Bestuurders bespreken deze nog voor de zomer. Jeugd, 

loon- en prijsbijstelling, ouderbijdrage afgeschaft, orthocommunicatieve behandeling autisme, 

de kosten worden opgenomen in prestatieveld 2.1. 

 Jongerenwerk 

Per 1 januari 2016 voert stichting Welzijnskwartier (WZK) het jongerenwerk uit voor onze 

gemeente. In de overgang naar WZK is één medewerker ziek in dienst genomen. WZK heeft voor 

aanvang van het subsidiejaar een berekening laten maken van de maximale frictiekosten. Het 

gaat om een bedrag van maximaal €107.000. Deze frictiekosten gelden voor het jaar 2016 en 

kunnen niet op WZK worden afgewenteld. 

 Wmo  

De algemene voorziening Hulp bij het Huishouden is juridisch niet toegestaan. De huidige 

maatwerkvoorziening wordt opnieuw opengesteld voor nieuwe klanten. De financiële 

consequenties passen binnen de begroting. 

 Huishoudelijke hulp  

Aanpassingen in loon- en prijsbijstelling. 

 Asielinstroom  

De wijzigingen in de accressen hebben betrekking op verschillende taakvelden, door de 

verhoogde asielinstroom zijn de accressen in de verschillende jaren verhoogd, ook in 2015. Om 

de beschikbare middelen te verdelen over de gemeenten wordt een decentralisatie-uitkering 

(DU) Verhoogde asielinstroom ingevoerd (bedragen in de september circulaire). Voor de voeding 

van de DU zijn middelen uit het acres gehaald, ad € 57.500 voor 2016, terwijl de DU bedragen 

nog niet bekend zijn. De lasten en baten worden voorlopig met dit bedrag verhoogd. 

  

Programma 2 
Maatschappij 

Sociaal 
Domein 

Onderwijs 
Sport & 

Gezondheid 
Kunst & 
Cultuur 
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 Participatiewet 

Loon- en prijsbijstelling, de kosten worden opgenomen in prestatieveld 2.1. 

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag  Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel 

Structureel 

Toename asielinstroom Zie paragraaf algemene uitkering. - € 58 Nadeel Incidenteel 

Jeugd. Zie paragraaf algemene uitkering. - € 66 Nadeel Incidenteel 

Jongerenwerk, frictiekosten -€ 107 Nadeel Incidenteel 

Jaarrekening 2015 ISD: Het resultaat van de voorlopige 

jaarrekening was € 1.250.597 positief. Dit resultaat is 

verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2015. Het 

resultaat van de definitieve jaarrekening van de ISD is 

€ 1.442.323. Uw raad is hierover geïnformeerd in de 

vergadering van  7 juli 2016. Het verschil van € 202.978 is 

verantwoord in deze bestuursrapportage.  

€ 203 Voordeel Incidenteel 

Jaarrekening 2015 Jeugdhulp: Het resultaat van de eerste 

prognose was € 58.000 negatief. Dit resultaat is verwerkt 

in de gemeentelijke jaarrekening 2015. Het resultaat van 

de (voorlopige) jaarrekening van Jeugdzorg is € 126.454 

positief. Het verschil van € 184.454 is verantwoord in deze 

bestuursrapportage. Het verschil wordt grotendeels 

veroorzaakt door de verdeling van de PGB kosten op  basis 

van het solidariteitsbeginsel. 

€ 184 Voordeel Incidenteel 

Servicepunt werk (SPW): Het college heeft op 9 feb. 2016 

besloten extra budget beschikbaar te stellen voor de 

opstartfase. Het aandeel van Hillegom in  2016 is € 18.285 

(2017 € 33.733, 2018 € 16.791). De lasten worden gedekt 

uit de reserve sociaal Domein 

-€ 18 Nadeel Incidenteel 

Huishoudelijk Hulp Toelage - € 6 Nadeel Incidenteel 

Totaal prestatieveld 2.1 € 132 Voordeel  

 

2.2 Prestatieveld  Onderwijs 
 

Afwijkingen  

 Uitbreiding Voorschoolse voorziening peuters, kabinetsbesluit om alle peuters de mogelijkheid 

te geven en te stimuleren om naar een voorschoolse voorziening te gaan. De lasten en baten van 

de voorschoolse voorziening peuters worden opgenomen in het prestatieveld 2.2  

 Participatiewet: loon- en prijsbijstelling, de kosten worden opgenomen in prestatieveld 2.2. Zie 

ook algemene uitkering. 

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel 

Structureel 

Voorschoolse voorziening peuters - € 10 Nadeel Incidenteel 

Participatiewet - € 123 Nadeel Incidenteel 

Totaal prestatieveld 2.2  - € 133 Nadeel  
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2.3 Prestatieveld  Sport & Gezondheid 
 

Afwijkingen  

 RDOG jaarrekening 2015. Omdat de RDOG voor Veilig Thuis en de infectieziekten bestrijding al 

in 2016 structurele meerkosten verwacht, is voorgesteld het resultaat van de rekening RDOG 

2015 hiervoor te oormerken. 

 Voor de controle en het monitoren van de Stichting Zanderij op basis van de overeenkomst en 

het Raadsbesluit 2011 zijn geen middelen geraamd. De meerjarenonderhoudsplanning moet 

geactualiseerd worden overeenkomstig de bepalingen. De kosten bedragen € 10.000. 

 Vervangen afgekeurd speelmaterialen gymzalen naar aanleiding van de herkeuring en het 

veiligheidsonderzoek, een bedrag van € 31.000.  

Van de Sportfondsen is de afrekening 2014 ontvangen, deze is € 20.000 hoger dan geraamd.  

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel  

Structureel 

Jaarrekening 2015 RDOG € 17 Voordeel Incidenteel 

Opstellen meerjarig 

onderhoudsprogramma sportpark 

Zanderij 

- € 10 Nadeel Incidenteel 

Vervangen afgekeurd materiaal en 

eindafrekening SportFondsenNederland 

(SFN) 

- € 51 Nadeel Incidenteel 

Totaal prestatieveld 2.3 - € 44 Nadeel  

 

2.4 Prestatieveld Kunst & Cultuur 

 

Afwijkingen  

Geen. 

 

 

Mutaties programma 2                          Bedragen  (x € 1.000) 

Prestatieveld 2.1 Sociaal domein € 132 Incidenteel 

Prestatieveld 2.2 Onderwijs  - € 133  Incidenteel 

Prestatieveld 2.3 Sport & Gezondheid   - € 44  Incidenteel 

Totale mutaties programma 2 € 45 

 

Incidenteel 
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Programma 3 – Openbare orde en Veiligheid 

3.1 Prestatieveld Openbare orde en veiligheid 
 

Afwijkingen  

 Geen. 

 

3.2 Prestatieveld Handhaving 
 

Afwijkingen  

 Geen. 

 

3.3 Prestatieveld Brandweer en rampenbestrijding 
 

Afwijkingen  

 VRHM 

De afrekening van Veiligheidsregio Hollands Midden over 2015 valt € 60.823 voordeliger uit.  

