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 SAMENVATTING 
 
De kadernota voor 2011 is terughoudend als het gaat over de nieuwe investeringen. Er is ge-
kozen om een voorzichtige lijn te kiezen en rekening te houden met bezuinigingen die de 
regering in het vooruitzicht heeft gesteld. Hiervoor heeft de notitie over de scenario’s 2011- 
2014 als basis gediend. 
 
Ontwikkeling van begrotingssaldo 
Op basis van de kadernota 2011 vertoont de begroting 2011 een overschot van € 1,3 mln., 
rekening houdend met de in deze nota genoemde invloeden. Het meerjarenbeeld ziet er op 
basis van deze kadernota goed uit voor de gemeente Hillegom.  
 
Het uitgangspunt is het resultaat van de meerjarenraming 2011-2013 van de programmabe-
groting 2009. Voor 2014 is het resultaat na bestemming (zoals genoemd in de programma-
begroting 2009), gelijk gehouden aan het jaar 2013. Alle genoemde bedragen zijn in deze 
kadernota nader onderbouwd.  
 
Bedragen * € 1.000 2011 2012 2013 2014 
Saldo per 5/11/09 -689 -559 -1.051 -1.051
Ontwikkelingen en besluiten 135 -320 -257 -520
Lasten investeringen 0 0 0 -175

Saldo bij 0 lijn -554 -879 -1.308 -1.746
Tabel 1 Samenvatting ontwikkeling begrotingssaldo 
 
Bedragen * € 1.000 2011 2012 2013 2014 

         
10% verlaging algemene uitkering 0 -226 -445 -657
          
Totaal nieuwe activiteiten 2011-2014 -90 -140 -171 -9
          
Totaal onttrekking reserves 80 130 161 0
          
Totaal voorgestelde maatregelen* 1.906 2.268 2.553 2.565
          

Begrotingssaldo 2011-2014 1.342 1.153 790 153
Tabel 2 Mutaties kadernota 
 
In de programmabegroting 2011 worden alle autonome ontwikkelingen (inflatie, Cao-stijging, 
kapitaallasten, etc.) verder doorgerekend. Dan zijn ook de begrotingen van de gemeenschap-
pelijke regelingen bekend en is de meicirculaire 2010 van de algemene uitkering uit.  Deze 
ontwikkelingen zullen het saldo nog nadelig beïnvloeden. 
 
*) NB. De genoemde bedragen is het totaal van alle besparingsmaatregelen, hierover dient u nog 
een keuze te maken. 
 
Financiële en operationele uitgangspunten 
Als basis bij het opstellen van de programmabegroting worden financiële en operationele uit-
gangspunten gehanteerd. Voor een deel zijn deze uitgangspunten vastgelegd in beleidsnota’s, 
voor een deel worden deze uitgangspunten jaarlijks als kaderstelling bij de opstelling van de pro-
grammabegroting gehanteerd. In hoofdstuk 4 staan de uitgangspunten verder uitgewerkt en be-
argumenteerd. 
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Tabel 3 Financiële en operationele uitgangspunten 
 
 
 
 
Besluit 
Gevraagd wordt: 

 De kadernota 2011 vast te stellen 
 

Omschrijving 2011 2012 2013 2014 
Algemene uitkering Meicirculaire Meicirculaire Meicirculaire Meicirculaire 
Lonen/premies 0%/1% 0% 0% 0% 
Prijzen (algemeen) 1,5% 0% 0% 0% 

Verbonden partijen 
Begroting 
2011-2014 en 
5% maatregel 

Begroting 
2011-2014 en 
5% maatregel 

Begroting 
2011-2014 en 
5% maatregel 

Begroting 
2011-2014 
en 5% maat-
regel 

OZB-tarieven 0% 0% 0% 0% 
Afvalstoffenheffing 100% kosten-

dekkend 
100% kosten-
dekkend 

100% kosten-
dekkend 

100% kosten-
dekkend 

Rioolrecht 100% kosten-
dekkend 

100% kosten-
dekkend 

100% kosten-
dekkend 

100% kosten-
dekkend 

Overige belastingen en hef-
fingen 1,5% 0% 0% 0% 
Rente reserves en voorzienin-
gen 5% 5% 5% 5% 
Kapitaallasten (omslagpercen-
tage) 5% 5% 5% 5% 
Onvoorzien per inwoner € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Aantal woningen 9.290 9.290 9.290 9.290 
Aantal inwoners 20.900 20.900 20.900 20.900 
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INLEIDING 
 
Voor u ligt de kadernota 2011.  Met deze kadernota willen wij u inzicht geven in de financiële 
gevolgen van verwachte toekomstige ontwikkelingen. We hebben de notitie “scenario’s 2011-
2014” gebruikt als basis voor deze nota. De notitie over de scenario’s is op 27 januari 2010 
aangeboden aan de raad, ter informatie en is door u besproken met het college. 
 
