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Beslispunten bestuursrapportage 2017 

 

a. Inhoudelijk 

Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2017. 

 

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 19 van deze 

bestuursrapportage. 

2. Het positieve saldo van de bestuursrapportage 2017, ad € 97.000 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 2017.  

De opbouw van de bestuursrapportage: 

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

peildatum medio juni 2017. Als ondergrens wordt in de Financiële beheersverordening 2014 een 

bedrag van € 50.000 genoemd. Wij gaan uit van afwijkingen die van belang kunnen zijn voor de 

raad als budgethouder met een ondergrens van € 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 19.  

 De door de gemeenteraad geaccordeerde oormerken bij de programmarekening 2016 geven we in 

een apart overzicht weer. 

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

 In bijlage 3 is de stand van zaken over de investeringskredieten vermeld.  

 Voor de leesbaarheid hebben we in de tekst de bedragen afgerond op hele duizendtallen. In de 

begrotingswijzigingen worden de exacte cijfers gebruikt. 

 

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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Programma 1 – Ruimte  

1.1 Prestatieveld Ruimte 
 

Afwijkingen  

Geen.  

 

1.2 Prestatieveld Wonen  
 

Afwijkingen  

Geen. 

 

1.3 Prestatieveld Bereikbaarheid 
 

Afwijkingen  

Geen. 

 

1.4 Prestatieveld Economie en bedrijvigheid 

 

Afwijkingen  

 In verband met de voortgang van de uitvoering van de Economische Agenda Duin- en 

Bollenstreek heeft de gemeenteraad op 6 juli 2017 besloten eenmalig € 25.500 beschikbaar te 

stellen voor de verdere uitwerking van de Governance. Financiering is gericht op de oprichting 

van een Economic Board en ondersteunend aanjaagteam. De kosten worden gezamenlijk 

gedragen met Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. 

 De Bedrijveninvesteringszone (BIZ)-rechten blijven achter in de opbrengsten door een afname 

van het aantal objecten omdat objecten in gebruik zijn genomen als woning en/of leegstand. 

De minder opbrengsten, ad. € 10.000,  worden verrekend met de ondernemersvereniging.  

 

  

Programma 1
Ruimte

Ruimte Wonen Bereikbaarheid
Economie & 
bedrijvigheid

Milieu
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(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Onderdeel Bedrag Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel  

Structureel (x € 1.000) 

Lagere BIZ rechten door afname aantal objecten €10 voordeel incidenteel 

BIZ Rechten afname aantal objecten -€10 nadeel incidenteel 

Economische agenda -€26 nadeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 1.4 -€26 nadeel   

 

1.5 Prestatieveld Milieu 
 

Afwijkingen  

 Het Werkplan 2017 van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) moet worden aangepast 

omdat uit voorlopige prognoses blijkt dat er meer adviesuren voor ruimtelijke plannen e.d. 

noodzakelijk zijn. Door de economische groei is er sprake van een toename van het aantal 

bouwprojecten. De overschrijding betreft ongeveer 10% van het totale beschikbare budget 

2017 per gemeente. Voor Hillegom is dit naar verwachting een bedrag van € 50.000. De 

opbrengsten voor omgevingsvergunningen, zie Prestatieveld 5.3 zijn hoger dan geraamd.  

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Onderdeel Bedrag Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel  

Structureel (x € 1.000) 

Werkplan ODWH 2017 -€50 nadeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 1.5 -€50 nadeel Incidenteel 

 

Totalen Programma 1 Ruimte 

Bedragen x € 1.000 

Prestatieveld 1.1 Ruimte €0 

Prestatieveld 1.2 Wonen €0 

Prestatieveld 1.3 Bereikbaarheid €0 

Prestatieveld 1.4 Economie en bedrijvigheid -€26 

Prestatieveld 1.5 Milieu -€50 

Totaal mutaties programma 1 -€76 
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Programma 2 – Maatschappij  

2.1 Prestatieveld  Sociaal domein 
 

Afwijkingen  

 Jeugdhulp  

* Loon- en prijsbijstelling voortvloeiende uit de meicirculaire Gemeentefonds. 

* Om de wachtlijsten bij het Jeugd- en Gezinsteam weg te werken is besloten  

   tot en met het 4e kwartaal extra capaciteit in te zetten. De incidentele kosten voor de  

   gemeente Hillegom zijn € 43.000. 

 Armoedebestrijding  

Bestrijding van armoede onder kinderen. Nieuw beleid via een decentralisatie uitkering uit het 

Gemeentefonds. Het betreft een structureel bedrag van € 87.287 ingaande 2017. Voor 

bestrijding van armoede onder ouderen met een bijstandsuitkering is ook een bedrag 

opgenomen van € 3.467. 

 Participatiewet 

Loon- en prijsbijstelling. 

 Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 

Raadsbesluit van 15 juni 2017. Opname in bestuursrapportage voor vaststellen 

begrotingswijziging.  
 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Onderdeel Bedrag Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel  

Structureel (x € 1.000) 

Jeugd, loon- en prijsbijstelling Gemeentefonds -€7 nadeel incidenteel 

Verhelpen wachtlijsten bij Jeugd- en Gezinsteam -€43 nadeel incidenteel 

Armoedebestrijding kinderen -€87 nadeel incidenteel 

Armoedebestrijding ouderen -€3 nadeel incidenteel 

Participatiewet €87 voordeel incidenteel 

Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers -€160 nadeel incidenteel 

Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers €160 voordeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 2.1 -€54 nadeel incidenteel 

 

Programma 2 
Maatschappij

Sociaal 
Domein

Onderwijs
Sport & 

Gezondheid
Kunst & 
Cultuur
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2.2 Prestatieveld Onderwijs 
 

Afwijkingen  

Geen. 

 

2.3 Prestatieveld Sport & Gezondheid 
 

Afwijkingen  

 RDOG 1ste begrotingswijziging van € 18.000. Aanpassing in verband met infectieziekten en 

verbeteren publieke gezondheid statushouders. 

 Om het project Veilig Thuis een robuuste toekomstbestendige plek te geven is een extra 

subsidie benodigd van € 36.772 benodigd.  

 De kosten van het huldigen van de sportkampioenen van Hillegom waren niet opgenomen in 

de begroting. 
 De exploitatie van de sportvoorzieningen wordt verzorgd door Sportfondsen Hillegom 

(SFN). Jaarlijks worden de toestellen in de sporthal en gymzalen gekeurd en zo nodig 

vervangen. Deze kosten zijn voor de gemeente conform het afgesloten contract. De 

middelen voor deze werkzaamheden zijn echter niet opgenomen in de (meer)jaren 

ramingen en worden nu als extra bijdrage geboekt. De afrekening van vervanging van 

speelmaterialen over 2016 was € 9.000. Voor 2017 wordt een bedrage geraamd van 

€ 58.000. Ingaande 2018 wordt bij SFN een speeltoestellen voorziening gecreëerd. In de 

begroting 2018 en daarna wordt een bijdrage in de voorziening geraamd van 

structureel € 12.500.  

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Onderdeel Bedrag Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel  

Structureel (x € 1.000) 

RDOG 2015 1ste begrotingswijziging -€18 nadeel incidenteel 

Veilig thuis project -€37 nadeel incidenteel 

Huldiging sportkampioenen -€5 nadeel incidenteel 

Sport- en speelmaterialen 2016 en 2017 -€67 nadeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 2.3 -€127 nadeel incidenteel 

 

2.4 Prestatieveld Kunst & Cultuur 

 

Afwijkingen  

Geen. 

 

Totalen Programma 2 Maatschappij 

Bedragen x € 1.000 

Prestatieveld 2.1 Sociaal Domein -€11 

Prestatieveld 2.2 Onderwijs €0 

Prestatieveld 2.3 Sport en gezondheid -€127 

Prestatieveld 2.4 Kunst en cultuur €0 

Totaal mutaties programma 2 -€137 
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Programma 3 – Openbare orde en Veiligheid 

3.1 Prestatieveld Openbare orde en veiligheid 
 

Afwijkingen  

 Medio 2017 is gestart met een apart project voor aanpak van de jeugdgroep in Hillegom 

waarvoor, onder eenduidige regie van de gemeente met alle ketenpartners (sociaal domein, 

politie, justitie, onderwijs) afspraken zijn gemaakt over een integrale aanpak, met concrete 

afspraken over de verschillende interventies, vervolgstappen en monitoring. In het plan van 

aanpak worden zowel interventies van strafrecht en zorg, als ook bestuurlijke interventies met 

elkaar gecombineerd. In aanvulling op het bestaande jongerenwerk is voor dit project gekozen 

om Streetcornerwork in te zetten. In samenwerking met o.a. politie, boa’s, (ambulant) 

jongerenwerk, buurtsportcoaches, gaan zij actief in contact treden met de groepen jongeren 

en/of individuele leden van de groepen. Anders dan politie zullen de veldwerkers 

(Streetcornerwork) jongeren niet proberen te ‘verjagen’ van locaties. Ze hebben de taak om aan 

te spreken op gedrag en daar normerend en informerend in te zijn. Dit houdt in verbinding te 

maken met de jongeren en indien nodig te zorgen voor toeleiding naar het JGT, regulier 

jongerenwerk (Welzijnskwartier) of een persoonlijke begeleiding door Streetcornerwork zelf. In 

geval van conflicten tussen jongeren en omwonenden kunnen zij proberen het gesprek tussen 

partijen op gang te brengen. Daarnaast zetten we onze activiteiten op het gebied van andere 

thema’s voort, zoals alcoholmatiging voor jongeren, advisering vergunningverlening op het 

gebied van APV, drank & horeca en evenementen. We voeren de wettelijke taken uit en 

reageren op incidenten en urgente vragen vanuit de samenleving. 