 

Mutaties programma 3   Bedragen  (x € 1.000) 

Prestatieveld 3.3 Brandweer en rampenbestrijding € 61 Incidenteel 

Totale mutaties programma 3  € 61 Incidenteel 

 

Programma 3 
 Veiligheid & Handhaving 

Openbare orde 
& Veiligheid 

Handhaving 
Brandweer & 

Crisisbeheersing 
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Programma 4 – Beheer openbare ruimte 

 

4.1 Prestatieveld  Infrastructuur 

 
Afwijkingen  

 Onderhoud Wegbermen  

Het is vanaf 30 maart 2016 wettelijk niet meer toegestaan om chemische 

onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken. Om hetzelfde kwaliteitsniveau te realiseren is een extra 

inspanning vereist met andere methoden zoals, borstelen, vegen, thermische reiniging, etc.. Deze 

extra inspanning brengt hogere kosten met zich mee. 

 Inhuur Toezichthouder Openbare Ruimte  

Begin 2016 is middels een aanbesteding een Toezichthouder openbare ruimte ingehuurd. 

 Degeneratiekosten  

Eerste positieve resultaten zijn al zichtbaar zowel wat de baten en de uitvoering betreft. 

 VRI 

Het plaatsen van fietsattentielichten bij de VRI/Singel en VRI/Olympiaweg ter bevordering van de 

verkeersveiligheid. 

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel  

Structureel 

Onderhoud onkruidbestrijding in wegen 

kwaliteitsniveau B verhoging van het 

lumpsumbedrag Meerlanden. 

- € 50 Nadeel Incidenteel 

Opbrengst degeneratiekosten kabels en 

leidingen 

€ 28 Voordeel Incidenteel 

Inhuur Toezichthouder degeneratiekosten 

kabels en leidingen 

- € 28 Nadeel Incidenteel 

Plaatsen fietsattentielichten VRI - € 25 Nadeel Incidenteel 

Totaal prestatieveld 4.1 - € 75  Nadeel  

Programma 4 
 Beheer en onderhoud  

Openbare Ruimte 

Infrastructuur Groen 
Riolering & 

Water 
Afval 
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4.2 Prestatieveld Groen 

 
Afwijkingen  

Geen 

 

Prestatieveld 4.3 – Riolering en water 

 
Afwijkingen  

 Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 

De financiële gevolgen van het raadbesluit in oktober 2015 van het nieuwe vGRP 2016-2020 zijn 

verwerkt in deze bestuursrapportage. 

 Rioolheffing 

De rioolheffing blijft achter op de ramingen door achterblijvende opleveringen van woningen. Bij 

opmaken van de kadernota en begroting is deze te ruim geraamd. Zie ook Paragraaf Lokale 

Heffingen. 

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel  

Structureel 

Nieuw GRP 2016 - 2020  (raad 15-10-

2015) verlaging onttrekking/storting 

voorziening 

€ 6 Voordeel Incidenteel 

Nieuw GRP 2016 - 2020  (raad 15-10-

2015) 

 € 42 Voordeel Incidenteel 

Rioolheffing - € 55 Nadeel Incidenteel 

Totaal prestatieveld 4.3 - € 7 Nadeel  

 

4.4 Prestatieveld Afval 
 

Afwijkingen  

Geen 

 

 

Mutaties programma 4      Bedragen (x € 1.000) 

 Prestatieveld 4.1 Infrastructuur - € 75  Incidenteel 

Prestatieveld 4.3 Riolering & water - € 7 Incidenteel 

Totale mutaties programma 4 - € 82 Incidenteel 
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Programma 5 – Inwoner en Bestuur 

5.1 Prestatieveld Bestuur 
 

Afwijkingen  

 Aanpassing van de begroting 2016 van Holland Rijnland door verminderde rente opbrengsten 

die gebruikt werden ter dekking van uitgaven in de exploitatie. In 2017 is door bezuinigingen 

de dekking gezocht en gevonden. 

 Uitkering afgetreden wethouders zie paragraaf D. 

 Ex-wethouders planmatige begeleiding zie paragraaf D. 

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel 

Structureel 

Herziening begroting Holland Rijnland  - € 9  Nadeel Incidenteel 

Uitkeringen afgetreden wethouders - € 64 Nadeel Incidenteel 

Traject van planmatige begeleiding 

wethouder(s) 

- € 15 Nadeel Incidenteel 

Totaal prestatieveld 5.1 - € 88  Nadeel  

 

5.2 Prestatieveld Samenwerking 
 

Afwijkingen  

Geen 

 

5.3 Prestatieveld Dienstverlening  
 

Afwijkingen  

 Opbrengst bouwleges 

De opbrengst van bouwleges is afhankelijk van het aantal vergunningsaanvragen. Vooraf is 

Programma 5 
 Inwoner & Bestuur 

Bestuur Samenwerking Dienstverlening Bedrijfsvoering 
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lastig in te schatten hoeveel vergunningsaanvragen er in een jaar binnen zullen komen. Op 

basis van de inkomsten van het eerste half jaar wordt de raming naar beneden bijgesteld. 

 Verkiezingen 

Eind vorig jaar is definitief bekend geworden dat er op 6 april 2016 een raadgevend 

referendum zou worden gehouden over de goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen 

de EU en Oekraïne. De onvoorzien uitgaven zijn € 22.000. 

 Begraafplaats  

Het is begin dit jaar noodzakelijk gebleken om de oude afdekplaten van  de knekelputten te 

vervangen door afsluitbare aluminium afdekplaten. Deze lasten, ad € 7.800 komen ten laste 

van de reserve begraafplaats. 

 Onderzoeken en digitale dienstverlening 

In de programmabegroting van 2016 wordt gesproken over het uitvoeren van een tweetal 

onderzoeken in 2016, namelijk het burgerperspectief van ‘waarstaatjegemeente.nl’ (inclusief 

de ondernemerspeiling) en het onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van de 

gemeente Hillegom (TELAN-onderzoek). Daarnaast is er sprake van aansluiting bij 

mijnoverheid.nl. Beide onderzoeken en de ontwikkelingen met mijnoverheid.nl worden in 2017 

uitgevoerd in HLT-Samen verband. Daarmee lopen we gelijk met Lisse en Teylingen die deze 

zaken in 2017 op de planning hebben staan. Deze worden in HLT-verband als project in 2017 

opgepakt. 

 

 (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel 

Structureel 

Bijstelling opbrengst bouwleges - € 70  Nadeel Incidenteel 

Referendum Associatieovereenkomst - € 22 Nadeel Incidenteel 

Knekelputten vervangen door afsluitbare 

aluminium afdekplaten. 

- € 8   Nadeel Incidenteel 

Totaal prestatieveld 5.3 - € 100  Nadeel  

 

5.4 Prestatieveld  Bedrijfsvoering 
 

Afwijkingen  
 Afwijkingen zie paragraaf D. 

 

Mutaties programma 5       Bedragen (x € 1.000) 

Prestatieveld 5.1 Bestuur - € 88 Incidenteel 

Prestatieveld 5.3 Dienstverlening - € 100  incidenteel 

Prestatieveld 5.4 Bedrijfsvoering - € 726 

 

Incidenteel 

Totale mutaties programma 5 

 

- € 914 

 

incidenteel 
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Algemene dekkingsmiddelen  

Lokale heffingen 

Zie paragraaf Lokale heffingen. 

 

Gemeentefonds  

Na verwerking van de meicirculaire 2016 en gewijzigde maatstaven zijn de verwachtingen als volgt: 

Gemeentefonds (bedragen x € 1.000) 

Algemene uitkering 2016   

Stand begroting 2016 17.077 
 

Stand Meicirculaire 2016 17.546 470 

3 D's in het sociaal domein   

Algemene uitkering 2016 8.152 

 Stand begroting 2016 8.346 194 

Totaal   664 

 

Specificatie:    (bedragen x € 1.000) 

Prestatieveld Omschrijving Circulaire Verpichting Exploitatie 

Algemene uitkering 2016       

  Wmo Regulier 22   22 

2.1 Huishoudelijke hulp  6 6 0 

2.1 Verhoogde asielinstroom  58 58 0 

2.2 Voorschoolse voorziening peuters 10 10 0 

  
Wijzigingen accressen / ontwikkelingen 

uitkeringsbasis 375   375 

3 D's in het sociaal domein       

  Wmo  4   4 

2.1 Jeugd 66 66 0 

2.2 Participatiewet 123 123 0 

Gevolgen rekening resultaat 664 263 401 

 

Toelichting: 

 WMO-Regulier: aanpassingen in loon- en prijsbijstelling, verbetering arbeidsmarktpositie en 

compensatie anticumulatiebepaling Wet langdurige zorg-indicatie. We volgen hierin de ISD-

begroting.  

 Huishoudelijke hulp: aanpassingen in loon- en prijsbijstelling. 

 Voorschoolse voorziening peuters: kabinetsbesluit om alle peuters de mogelijkheid te geven en 

te stimuleren om naar een voorschoolse voorziening te gaan. De lasten en baten van de 

voorschoolse voorziening peuters worden opgenomen in het prestatieveld 2.1.  

ALGEMENE 
DEKKINGSMIDDELEN 
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 De wijzigingen in de accressen hebben betrekking op verschillende taakvelden, door de 

verhoogde asiel instroom zijn de accressen in de verschillende jaren verhoogd, ook in 2015. 

Om de beschikbare middelen te verdelen over de gemeenten wordt een decentralisatie-

uitkering (DU) Verhoogde asielinstroom ingevoerd (bedragen in de september circulaire). Voor 

de voeding van de DU zijn middelen uit het acres gehaald, ad € 57.500 voor 2016, terwijl de 

DU bedragen nog niet bekend zijn. De lasten en baten worden voorlopig met dit bedrag 

verhoogd. 

 Wmo, loon- en prijsbijstelling: diverse wijzigingen voor de Wmo, We volgen hierin de ISD-

begroting. 

 Jeugd, loon- en prijsbijstelling: ouderbijdrage afgeschaft, orthocommunicatieve behandeling 

autisme, de kosten worden opgenomen in prestatieveld 2.1. 

 Participatiewet: loon- en prijsbijstelling, de kosten worden opgenomen in prestatieveld 2.2. 

 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

 

Dividend 

 

Bedrijf Begroot Realisatie Toelichting 

BNG 90.000 50.680 In de aandeelhoudersvergadering op 21 april 2016 is besloten 

25% van de nettowinst over 2015 uit te keren. Tot en met 

2011 werd 50% van de nettowinst uitgekeerd. 

Alliander 214.000 266.833 In de aandeelhoudersvergadering op 7 april 2016 is het 

dividend vastgesteld. Het dividend is gebaseerd op 45% van 

de nettowinst over 2015.  

Meerlanden 36.800 80.560 Het dividend is in de jaarrekening 2015 van Meerlanden 

(vastgesteld in de AVA op 24 juni 2016) bepaald op € 10,06 

per aandeel. 

0 19.700 In de AVA van 11 december 2015 is besloten een extra 

dividend over het boekjaar 2014 uit te keren van 15% van het 

nettoresultaat over 2014. Dit komt neer  op € 2,46 per 

aandeel. 

Totaal 

Verschil 340.800 417.773 

 

€ 76.973                       Voordeel (incidenteel) 

 

Deelnemingen 

Begin jaren ’90 heeft een aantal gemeenten en provinciale overheden, in de vorm van een 

commanditaire vennootschap en vanuit de toenmalige algemene voorzieningen, kapitaal gestort voor 

de realisatie van een gemeenschappelijke afvalverbrandingsinstallatie met ‘warmteterugwinning’. Voor 

de gemeente Hillegom was dit een bedrag van € 549.370. Het gestorte kapitaal is, conform afspraak in 

2016, weer teruggestort aan de kapitaalverstrekkers.  

 

Post onvoorziene uitgaven 

 De post onvoorziene uitgaven is begroot op € 250 conform de uitgangspunten van de 

kadernota 2016. Er zijn geen mutaties. 
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Mutaties Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Bedragen (x € 1.000) 

Algemene uitkering € 397 Incidenteel 

Algemene uitkering 73 Structureel 

Algemene uitkering – sociaal deelfonds € 4 Incidenteel 

Algemene uitkering – sociaal deelfonds 189 Structureel 

Dividend € 77 Incidenteel 

Lokale heffingen (OZB) € 36 Incidenteel 

Verkoop overige gemeentelijke eigendommen € 125 Incidenteel 

Aankoop overige gemeentelijke eigendommen - € 65 Incidenteel 

Terugontvangen deelneming VAB/Essent € 549 Incidenteel 

Totale mutaties Algemene dekkingsmiddelen  € 1.385 

 

Incidenteel 
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A. Personeel & organisatie 
 Jubilea 25 en 40 jaar in gemeente en/of overheidsdienst van diverse personeelsleden. Door een 

onjuiste selecte is er geen bedrag opgenomen voor deze jubilea, de kosten bedragen € 19.985. 

 Het College van arbeidszaken heeft de salariswijzigingen per 1 januari vastgesteld op 3%. In de 

begroting is rekening gehouden met 1%, de overige 2% is geraamd op €124.000. 

 Tijdelijke uitbreiding formatie duurzaamheidslening ad € 6.000 (Raad 31-3-2016). 

 

B. Automatisering 
 Door een toename van het aantal tijdelijke medewerkers voor de projecten (actieve accounts) is de 

jaarlijkse bijdrage voor automatisering opgelopen met zo’n € 80.000. Een deel van die 

medewerkers komt uit het Sociaal Domein. 

 Na uitbesteding van automatisering zijn de onderhoudsbudgetten verlaagd. In het geraamde 

onderhoudsbudget zijn ook lasten opgenomen voor applicaties en onderdelen die niet zijn 

uitbesteed. De kosten voor de applicaties e.a. zijn minder gedaald dan verwacht, kosten 

€ 120.000. 