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Onderdeel Bedrag Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel  

Structureel (x € 1.000) 

Project jongerenzorg  -€149 Nadeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 3.1 -€149 Nadeel   

 

  

Programma 3
Veiligheid & Handhaving

Openbare orde 
& Veiligheid

Handhaving
Brandweer & 

Crisisbeheersing



 

 

 10 

 

3.2 Prestatieveld Handhaving 
 

Afwijkingen  

 Geen. 

 

3.3 Prestatieveld Brandweer en rampenbestrijding 
 

Afwijkingen  

 Geen. 

 

Totalen Programma 3 Veiligheid & Handhaving 

Bedragen x € 1.000 

Prestatieveld 3.1 Openbare orde en veiligheid -€149 

Prestatieveld 3.2 Handhaving €0 

Prestatieveld3.3 Brandweer en rampenbestrijding €0 

Totaal mutaties programma 3 -€149 
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Programma 4 – Beheer openbare ruimte 

 

4.1 Prestatieveld  Infrastructuur 

 
Afwijkingen  

 Wegmeubilair  

Met de jaarwisseling van 2016/2017 is veel schade aangericht. Met name het wegmeubilair moest 

het ontgelden. Het herstel van de schade hebben we in de eerste maanden van 2017 uitgevoerd. 

De kosten daarvan kunnen niet gedekt worden uit de bestaande onderhoud budgetten. 

 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

In 2016 zijn we aangesloten op de Landelijke Voorziening BGT. In 2017 is de beheerfase gestart. 

De structurele kosten van de aansluiting en het beheer van de BGT zijn abusievelijk niet 

opgenomen in de begroting, dit is een structureel bedrag van € 35.000. 

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Onderdeel Bedrag Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel  

Structureel (x € 1.000) 

Herstellen wegmeubilair -€27 nadeel incidenteel 

BGT aansluiting en beheer -€35 nadeel structureel 

Totaal prestatieveld 4.1 -€62 nadeel incidenteel 

 

4.2 Prestatieveld Groen 

 
Afwijkingen  

 Geen. 

 

  

Programma 4
Beheer en onderhoud 

Openbare Ruimte

Infrastructuur Groen
Riolering & 

Water
Afval
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Prestatieveld 4.3 – Riolering en water 
 

Afwijkingen  

 Geen. 

 

4.4 Prestatieveld Afval 
 

Afwijkingen  

Geen. 

 

Totalen Programma 4 Beheer en onderhoud Openbare Ruimte 

Bedragen x € 1.000 

Prestatieveld 4.1 Infrastructuur -€62 

Prestatieveld 4.2 Groen €0 

Prestatieveld 4.3 Riolering en water €0 

Prestatieveld 4.4 Afval €0 

Totaal mutaties programma 4 -€62 
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Programma 5 – Inwoner en Bestuur 

5.1 Prestatieveld Bestuur 
 

Afwijkingen  

 Geen. 

 

5.2 Prestatieveld Samenwerking 
 

Afwijkingen  

 Om een impuls te geven aan de strategische positie van de drie deelnemende gemeenten aan 

HLTsamen en de drie gemeente tezamen in de Regio is een subsidie ontvangen van de 

provincie Zuid-Holland. De gemeente Hillegom is penvoerder. De lasten en baten van dit 

project lopen via de administratie en zijn budgettair neutraal. 

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Onderdeel Bedrag Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel  

Structureel (x € 1.000) 

Projectplan Strategie -€30 nadeel incidenteel 

Projectplan Strategie €30 voordeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 5.2 €0   

 

5.3 Prestatieveld Dienstverlening  
 

Afwijkingen  

 Opbrengst bouwleges 

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

lastig in te schatten hoeveel vergunningsaanvragen er in een jaar binnen zullen komen. Door 

de ontwikkelingen in het plan Ringoevers kan de raming, ad € 250.000, met € 75.000 naar 

boven worden bijgesteld.  

 

Programma 5
Inwoner & Bestuur

Bestuur Samenwerking Dienstverlening Bedrijfsvoering
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 (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Onderdeel Bedrag Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel  

Structureel (x € 1.000) 

Bijstelling opbrengst bouwleges €75 voordeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 5.3 €75 voordeel  

 

5.4 Prestatieveld  Bedrijfsvoering 
 

Afwijkingen  

 Geen. 

 

Totalen Programma 5 Inwoner & Bestuur 

Bedragen x € 1.000 

Prestatieveld 5.1 Bestuur €0 

Prestatieveld 5.2 Samenwerking €0 

Prestatieveld 5.3 Dienstverlening €75 

Prestatieveld 5.4 Bedrijfsvoering €0 

Totaal mutaties programma 5 €75 
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Algemene dekkingsmiddelen  

Lokale heffingen 

Zie paragraaf Lokale heffingen. 

 

Gemeentefonds  

Na verwerking van de meicirculaire 2017 en gewijzigde maatstaven zijn de verwachtingen als volgt: 

Gemeentefonds (bedragen x € 1.000) 

Algemene uitkering 2017   

Stand begroting 2017 17.135 
 

Stand Meicirculaire 2017 17.590 455 

3 D's in het sociaal domein   

Algemene uitkering 2017 8.354 

 Stand begroting 2017 8.203 -151 

Totaal   305 

 

Specificatie: 

 
 (bedragen x € 1.000) 

Prestatieveld Omschrijving Circulaire Verplichting Exploitatie 

Algemene uitkering 2017    

  Wmo Regulier 2 

 

2 

2.1 Armoede bestrijding kinderen  87 87 0 

  
Wijzigingen accressen / ontwikkelingen 

uitkeringsbasis 366  366 

3 D's in het sociaal domein    

  Wmo  -71  -71 

2.1 Jeugd 7 7 0 

2.2 Participatiewet -87 -87 0 

Gevolgen rekening resultaat 305 7 297 

 

Toelichting: 

 WMO-Regulier: aanpassingen in loon- en prijsbijstelling. We volgen hierin de ISD-begroting.  

 Armoede bestrijding kinderen: voor het bestrijden van de gevolgen van armoede onder 

kinderen is door het Rijk structureel een bedrag beschikbaar gesteld van € 100 miljoen totaal. 

Voor Hillegom is dit een bedrag van € 87.287.  

 De wijzigingen in de accressen zijn het gevolg van de aantrekkende economie. Omdat het Rijk 

meer geld uitgeeft. Bijvoorbeeld aan pensioenpremies en studieleningen stijgen de uitgaven en 

door het systeem van ‘samen de trap op, samen de trap af’ stijgt de algemene uitkering.  

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

begroting. 

 Jeugd: loon- en prijsbijstelling, de stijgende kosten worden opgenomen in prestatieveld 2.1. 

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

 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

 

Dividend 

Bedrijf Begroot Realisatie Toelichting 

BNG 80.000 81.485 In de aandeelhoudersvergadering op 20 april 2017 is besloten 

25% van de nettowinst over 2016 uit te keren.  

Alliander 214.000 325.850 In de aandeelhoudersvergadering op 5 april 20176 is het 

dividend vastgesteld. Het dividend is gebaseerd op 45% van 

de nettowinst over 2016.  

Meerlanden 36.800 70.550 Het dividend is in de jaarrekening 2016 van Meerlanden 

(vastgesteld in de AVA op 16 juni 2017) bepaald op € 8,81 

per aandeel. 

Totaal 

Verschil 330.800 477.885 

 

€ 147.085 Voordeel (incidenteel) 

 

Post onvoorziene uitgaven 

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

kadernota 2016. Er zijn geen mutaties. 

 

Totalen Algemene dekkingsmiddelen 

Onderdeel Bedrag Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel  

Structureel (x € 1.000) 

Algemene uitkering  €368 voordeel structureel 

Algemene uitkering, Armoede bestrijding kinderen €87 voordeel structureel 

Algemene uitkering - sociaal deelfonds -€151 nadeel structureel 

Dividend  €147 voordeel incidenteel 

Lokale heffingen (OZB) €38 voordeel incidenteel 

Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen €490 voordeel   
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(Bedragen x € 1.000) 

Lokale heffingen 
Werkelijk  

2016 

Begroting 

2017 
Opgelegd 

Nog op te 

leggen 

Prognose 

2017 
Wijziging 

Onroerende zaak belasting 3.354 3.374 3.387 25 3.412 38 

Precariobelasting 1.889 1.857 4 1.853 1.857 0 

Overige baten (dwangbevelen) 35 30 4 26 30 0 

Totaal niet bestedingsgebonden 5.279 5.261 3.395 1.904 5.074 38 

Afvalstoffenheffing  2.539 2.336 2.336 0 2.336 0 

Rioolheffing  2.778 2.188 2.161 27 2.188 0 

Secretarieleges 412 354 286 68 354 0 

Leges bouwvergunningen 349 270 222 123 345 75 

Begrafenisrechten 43 51 31 20 51 0 

Rechten en Marktgelden 9 18 8 10 18 0 

BIZ-rechten 65 78 68 0 68 -10 

Totaal gebonden aan bestedingen 6.196 5.295 5.112 248 5.947 65 

 

      

Totaal 11.474 10.556 8.507 2.152 11.246 103 

 

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 afwijkende WOZ-waarde en eerder opleveren 

woningen.  

 Leges bouwvergunningen 

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

te schatten hoeveel vergunningsaanvragen er in een jaar binnen zullen komen. Door de 

ontwikkelingen in het plan Ringoevers kan de raming met € 75.000 naar boven worden bijgesteld. 

Verantwoordt bij prestatieveld 5.3 

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

meer doordat objecten in gebruik zijn genomen als woning. De bijdrage aan de 

ondernemersvereniging wordt met het genoemde bedrag verlaagd en is dan budgettair neutraal.  

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Deze zijn ondergebracht bij de bijbehorende prestatievelden.  