 

D. Communicatie 
 Ondersteuning van de raad en college krijgt een plek in bijstelling van het communicatie-

beleidsplan. Door het organiseren van werktafels, krijgen we inzicht in de wensen, behoeften en 

benodigde bijstelling van het communicatiebeleidsplan. De derde en tevens laatste werktafel staat 

gepland in september 2016. 

 Onderzocht wordt op welke wijze burgerparticipatie past in het DNA van Hillegom. Lisse heeft een 

onderlegger ontwikkeld voor burgerparticipatie: Samenspraak en Inspraak. Gekeken wordt of en op 

welke wijze dit document gebruikt kan worden voor de burgerparticipatie in Hillegom. 

 

G. Facilitaire Zaken 

 Voor de wasplaats op de gemeentewerf is bij voortzetting van huidig gebruik een overkapping 

noodzakelijk onder meer om milieu technische redenen. De kosten bedragen € 65.000. 
 

  

PARAGRAAF D  

BEDRIJFSVOERING 
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J. Juridische Zaken 
 Overschrijding op het budget bijdrage aan \ adviezen door derden door onder andere extra inhuur 

op het manegedossier € 30.000. 

 Overschrijding op het budget proceskosten door verschillende procedures bij de rechtbank en 

Afdeling bestuursrechtspraak zoals Fordmuseum, Manege en 3e Loosterweg € 5.000. 

 Beperkte invloed op realisatie 

Voor een aantal ruimtelijke plannen hebben wij geen invloed op de planning, afhankelijkheid van 

derden (zoals project ontwikkelaars) zorgt er ook voor dat wij reactief moeten zijn en dus niet 

altijd optimaal onze capaciteit kunnen inzetten. 

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Mutaties bedrijfsvoering  Bedrag (x € 1.000) 

Uitkeringen jubilea diverse personeelsleden - € 20 Nadeel 

Extra loonkosten personeel door landelijke CAO afspraken - € 124 Nadeel 

Inhuur derden (o.a. Planeconoom, Projectleider RO en Projectmanager 

RO) 

- € 208 Nadeel 

Tijdelijke uitbreiding formatie voor uitvoering van 

duurzaamheidslening (raad 31-3-2016) 

- € 6 Nadeel 

Toename aantal actieve accounts - € 80 Nadeel 

Veel lagere besparing op de onderhoudskosten ICT dan begroot - € 120 Nadeel 

Overkappen wasplaats gemeentewerf - € 65 Nadeel 

Extra inhuur huisadvocaat - € 30 Nadeel 

Proceskosten o.a. 3e Loosterweg - € 5 Nadeel 

Inhuur Digitalisering dienstverlening (collegevoorstel 6292) - € 68 Nadeel 

Totaal Prestatieveld Bedrijfsvoering 5.4 - € 726  
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(Bedragen x € 1.000) 

Lokale heffingen 
Werkelijk  

2015 

Begroting 

2016 
Opgelegd 

Nog op te 

leggen 

Prognose 

2016 
Wijziging 

Onroerende zaak belasting 2.981 3.285 3.288 33 3.321 36 

Precariobelasting 1.413 1.723 4 1.719 1.723 0 

Overige baten (dwangbevelen) 36 30 4 26 30 0 

Totaal niet bestedingsgebonden 4.430 5.038 3.296 1.778 5.074 36 

Afvalstoffenheffing  2.520 2.545 2.529 16 2.545 0 

Rioolheffing  2.677 2.814 2.731 28 2.759 -55 

Secretarieleges 369 354 180 174 354 0 

Leges bouwvergunningen 619 270 138 62 200 -70 

Begrafenisrechten 57 51 23 28 51 0 

Rechten en Marktgelden 11 18 8 10 18 0 

BIZ-rechten 74 78 68 1 69 -8 

Totaal gebonden aan bestedingen 6.328 6.130 5.677 319 5.996 -134 

 

      

Totaal 10.758 11.168 8.973 2.099 11.072 -96 

 

Afwijkingen  

 Onroerend Zaakbelastingen 

In de 1e rapportage van Cocensus over de aanslagoplegging van alle belastingen zijn de 

opbrengsten hoger dan geraamd als gevolg van een iets afwijkende WOZ-waarde.  

 De Rioolheffing blijft achter op de ramingen door achterblijvende opleveringen van woningen. Bij 

opmaken van de kadernota en begroting is deze te ruim geraamd.  

 Leges bouwvergunningen 

Ondanks de aantrekkende economie blijft de leges bouwvergunningen achter.  

 De BIZ-rechten blijven achter in de opbrengsten door een afname van het aantal objecten. Onder 

meer doordat objecten in gebruik worden genomen als woning. 

 

PARAGRAAF G  
LOKALE HEFFINGEN 



 

 

 21 

 

 

 

FINANCIEEL OVERZICHT 

3. Financiee l overzicht Bestuursrapportage 2016

Programma
Omschrijving wijzigingen bestuursrapportage 

2016

Begroting 

2016

Gewijzigde 

begroting 

2016 vóór 

berap

Wijziging 

berap 2016

Gewijzigde 

begroting 

2016 na 

berap

I/S

Programma 1 Ruimte

1.1 Onderzoek digitale bereikbaarheid Hillegom -10 i

1.4 Lagere BIZ rechten door afname aantal objecten 8 i

1.4 BIZ Rechten afname aantal objecten -8 i

1.5 Jaarrekening ODWH (raad 26-5-2016) -89 i

1.5 Werkplan ODWH 2016 -12 i
Totaal programma 1 -4.311 -4.311 -111 -4.422

Programma 2 Maatschappij

2.1

Toename asielinstroom Zie paragraaf algemene 

uitkering. -58 s

2.1 Jeugd. Zie paragraaf algemene uitkering. -66 s

2.2 Jongerenwerk, frictiekosten -107 i

2.1 Jaarrekening ISD 2015 203 i

2.1

Jaarrekening 2015 Jeugdhulp verdeling van PGB 

solidariteitsbeginsel 184 i

2.1 Servicepunt werk extra opstartkosten -18 i

2.1 Huishoudelijk Hulp Toelage -6 s
2.2 Voorschoolse voorziening peuters -10 s

2.2 Participatiewet -123 s

2.3 Jaarrekening RDOG 2015 17 i

2.3

Opstellen meerjarig onderhoudsprogramma 

sportpark Zanderij -10 i

2.3

Vervangen afgekeurd materiaal en eindafrekening 

SportFondsenNederland (SFN) -51 i
Totaal programma 2 -20.571 -20.226 -45 -20.271

Programma 3  Veiligheid en handhaving

3.3 Jaarrekening 2015 VRHM restitutie 61 i
Totaal programma 3 -2.248 -2.248 61 -2.187

Programma 4 Beheer openbare ruimte

4.1 Onderhoud onkruidbestrijding in wegen 

kwaliteitsniveau B verhoging van het lumpsumbedrag 

Meerlanden.