PARAGRAAF G 
LOKALE HEFFINGEN
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FINANCIEEL OVERZICHT

Programma
Omschrijving wijzigingen 

bestuursrapportage 2016

Begroting 

2017

Gewijzigde 

begroting 

2017 vóór 

berap

Wijziging 

berap 2017

Gewijzigde 

begroting 

2017 na 

berap

I/S

Programma 1 Ruimte

1.4 Lagere BIZ rechten door afname aantal objecten 10 i

1.4 BIZ Rechten afname aantal objecten -10 i

1.4 Economische agenda, Economic Board -26 i

1.5 Werkplan ODWH 2017 -50 i
Totaal programma 1 -1.439 -382 -76 -458

Programma 2 Maatschappij

2.1 Jeugd, loon- en prijsbijstelling Gemeentefonds -7 i

2.1 Verhelpen wachtlijsten bij Jeugd- en Gezinsteam -43 i
2.1 Armoedebestrijding kinderen -87 s

2.1 Armoedebestrijding ouderen -3 s

2.1 Participatiewet 87 i

2.2 Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 0 i

2.3 RDOG 2015 1ste begrotingswijziging -18 i

2.3 Veilig thuis project -37 i

2.3 Huldiging sportkampioenen -5 s

2.3 Sport- en speelmaterialen 2016 en 2017 -67 i

Totaal programma 2 -17.537 -16.949 -180 -17.129

Programma 3  Veiligheid en handhaving

3.1 Project jongerenzorg -149 i

Totaal programma 3 -1.619 -1.619 -149 -1.768

Programma 4 Beheer openbare ruimte

4.1 Herstellen wegmeubilair -27 i

4.1 BGT aansluiting en beheer -35 s
Totaal programma 4 -2.445 -2.357 -62 -2.419

Programma 5 Inwoner en Bestuur

5.3 Bijstelling opbrengst bouwleges 75 i
Totaal programma 5 -8.907 -8.092 75 -8.017

Algemene Dekkingsmiddelen

Algemene uitkering 368 i

Algemene uitkering, Armoede bestrijding kinderen 87 s

Algemene uitkering - sociaal deelfonds -151 i

Dividend 147 i

Lokale heffingen (OZB) 38 i
Totaal algemene dekkingsmiddelen 31.334 32.074 489 32.563

Resultaat voor bestemming -613 2.675 97 2.772

Mutaties reserves

Totaal mutaties reserves 687 -2.675 0 -2.675

Resultaat na bestemming 74 0 97 97

-/- = last 140

+    = baat -43
97

bedragen x € 1.000

Resultaat Bestuursrapportage 2017

Resultaat van de Bestuursrapportage 2017

bedragen x € 1.000

Incidenteel saldo Bestuursrapportage 2017

Structureel saldo Bestuursrapportage 2017
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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 -43  

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 
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In het onderstaande overzicht zijn de begrotingswijzingen t/m juni 2017 opgenomen. 

    bedragen x € 1.000 

Programma Begrotingswijzigingen 2017 Bedrag Besluit 

 Saldo Programmabegroting 2017 74 3-11-2016 

Ruimte Ontwikkelingen Hillegom Noord 60 26-1-2017 

  Vossepolder 0 18-5-2017 

  Programmarekening 2016 997 29-6-2017 

Totaal programma 1 1.057   

Maatschappij Bijdrage Holland Rijnland (Jeugd) 180 15-6-2017 

  Programmarekening 2016 408 29-6-2017 

Totaal programma 2 588   

Veiligheid en handhaving       

Totaal programma 3 0   

Beheer openbare ruimte Programmarekening 2016 88 29-6-2017 

Totaal programma 4 88   

Inwoner & bestuur Programmarekening 2016 815 29-6-2017 

Totaal programma 5 815   

Algemene dekkingsmiddelen Programmarekening 2016 740 29-6-2017 

Totaal Algemene dekkingsmiddelen 740   

Mutaties reserves 

 

1eBW Algemene reserve - 

Begrotingsresultaat 2017 -74 3-11-2016 

  2eBW Ontwikkelingen Hillegom Noord -60 26-1-2017 

  3eBW Programmarekening 2016 -3.048 29-6-2017 

  6eBW Holland Rijnland (Jeugd) -180 15-6-2017 

Totaal mutaties reserves -3.362   

 

Totaal wijzigingen   -0   
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Bijlage 1. Stand van zaken oormerken 2016 (Besluit bij Programmarekening 2016) 

 

  

Oormerken 2016 t. l.v. de exploitatie

oormerk bedrag Omschrijving Toelichting

Bestemmingsplannen (bp) €44.500 In uitvoering.

Beleid ruimtelijke ordening (budget 

2016)

€6.700 In uitvoering.

VTH taken €63.000 In voorbereiding.

Toerisme €25.000 Subsidie uitbetaald. 

Armoedebeleid (budget 2016) €48.900 In uitvoering. 

Asielbeleid €57.500 In uitvoering. 

Stichting Welzijn Hillegom €82.300 In uitvoering. 

Onderhoud VRI €5.000 In uitvoering. 

Groot onderhoud wegen €22.000 In uitvoering. 

Groot onderhoud riolering €25.000 In uitvoering. 

Beleidsplan huishoudelijk afval €14.000 In uitvoering. 

Aankoop, sloop en overig Leidsestraat 

1F en aanpassing infractructuur.

€460.000 Gerealiseerd.

RO vergunningen en handhaving €20.000 In uitvoering.

RO projecten €69.000 In uitvoering.

Gemeentewerf €70.000 In voorbereiding.

Gemeentekantoor €56.000 Werkzaamheden zijn aanbesteed en worden gestart in het 3e 

kwartaal 2017.

Gemeentekantoor €6.000 In voorbereiding.

Strategie en opleiding HLT €5.000 In uitvoering. 

Totaal oormerken exploitatie € 1.079.900

BP Buitengebied met verbrede reikweidte ivm Omgevingswet.

Eigen bijdrage Bollenschuurproject B&B bij aanvraag Leader subsidie 

(collegebesluit 24-1-2017).

Wijziging installatie.

Budget gemeentefonds voor verhoogde asielinstroom.

Implementatie kwaliteitssyteem.

Betreft restantbedrag frictiekosten na fusie (berap 2016). Verdere 

uitbetaling verwacht in 2017.

Verzocht wordt het budget (gemeentefonds)  te oormerken voor 

uitvoering in 2017.

Budget te oormerken voor de omgevingsvisie Hillegom 2030, PlanMer 

(kadernota 2016) en onderzoek digitale bereikbaarheid (berap 2016).

Inrichting kantoorruimten en hal

Professionalisering BHV organisatie specifiek locatie en gebouw 

afhankelijk

Budget beschikbaar gesteld in de berap 2016. Realisatie in 2017.

Aandeel Hillegom.

Asfaltonderhoud Noorder Leidsevaart wordt gecombineerd met project 

Natuurvriendelijke oevers. 

Nog traject van startnotitie naar plan.

De aankoop is gerealiseerd in het voorjaar 2017.

Budget beschikbaar gesteld in de berap 2016. Realisatie in 2017.

Overkapping wasplaats (berap 2016).

Uitgesteld onderhoud i.v.m. asfaltonderhoud.
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oormerk bedrag toelichting reserve

Rekenkamercommissie €2.900 De rekenkamercommissie verzoekt het 

restantbudget te oormerken conform overeenkomst.

algemene reserve In voorbereiding.

Organisatie ontwikkeling €67.800 Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor 

eventuele aanvulling van het transitiebudget HLT.

algemene reserve In uitvoering.

HLT samen - voorbereiding €228.681

HLT samen - bijdr. Lisse en Teylingen -€152.454

HLT Samen - transitie €529.161 Over te dragen aan de GR HLTsamen. algemene reserve Transitie kosten worden tot en met 2019 verwacht. 

36 Strategische opgaven €48.100 Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor 

verdere uitvoering 2017.
algemene reserve In voorbereiding.

Project KEK (Klant E-gemeente 

Kwaliteit) 

€90.400
algemene reserve

In uitvoering.

Beleidsplan IV & ICT €105.000 algemene reserve In uitvoering.

Invoeren Vennootschapsbelasting 

(VPB)

€38.400 Het traject ingezet in 2015 wordt afgerond in 2017. algemene reserve In uitvoering.

Totaal oormerken t. l.v. reserves € 1.968.388

In uitvoering.Afwikkeling voorbereiding in 2017.

Aantal geplande werkzaamheden IV en ICT zijn nog 

niet uitgevoerd.

algemene reserve
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Bijlage 2. Stand van zaken voorzieningen 

 

In de volgende tabel wordt gerapporteerd over de voor 2017 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 medio juni 2017. 

 

Voorziening 

Aanwending 2017 

Toelichting 

Raming 
Verwachte 

realisatie 

Groot onderhoud 

zwembad 

276.863 276.863 Conform meerjaren onderhoudsplan de Vosse. 

Vervanging riolering 410.294 410.294 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 

410.727  Conform meerjaren onderhoudsplan  gemeentelijke 

gebouwen. Inclusief aanpassingen 1e verdieping 

kantoorgebouw.  
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Bijlage 3. Stand van zaken investeringskredieten  

 

 

  

Kredietnaam Totaal krediet Uitgegeven tot 

en met 2016

Uitgegeven 

2017

Restant per 

31-12-2017

Afgesloten 

per 31-12-

2017

Stand van zaken Berap

Programma 1

30.000 6.100 7.714 16.186

-45.000 0 -45.018

2.243.905 2.326.633 41.909 -124.637

-1.982.905 -1.840.964 41.909 -141.941

740.000 78.276 6.475 655.249

-740.000 -80.000 0 -660.000

0 91.750 3.065 -94.815

0 0 0 0

725.819 286.492 51.319 388.008

-395.819 0 -395.819

Centrumplannen Houttuin 

Molenstraat

850.000 0 0 850.000  Nee De start van het werk is in het derde kwartaal 2017. In het tweede kwartaal 

2018 in het werk gereed.