-50 i

4.1 Inhuur Toezichthouder degeneratiekosten kabels en 

leidingen

-28 s

4.1 Opbrengst degeneratiekosten kabels en leidingen 28 s

4.1 Plaatsen fietsattentielichten VRI -25 i

4.3 Nieuw GRP 2016 - 2020  (raad 15-10-2015) 42 i

4.3 Nieuw GRP 2016 - 2020  (raad 15-10-2015) 

verlaging onttrekking/storting voorziening

6 i

4.3 Rioolheffing -55 i
Totaal programma 4 -4.557 -4.557 -82 -4.639

Programma 5 Inwoner en Bestuur

5.1 Uitkeringen afgetreden wethouders -64 i

5.1 Traject van planmatige begeleiding wethouder(s) -15 i

5.1 Herziening begroting Holland Rijnland -9 i

5.3 Bijstelling opbrengst bouwleges -70 i

5.3

Knekelputten vervangen door afsluitbare aluminium 

afdekplaten. -8 i

5.3 Referendum Associatieovereenkomst -22 i
Totaal programma 5 -5.584 -6.181 -188 -6.369

bedragen x € 1.000
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Programma
Omschrijving wijzigingen bestuursrapportage 

2016

Begroting 

2016

Gewijzigde 

begroting 

2016 vóór 

berap

Wijziging 

berap 2016

Gewijzigde 

begroting 

2016 na 

berap

I/S

Algemene Dekkingsmiddelen

Algemene uitkering 397 i

Algemene uitkering 73 s

Algemene uitkering - sociaal deelfonds 4 i

Algemene uitkering - sociaal deelfonds 189 s

Dividend 77 i

Lokale heffingen (OZB) 36 i

Verkoop overige gemeentelijke eigendommen 

(Mauritslaan 5) 125

Aankoop overige gemeentelijke eigendommen 

(Crescendo verenigingsgebouw) -65 i

Terugontvangen deelneming VAB/Essent 549 i
subtotaal ADM 1.385

Bedrijfsvoering

Overkappen wasplaats gemeentewerf -65 i

Tijdelijke uitbreiding formatie voor uitvoering van 

duurzaamheidslening (raad 31-3-2016) -6 i

Inhuur derden (o.a. Planeconoom, Projectleider RO en 

Projectmanager RO) -208 i

Extra inhuur huisadvocaat -30 i

Proceskosten o.a. 3e Loosterweg -5 i

Inhuur Digitalisering dienstverlening (collegevoorstel 

6292) -68 i

Veel lagere besparing op de onderhoudskosten ICT 

dan begroot -120 i

Toename aantal actieve accounts -80 i

Uitkeringen jubilea diverse personeelsleden -20 i

Extra loonkosten personeel door landelijke CAO 

afspraken -124 i

Subtotaal Bedrijfsvoering -726
Totaal algemene dekkingsmiddelen 33.023 33.023 659 33.682

Resultaat voor bestemming -4.248 -4.500 294 -4.206

Mutaties reserves

Servicepunt werk extra opstartkosten 18 i

Reserve begraafplaats 8 i
Totaal mutaties reserves 4.383 4.500 26 4.526

Resultaat na bestemming 135 0 320 320

-/- = last 257

+    = baat 63
320

bedragen x € 1.000

Resultaat Bestuursrapportage 2016

Resultaat van de Bestuursrapportage 2016

bedragen x € 1.000

Incidenteel saldo Bestuursrapportage 2016

Structureel saldo Bestuursrapportage 2016
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bedragen x € 1.000 

Samenvatting resultaat Bestuursrapportage 2016 

Eerder genomen besluiten Raad/College 

Gemeenschappelijke regelingen 287  

Onderzoek digitale bereikbaarheid Hillegom -10  

Opstellen meerjarig onderhoudsprogramma sportpark Zanderij -10  

Inhuur Toezichthouder degeneratiekosten kabels en leidingen -28  

Opbrengst degeneratiekosten kabels en leidingen  28  

Nieuw GRP 2016 - 2020  (raad 15-10-2015) 48  

Uitkeringen afgetreden wethouders -64  

Tijdelijke uitbreiding formatie voor uitvoering van 

duurzaamheidslening (raad 31-3-2016) -6  

Inhuur derden (o.a. Planeconoom, Projectleider RO en 

Projectmanager RO) -208  

Inhuur Digitalisering dienstverlening (collegevoorstel 6292) -68  

Totaal 

 

-31 

Afwijkingen 

Participatiewet -123  

Meicirculaire 2016 (Algemene Uitkering) 523  

Lokale heffingen -97  

Dividend  77  

Totaal mutaties reserves 26  

Jongerenwerk, frictiekosten -107  

Vervangen afgekeurd materiaal en eindafrekening 

SportFondsenNederland (SFN) -51  

Plaatsen fietsattentielichten VRI -25  

Referendum Associatieovereenkomst -22  

Verkoop overige gemeentelijke eigendommen (Mauritslaan 5) 125  

Aankoop overige gemeentelijke eigendommen (Crescendo 

verenigingsgebouw) -65  

Terugontvangen deelneming VAB/Essent 549  

Overkappen wasplaats gemeentewerf -65  

Extra inhuur huisadvocaat -30  

Veel lagere besparing op de onderhoudskosten ICT dan 

begroot -120  

Toename aantal actieve accounts  -80  

Uitkeringen jubilea diverse personeelsleden -20  

Extra loonkosten personeel door landelijke CAO afspraken -124  

Overige afwijkingen  -20  

Totaal 

 

351 

Resultaat van de Bestuursrapportage 2016     320 
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In het onderstaande overzicht zijn de begrotingswijzingen t/m 1 juni 2016 opgenomen. 

 

  bedragen x € 1.000 

Programma Begrotingswijzigingen 2016 Bedrag Besluit 

Ruimte 

 

0  

Totaal programma 1 0  

Maatschappij 3eBW Begrotingswijziging ISD 2016-1 345 12-11-2015 

  

0  

Totaal programma 2 345  

  

0  

Totaal programma 3 0  

  

0  

Totaal programma 4 0  

Inwoner & bestuur 4eBW HLT Transitiekosten -597 3-3-2016 

Totaal programma 5 -597  

Algemene dekkingsmiddelen Begrotingsresultaat 2016 0  

  

0  

Totaal ADM 0  

Mutaties reserves 1eBW Algemene reserve - 

Begrotingsresultaat 2016 -135 5-11-2015 

 3eBW Begrotingswijziging ISD 2016-1 -345 12-11-2015 

 4eBW Nuon reserve - HLT transitiekosten 597 3-3-2016 

 

 

0   

Totaal mutaties reserves 117   

Totaal wijzigingen   -135   
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Bijlage 1. Stand van zaken oormerken 2015 (Besluit bij Programmarekening 2015) 

 

Oormerken 2015 t.l.v. de exploitatie 

 

  

oormerk bedrag toelichting     

Bestemmingsplannen (bp) €12.800 Restantbudget te oormerken voor de omgevingsvisie 

conform de Kadernota 2016 en voor het bp 

Buitengebied. 