203.000 52.961 0 150.040

-136.000 0 0 -136.000

Programma 2

Verv. huisvesting openbaar 

onderwijs 2011

Verv. huisvesting bijzonder 

onderwijs 2011

Nieuwbouw Hilmare school 

Oranjelaan

Nieuwbouw Savio school 

Oranjelaan

Nieuwbouw fusieschool 

Jozefschool/Leerwinkel

100.000 3.948 37.675 58.378  Nee In uitvoering.

3.460.660 2.637.270 5.838 817.551

130.000 66.831 61.7771.392

Centrumontwikkelingen 

Hillegom-ISV2

NeeVosse-en Weerlanerpolder

Ja

Het Zuid Hollands Landschap voert het werk uit in derde en vierde kwartaal 

2017. De vergunningsprocedure duurde langer dan gepland.

ISV project Woonzorgzone  

Fase 1

ISV project Woonzorgzone  

Fase 2

In uitvoering.

Een aantal onvoorziene kosten tijdens de realisatie hebben geleid tot een 

overschrijding van budgetten. O.b.v. de ROVK kan hiervan slechts een deel 

worden verhaald op Stek en Hozo.  En leidt daarom tot overschrijding van 

de verstrekte kredieten. Gesaldeerd met de grondopbrengsten die de 

gemeente in fase 1 heeft gerealiseerd (ad € 333.000) resteert een tekort van 

circa € 50.000. 

In uitvoering.

Ja 

Ja De oplevering vindt plaats begin 2017 en daarna de financiële afwikkeling.

De oplevering vindt plaats begin 2017 en daarna de financiële afwikkeling.

Op schema. In het 4e kwartaal 2016 is door Raad/College besloten om 

uitvoering te geven aan de centrumplannen. Uitvoering in 2017 en verder.

 Nee

Ja 

Nee

De herontwikkeling van het Jozefpark wordt integraal bekeken.JaInfrastr. Werken Jozefpark 

oosthoek

ISV project Woonzorgzone  

Fase 3
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Programma 4

1.130.188 298.868 14.377 816.943

-1.130.188 -297.961 0 -832.227

Initiatieffase N208 fase 3 4.190.000 266.002 102.619 3.821.379 Nee Fase 3A is in uitvoering. Oplevering van deze fase staat gepland voor 

september 2017. Fase 3b is in voorbereiding. Deze fase heeft vertraging 

opgelopen door het Raadsbesluit om de fietspaden langs dit wegvak te 

asfalteren. Nutsbedrijven moeten kabels en leidingen vervangen. Er moet 

tracé ruimte worden gemaakt. Deze fase valt duurder uit dan geraamd door 

het verleggen van de kabels en leidingen en het asfalteren van de 

fietspaden.

Reconstructies wegen 2015 299.076 0 0 299.076 Nee Project is in uitvoering. Oplevering gepland voor sept/okt 2017

352.500 280.825 5.303 66.372

0 0 0

Reconstructie wegen 2016 427.500 0 0 427.500 Nee Project is in uitvoering. Oplevering gepland voor sept/okt 2017

Realisatie deelproject 

Hoofdstraat Zuid

660.000 428.390 192.454 Nee Dit project is op schema. Hoofdstraat Zuid is opgeleverd. In het najaar is 

het einde onderhoudstermijn. In deze periode zullen nog kleine 

aanpassingen gemaakt worden in de vorm van het plaatsen van 

afvalbakken en fietsnietjes.

Reconstructies wegen 2017 428.000 0 0 428.000 Nee Project is in uitvoering. Oplevering gepland voor sept./okt. 2017

Kunstwerken beheerplan 2015 184.000 189.370 0 -5.370 Ja Krediet afsluiten

Kunstwerken beheerplan 2016 184.000 95.956 0 88.044 Nee Brug in de L. van de Deyssellaan en de liggers Zuider Leidsevaart worden in 

het 4e kwartaal 217 vervangen.

Kunstwerken beheerplan 2017 184.000 0 0 184.000 Nee Werkzaamheden voorkomend uit de kunstwerkinspectie worden in het 4e 

kwartaal uitgevoerd.

Vervanging diverse 

beschoeiingen 2017

120.000 0 32.663 87.337 Nee In 2017 worden er nog diverse beschoeiingen vervangen.

Openbare verlichting 2015 111.000 146.116 0 -35.116 Ja Verrrekening met beschikbaar krediet 2016 afgerond € 48.000.

Openbare verlichting 2016 136.000 87.448 0 48.552 Ja Resterend budget wordt verrekend met krediet 2015, is afgerond -/- 

€35.000.

Openbare verlichting 2017 111.000 0 0 111.000  Nee Uitvoering van de vervangingen in 3e en 4e kwartaal 2017. Krediet deels 

reservering voor fase 4 N208.