Het bp Buitengebied wordt omgezet in een bp met verbrede 

reikwijdte/omgevingsplan. Dit bp kan verder worden opgepakt 

nadat er akkoord is van het ministerie van I&M om het aan te 

merken als bp met een verbrede reikwijdte.  

De omgevingsvisie bevat beleidskeuzes die juridisch verankerd 

worden in het bp met verbrede reikwijdte/omgevingsplan voor 

het buitengebied. 

Duurzaamsheidsagenda €30.000 Restantbudget te oormerken voor de omgevingsvisie 

conform de Kadernota 2016. 

De Omgevingsvisie Hillegom 2030 is aanbesteed en van start 

gegaan. In de Omgevingsvisie Hillegom 2030 wordt het 

duurzaamheidsbeleid geïntegreerd.  

Armoedebeleid 2015 €48.900 In het gemeentefonds is budget toegevoegd voor 

armoedebeleid Dit budget is niet geoormerkt. Wij 

stellen voor het budget mee te nemen naar 2016 

voor de uitvoering van het plan van aanpak 

armoedebeleid.  

In uitvoering. 

Toezichthouder openbare 

ruimte 

€22.300 De kosten worden gedekt door vergoeding 

degeneratie. 

Begin 2016 is een Toezichthouder openbare ruimte ingehuurd. 

Onderhoud Vosse- en 

Weerlanerpolder 

€33.400 De opdracht is verstrekt (uitvoering in 2016). Zuid Hollands Landschap verzorgt het beheer en onderhoud 

conform de afspraken in de beheervisie en 

erfpachtovereenkomst. De informatie- en gedragsborden zijn 

aangebracht. Het wijzigen van een aantal dammen is nog niet 

uitgevoerd omdat hierover nog overleg wordt gevoerd met het 

Hoogheemraadschap van Rijnland. 

Rekenkamercommissie €4.200 De rekenkamercommissie verzoekt het 

restantbudget te oormerken voor een onderzoek 

naar juridische dienstverlening. 

Het onderzoek naar juridische dienstverlening is in uitvoering. 

De rekening volgt na oplevering van het rapport. 
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36 Strategische opgaven €168.300 Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor 

verdere uitvoering in 2016 van de Economische 

Agenda Duin- en Bollenstreek en vervanging 

/uitbreiding uren van medewerkers t.b.v. HLT 

Samen.  

De 36 strategische afspraken worden in de 2e helft van 2016 

geactualiseerd. De projectplannen in het kader van de 

Economische Agenda worden momenteel uitgewerkt tot 

businesscases. 

Toezicht bouwprojecten 

€60.000 Verzocht wordt de meeropbrengst aan bouwleges 

t.o.v. de begroting te oormerken voor toezicht op de 

bouwprojecten.  

Eind 2015 zijn er veel vergunningen verleend. In 2016 is extra 

capaciteit ingehuurd om toezicht te houden op de 

bouwprojecten.  

Toezicht bouwprojecten 

€10.000 Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken 

wegens ondercapaciteit. 

Eind 2015 zijn er veel vergunningen verleend. In 2016 is extra 

capaciteit ingehuurd om toezicht te houden op de 

bouwprojecten.  

Beleidsplan IV & ICT €6.000 Geplande werkzaamheden IV en ICT plan in 2015 

nog niet uitgevoerd. 

Vanwege de ontwikkelingen in HLT-verband worden niet alle 

voor 2016 geplande werkzaamheden volgens de 

oorspronkelijke planning uitgevoerd. Afwijkingen worden in de 

afrondende IV & ICT-rapportage opgenomen. 

Telefonie €8.400 Aanschaf nieuwe toestellen. In voorbereiding op de nieuwe organisatie HLT-samen en in 

afwachting van vaststellen device-beleid binnen HLT wordt dit 

bedrag in het 2e halfjaar benut voor de aanschaf van nieuwe 

mobile telefoontoestellen. 

Invoeren 

Vennootschapsbelasting 

(VPB) 

€45.000 Het traject is ingezet in 2015 en wordt afgerond in 

2016. 

De analyse is afgerond. Verdere werkzaamheden vinden na de 

zomer plaats. 

Totaal oormerken 

exploitatie € 449.300       
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Oormerken 2015 t.l.v. een reserve  

 

  

oormerk bedrag toelichting reserve   

Bestemmingsplannen 

(bp) 

€50.000 Restant budget te oormerken voor 

de Omgevingsvisie Hillegom 2030 

conform de Kadernota 2016 en 

voor het bp Buitengebied. 

egalisatiereserve 

jaarrekening 

De Omgevingsvisie Hillegom 2030 is aanbesteed en van start 

gegaan. 

Jozefpark Oosthoek €16.800 Een deel van het krediet (raad 13-

12-2012) wordt gedekt uit de RAI. 

In 2015 zijn er geen kosten 

gemaakt.  

reserve 

algemene 

investeringen 

Jozefpark Oosthoek betreft de aanleg van parkeerplaatsen. 

Vanwege de onduidelijkheid over het Jozefpark is de aanleg 

van de parkeerplaatsen (inclusief het bijbehorende budget) 

even on hold gezet.  

Leembruggenstraat €404.400 Het investeringskrediet (raad 26-3-

2014 en bestuursrapportage 2015) 

wordt in één keer afgeschreven 

t.l.v. algemene reserve. 

algemene 

reserve 

De grondaankoop door de gemeente (van woningstichting 

Stek) heeft in 2016 plaatsgevonden. 

Centrumontwikkelingen €298.500 Het krediet (raad 12-11-2015) 

wordt in één keer afgeschreven 

t.l.v. reserve verbetering openbare 

ruimte centrum.  

reserve 

verbetering 

openbare ruimte 

centrum 

In uitvoering. 

Woonvisie €22.900 Verzocht wordt het restantbudget 

te oormerken voor het verder 

opstellen van de Woonvisie en aan 

prestatieafspraken die voortkomen 

uit de Woonvisie. 

algemene 

reserve 

Het geoormerkte bedrag voor het opstellen van de Woonvisie 

wordt gebruikt in 2016 voor de begeleiding bij het opstellen 

van de prestatieafspraken met woningcorporatie Stek.  

Hillegoms verkeers- en 

vervoerplan (HVVP) 

€217.700 Verzocht wordt het restantbedrag 

te oormerken voor projecten in 

kader van verkeersveiligheid. 

reserve 

algemene 

investeringen 

Op 14 april 2016 heeft het college de raad middels de 

tussenrapportage HVVP geïnformeerd. Hierin staan de nog 

uit te voeren werkzaamheden voor de resterende looptijd van 

het HVVP. 

Ontsluiting treinstation / 

verbeteringsmaatregelen 

buslijn  

€705.900 Het investeringskrediet (raad 26 

april 2014) wordt gedekt uit de 

reserve algemene investeringen. 

Het restant te oormerken voor 

verdere uitvoering in 2016. 

reserve 

algemene 

investeringen 

Aanpassen buitenruimte busstation in uitvoering. 
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Transformatie 3D €224.600 Het restantbudget te oormerken 

voor transformatiekosten 3D. 

egalisatiereserve 

jaarrekening 

In uitvoering. 

Armoedebeleid 2014 €34.000 Bij de vaststelling van de jaarreke-

ning 2014 is besloten deze gelden 

te oormerken. Het restantbedrag te 

oormerken voor uitvoering in 2016. 

egalisatiereserve 

jaarrekening 

In uitvoering. 

Regionaal Educatieve 

Agenda (REA) 

€30.500 Verzocht wordt het budget te 

oormerken. Een plan is in 

voorbereiding. 

egalisatiereserve 

jaarrekening 

Voor de uitbreiding van de taalklas Primair Onderwijs 

(Beekbrug in Lisse) dragen we € 10.000 bij zodra deze 

lokalen in gebruik worden genomen (waarschijnlijk na de 

zomervakantie). Voor de inrichting en verbouw van de ISK in 

Katwijk zijn de totale kosten nog niet exact bekend. 

Sportstimulering €5.600 Bij de vaststelling van de 

jaarrekening 2014 is besloten deze 

gelden te oormerken. Het restant te 

oormerken voor diverse 

activiteiten. 

egalisatiereserve 

jaarrekening 

In uitvoering. 

Centrum Jeugd en Gezin €20.000 Verzocht wordt het restantbudget 

te oormerken voor extra kosten 

preventief jeugdzorg als gevolg van 

de 3D die niet t.l.v. het rijksbudget 

3D komen. 

egalisatiereserve 

jaarrekening 

Naar verwachting zal aanbesteding na de zomer 

plaatsvinden. 

Groot onderhoud wegen €26.400 Herstraten Hofstraat (i.c.m. met 

rioleringswerkzaamheden) kon niet 

starten wegens bestratingswerk-

zaamheden in de Emmastraat. 

egalisatiereserve 

jaarrekening 

Werkzaamheden Hofstraat zijn inmiddels afgerond. 

Reconstructie Hoftuin €206.600 Verzocht wordt het restant te 

oormerken voor verdere uitwerking 

in 2016. 

reserve 

algemene 

investeringen 

Werkzaamheden Hoftuin zijn inmiddels afgerond. 

Speelterreinen €13.500 Opknappen speellocatie R. 

Staatshof heeft nog niet 

plaatsgevonden. 

egalisatiereserve 

jaarrekening 

In uitvoering. Oplevering zal na de zomer plaatsvinden. 
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Organisatie ontwikkeling €67.800 Een aantal activiteiten worden nog 

afgerond conform het plan van 

aanpak i.s.m. HLT samen. 

algemene 

reserve 

Bezien wordt op welke wijze het budget 

Organisatieontwikkeling kan worden ingezet voor HLT 

samen. 

HLT samen €1.251.092 Voorzetting voorbereiding in 2016. 

Nuon reserve 

Budget wordt naar verwachting volledig benut in 2016. 

HLT samen - bijdrage 

Lisse en Teylingen 

-€834.061 
Geen afwijkingen. 

Project KEK (Klant E-

gemeente Kwaliteit)  

€96.000 Aantal geplande werkzaamheden IV 

en ICT zijn nog niet uitgevoerd. 

egalisatiereserve 

jaarrekening 

Vanwege de ontwikkelingen in HLT-verband worden niet alle 

voor 2016 geplande werkzaamheden volgens de 

oorspronkelijke planning uitgevoerd. Afwijkingen worden in 

de afrondende IV & ICT-rapportage opgenomen. 

Beleidsplan IV & ICT €105.000 Aantal geplande werkzaamheden IV 

en ICT zijn nog niet uitgevoerd. 

egalisatiereserve 

jaarrekening 

Idem. 

 

Totaal oormerken t.l.v. 

reserves € 2.963.231      
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Bijlage 2. Stand van zaken voorzieningen 

 

In de volgende tabel wordt gerapporteerd over de voor 2016 begrote onttrekkingen aan voorzieningen. 

Per voorziening is aangegeven wat gepland was om uit te voeren in de kolom raming. In de kolom 

verwachte realisatie leest u de stand van zaken per 1 juni 2016. 

 

Voorziening 

Aanwending 2016 

Toelichting 

Raming 
Verwachte 

realisatie 

Groot onderhoud brede 

school Elsbroek 

38.508 0 Benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd 

indien noodzakelijk. 

Groot onderhoud 

zwembad 

473.272 473.272 Conform meerjaren onderhoudsplan de Vosse. 

Vervanging riolering 98.000 725.000 Overeenkomstig het nieuwe vGRP 2016-2020 

worden de werkzaamheden aan het riool uitgevoerd.  

Voorziening pensioenen 0 0 Geen onttrekking begroot en verwacht. 

Groot onderhoud 

gebouwen 

295.732 295.732 Conform meerjaren onderhoudsplan  gemeentelijke 

gebouwen 

Totaal 905.512 1.494.004   
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Bijlage 3. Stand van zaken investeringskredieten  

 

 

 

Kredietnaam

Totaal 

krediet

Uitgegeven 

tot en met 

2015

Uitgegeven 

2016

Restant per 

31-12-

2015

Stand van zaken Berap

Programma 1

661.563 2.278 5.237 654.048

-661.563 0 -661.563

2.243.905 1.539.551 369.508 334.846

-1.982.905 -1.263.516 0 -719.389

740.000 71.219 0 668.781

-740.000 -80.000 0 -660.000

0 77.116 2.431 -79.546

0 0 0 0

725.819 31.544 27.414 666.861

-395.819 0 -395.819

Herontwikkeling 

Leembruggenstraat

460.000 55.615 0 404.385 De grondtransactie is in gang gezet en ligt nu bij de notaris. 

203.000 50.175 0 152.826

-136.000 0 0 -136.000

Programma 2

Verv. huisvesting openbaar 

onderwijs 2011

130.000 58.617 303 71.080

Verv. huisvesting bijzonder 

onderwijs 2011

Nieuwbouw Hilmare school 

Oranjelaan

3.460.660 561.511 0 2.899.149

Nieuwbouw Savio school 

Oranjelaan

Voorbereidingskrediet 

renovatie protestants Chr. 

basisschool de Fontein

1.387.800 1.364.023 2.194 21.583 Renovatie is afgerond.

Nieuwebouw fusieschool 

Jozefschool/Leerwinkel

100.000 0 0 100.000 Nieuw krediet 2016.

Programma 3

Programma 4

1.130.188 220.675 77.620 831.894

-1.130.188 -220.675 0 -909.513

Initiatieffase N208 fase 3 390.000 135.159 19.956 234.884 Stand 31-12-2016 nog onbekend. Uitvoering vindt plaats in 2017.

Reconstructies wegen 2015 299.076 0 0 299.076 Project is in voorbereiding. Uitvoering start begin 2017

Middengeleider N208 50.000 0 0 50.000 Werkzaamheden starten in 2e kwartaal 2016. Rekeningen komen er nog.