1.800.000 225.475 317.906 1.256.618

-850.000 0 -850.000

510.489 553.870 0 -43.381

-30.000 0 -30.000

831.200 939.871 0 -108.671

-447.500 0 -447.500

Fietspad Hillegom-Bennebroek 

Zorgeloos groen langs N208

Kwaliteitsverb.Hoofdstraat 

nabij Hoftuin

Renovatie Hoftuin

Beschoeiing Noorder-

Leidsevaart

Project is ivm stabiliteitproblemen van de Ringvaart dijk beeindigd. Er 

wordt met de provincie Zuid-Holland afgerekend. De gronden worden te 

koop aangeboden aan de voormalige eigenaren.

Nee

In de realisatie van het centrumpalnproject Houttuin-Molenstraat wordt 

ook de aanpassing van het trottoir voor de Hoftuin opgenomen. Dit is 

gereed in eerste kwartaal 2018

Nee

De eindverantwoording naar de subsidiegevers Holland Rijnland en 

Provincie Zuid Holland zijn ingediend.

Ja

 Nee

Het laatste deel start in het vierde kwartaal 2017. Het gaat om het deel bij 

de nieuwbouw Van de Endelaan 41. Het eerste jaar onderhoud door de 

aannemer is bezig. Er volgen nog 2 jaar.

Nee

De uitvoering zal in het 4e kwartaal 2017 worden afgerond. Financiele 

afwikkeling in het 1e kwartaal van 2018.
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GRP 2014 vrijvervalriolen 481.021 393.540 62.519 24.962 Nee De renovatie en rioolvervanging Valckslootlaan is vrijwel gereed. 

GRP Mechanische riolering 

2015

263.100 137.247 10.338 115.515  Nee In eerste kwartaal 2018 vind de financiële afrekening plaats.

GRP Huisaansluitingen 2015 70.000 48.500 0 21.500  Nee Het werk Stationsweg - Sixlaan in in vierde kwartaal 2017 gereed.

GRP verbeteringsmaatregelen 

2015

100.000 84.470 0 15.530 Nee Het werk Sixlaan - Staionsweg is in vierde kwartaal klaar.

GRP vrijvalriolen 2016 455.000 281.509 108.666 64.826 Nee De financiële eindafrekening vindt in eerst kwartaal 2018 plaats.

GRP mechanische riolering 

2016

25.000 0 0 25.000  Nee Er is vertraging in het werk ontstaan. De renovatie van de rioolgemalen 

Arnoudstraat en Achter de Watertoren moet nog worden gestart. Naar 

verwachting is het werk in vierder kwartaal 2017 klaar.

GRP mechanische riolering 

2016 elek.mech

25.000 0 0 25.000 Nee Er is vertraging in het werk ontstaan. De renovatie van de riool gemalen 

Arnoudstraat en Achter de Watertoren moet nog worden gestart. Naar 

verwachting is het werk in vierde kwartaal 2017 klaar.

GRP huisaansluitingen 2016 70.000 2.539 0 67.461 Nee De Valckslootlaan en Stationsweg-Sixlaan zijn in vierde kwartaal 2017 

gereed.

GRP afkoppelmaatregelen 2016 150.000 66.067 41.106 42.888 Nee Het werk in de Kerkstraat is klaar. De Stationsweg in het vierde kwartaal 

2017.

GRP mechanische riolering 

2017

25.000 0 0 25.000 Nee De werkzaamheden voor dit budget moet nog worden opgestart.

GRP mechanische riolering 

2017 elek.mech

25.000 0 0 25.000 Nee De werkzaamheden voor dit budget zijn in voorbereiding.

GRP vrijvalriolen 2017 275.000 0 9.450 265.550 Nee De uitvoering vindt plaats in het derde en vierde kwartaal 2017.

GRP huisaansluitingen 2017 70.000 0 0 70.000 Nee De uitvoering vindt plaats in het derde en vierde kwartaal 2017.

GRP afkoppelmaatregelen 2017 150.000 0 1.774 148.226 Nee Het afkoppelen van de Stationsweg is gereed in vierde kwartaal 2017. Het 

afkoppelen van de Meerlaan in 2018.

Bedrijfsvoering

Vervangen meubilair 

gemeentekantoor 2014

15.000 4.328 0 10.672 Ja Is een onderdeel geworden van de werkzaamheden renovatie Raadzaal, 

overkappen vide en overige ruimtes zoals 2.1.1 en 2.1.2. Uitvoering 2e 

halfjaar 2017.

Vervangen airco's 

gemeentekantoor 2015

15.000 8.786 5.637 577 Ja De werkzaamheden worden uiterlijk in het 4e kwartaal 2017 uitgevoerd.

Vervangen grootformaat 

printer/Scanner

18.000 0 0 18.000 Nog niet 

bekend

Binnen HLT nog geen duidelijkheid of de machine vervangen moet worden. 

Beslissing valt uiterlijk in het 4e kwartaal 2017.

Ontwikkelingskosten ICT 2015 187.500 75.366 28.962 83.172 Ja Krediet afsluiten.