352.500 584 230.835 121.081

-223.576 0 -223.576

Reconstructie wegen 2016 427.500 0 0 427.500 Nieuw krediet 2016

Kunstwerken beheerplan 

2015

184.000 115.337 76.818 -8.156 Kan worden afgesloten

Vervanging diverse 

beschoeiingen

120.000 10.575 8.298 101.127 Werkzaamheden en uitgaven 3e en 4e kwartaal 2016.

Kunstwerken beheerplan 

2016

184.000 0 10.430 173.571 1e kwartaal 2017 kan het worden afgesloten.

Vervanging diverse 

beschoeiingen 2016

120.000 0 0 120.000 Werkzaamheden lopen door t/m 1e kwartaal 2017. 2e kwartaal 2017 kan 

het worden afgesloten.

Openbare verlichting 2015 111.000 101.699 0 9.301 Komen nog facturen, kan daarna worden afgesloten.

Openbare verlichting 2016 111.000 0 16.805 94.195 Uitvoering aan de motie in de gemeenteraad van 19 maart 2015. 

Verbeteren openbare verlichting ter verbetering aan veiligheidsgevoel. 

Kosten zijn € 25.000 hoger. 1e kwartaal 2017 kan het worden afgesloten.

1.800.000 71.472 64.376 1.664.153

-850.000 0 -850.000

Vervangen VRI 2013 105.000 0 0 105.000 Onderdeel planvorming N208 (fase 3)

510.489 93.500 180.320 236.669

-480.489 0 -480.489

831.200 177.148 572.919 81.132

-447.500 0 -447.500

ISV project de Triangel Project bevindt zich nog in haalbaarheidsfase. 

Centrumontwikkelingen 

Hillegom-ISV2

Op schema.

Situatie ongewijzigd. Zie opmerking 2015

Renovatie Hoftuin De aanleg is gereed. De nazorgperiode is t/m 2018. De kredieten kunnen 

eind 2016 worden afgesloten.

Beschoeiing Noorder-

Leidsevaart

Werkzaamheden en uitgaven lopen door t/m 4e kwartaal 2017.

Zorgeloos groen langs N208 De aanleg is in 2016 klaar. De nazorgperiode is t/m 2018. De 

eindafrekening is in 2016.

Fase I wordt in 2016 afgerond.

ISV project Woonzorgzone  

Fase 2

Fase II wordt in 2016 afgerond.

ISV project Woonzorgzone  

Fase 3

zie 2015 (ongewijzigd)

ISV project Woonzorgzone  

Fase 1

Infrastr. Werken Jozefpark 

oosthoek

Fietspad Hillegom-

Bennebroek 

Project loopt nog.

De sloop is in 2015 afgerond. Start bouw eind januari 2016, verwachting 

realisatie gereed eind 2016/begin 2017. Realisatie school nog in volle 

gang. Verwachte oplevering eind 2016

Stand van zaken van het krediet geeft duidelijk aan waarom het krediet 

nog niet afgesloten kan worden. Project is nog niet afgerond. 

Kwaliteitsverb.Hoofdstraat 

nabij Hoftuin

Werkzaamheden starten (uitvoering) in 2016. Werk wordt in het 2e 

kwartaal 2016 opgeleverd. Rekeningen komen er nog.
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Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel 

Structureel 

Openbare verlichting 2016 - € 25 Nadeel Incidenteel 

Vrijvervalriolering 2016 - € 3 Nadeel Incidenteel 

Totaal investeringskredieten - € 28  Nadeel  

 

  

Kredietnaam

Totaal 

krediet

Uitgegeven 

tot en met 

2015

Uitgegeven 

2016

Restant per 

31-12-

2015

Stand van zaken Berap

GRP 2014 vrijvervalriolen 481.021 73.435 110.590 296.996 De rioolrenovatie (reling) is uitgevoerd. De uitvoering van de 

Valckslootlaan is vertraagd omdat een langere voorbereidingstijd 

noodzakelijk bleek. De uitvoering start in het najaar 2016 en loopt door in 

2017.

GRP 2014 Huisaansluiting 41.991 32.079 10.000 -88 Het werk is klaar.

GRP Mechanische riolering 

2015

263.100 129.167 0 133.933 Verwacht wordt dat de financiële ontwikkeling in 1e helft van 2017 

plaatsvindt.

GRP Huisaansluitingen 2015 70.000 0 30.000 40.000 in 2017 wordt de uitvoering van de Stationsweg/Sixlaan gestart. Naar 

verwachting is dit werk eind 2017 gereed.

GRP verbeteringsmaatregelen 

2015

100.000 53.470 31.000 15.530 In 2017 wordt de uitvoering van de Stationsweg/Sixlaan gestart. Naar 

verwachting is dit werk eind 2017 gereed.

GRP vrijvalriolen 2016 452.000 0 0 452.000 De rioolrenovatiewerkzaamheden worden in het najaar 2016 gestart. Naar 

verwachting kan krediet in 2017 worden afgesloten.

GRP mechanische riolering 

2016

25.000 0 0 25.000 De werkzaamheden starten najaar 2016. Eind 2017 kan krediet worden 

afgesloten.

GRP mechanische riolering 

2016 elek.mech

25.000 0 0 25.000 De werkzaamheden starten eind 2016. Werkzaamheden starten eind 2016 

en lopen door in 2017.

GRP huisaansluitingen 2016 70.000 0 0 70.000 Krediet wordt aangewend voor vervanging huisaansluiting Valckslootlaan 

en Stationsweg. Deze projecten worden 2017 uitgevoerd.

GRP afkoppelmaatregelen 

2016

150.000 0 12.622 137.378 Het werkafkoppelen Kerkstraat wordt dit jaar gestart. Het werk 

Stationsweg wordt in 2017 gestart. Het werk Stationsweg wordt in 2017 

gestart. 

Programma 5

Bedrijfsvoering

Vervangen meubilair 

gemeentekantoor 2014

15.000 4.328 0 10.672 Afhankelijk van de behoefte in het nieuwe kantoorconcept! Kamer 2.1.1 

en 2.1.2 moeten nog ingericht worden.

Vervangen airco's 

gemeentekantoor 2015

15.000 8.786 0 6.214 Krediet afronden.

Vervangen grootformaat 

printer/Scanner

18.000 0 0 18.000 In de 2e helft 2016 duidelijkheid over de aanschaf. Anders afsluiten per 

31-12-2016.

Uitvoering jaarplan ICT 2014 175.000 162.617 0 12.383 Kan worden afgesloten

Centrale applicaties 2014 175.000 98.405 0 76.595 Kan worden afgesloten

Uitvoering jaarplan ICT 2015 75.000 30.070 0 44.930 In uitvoering

Ontwikkelingskosten ICT 

2015

187.500 46.531 1.762 139.208 In uitvoering.

I&A projecten HLT Samen 629.200 0 0 629.200 Nieuw krediet 2016



 

 

 33 

 

 