Tijdens het opstellen van de kadernota zijn de onderhandelingen voor het vormen van een 
college in volle gang. Het zittende college heeft daarom geen speerpunten voor 2011 opge-
nomen. Wij stellen voor dat het nieuwe college op basis van deze kadernota voorstellen doet 
voor integrale uitvoering van de maatregelen uit het scenariodocument. De raad kan bij het 
vaststellen van de begroting 2011 besluiten deze voorstellen over te nemen. 
 
Het belangrijkste doel van de kadernota 2011 is het formuleren van richtlijnen en uitgangs-
punten voor de programmabegroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2014. We houden 
rekening met wettelijke kaders en de financiële beheersverordening.  
 
 
Behandeling 
De kadernota 2011 wordt geagendeerd op: 
20 april 2010  vaststelling door het college van burgemeester en wethouders  
11 mei 2010   technische informatie avond voor raadsleden 
20 mei 2010   behandeling in de voorronde 
27 mei 2010  raadsvergadering 
 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 beschrijven we de ontwikkelingen van het begrotingssaldo, hoofdstuk 2 gaat in 
op de nieuwe activiteiten en in hoofdstuk 3 komen de voorgestelde maatregelen aan bod. In 
hoofdstuk 4 gaan we in op de financiële en operationele uitgangspunten voor de programma-
begroting 2011. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de woonlastendruk voor de inwoner weer-
geven. Tot slot geven we in hoofdstuk 6 de ontwikkeling van de reservepositie. In bijlage 1 
treft u een overzicht van vervangingsinvesteringen en investeringen van (beheer)plannen. 
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Hoofdstuk 1  ONTWIKKELINGEN 
 
 
Ontwikkeling van het begrotingssaldo 2011-2014 
In de onderstaande tabel  is te zien wat het meerjarensaldo gaat doen bij het doortrekken van 
de huidige situatie. In de septembercirculaire 2009 is een verlaging van 0,7% per jaar van de  
algemene uitkering verwerkt. (Voor de jaren 2012 t/m 2014) In tabel 4 is een verlaging van de 
algemene uitkering met 2,1%, verwerkt. Deze positie noemen wij de nullijn. 
 
Bedragen * € 1.000 2011 2012 2013 2014 
Saldo per 5/11/09 -689 -559 -1.051 -1.051
Ontwikkelingen en besluiten 135 -320 -257 -520
Lasten investeringen 0 0 0 -175

Saldo bij 0 lijn -554 -879 -1.308 -1.746
Tabel 4. Meerjarensaldo bij nullijn 
 
We gaan uit van het meerjarensaldo zoals dat bij de begrotingsbehandeling in november 2009 
 is vastgesteld. 
Ontwikkelingen en besluiten: 

Regionalisering brandweer, Gemeentelijk rioleringsplan, mutaties algemene uitkering 
septembercirculaire 2009 en wachtgeld oud-bestuurders. 

Lasten investeringen: 
Vanaf 2013, voor vervangingsinvesteringen en investeringen die gebaseerd zijn op be-
heerplannen, begroten we € 175.000 per jaar. In de programmabegroting vindt een 
herberekening van de kapitaallasten plaats. In bijlage 1 treft u een overzicht van de in-
vesteringen die we verwerken in de programmabegroting 2011 en de meerjarenraming 
2012-2014.  

 
De ontwikkeling van de algemene uitkering 
De komende jaren wordt bezuinigd op de algemene uitkering, onze voornaamste inkomsten-
bron. In tabel 5 hebben wij een prognose geschetst van de verwachte ontwikkeling. We hou-
den hierbij rekening met een totale afname van de algemene uitkering met 10%, verdeeld over 
de jaren 2012 tot en met 2016.  
 
We hebben gekozen voor het 10%-scenario omdat: 

 deze past bij onze verwachtingen, (het meerjarenperspectief is fors negatief en de te 
realiseren besparingen en keuzes zijn lastig)  

 de provincie ook de gemeenten oproept om geen doemscenario’s te schetsen, 
 De VNG, FAMO en ministeries aangeven dat we realistisch, voorzichtig moeten zijn en 

niet moeten overdrijven.  
 
Bij de berekening van de bedragen is als basis de algemene uitkering (exclusief integratie en 
decentralisatie-uitkeringen) van de septembercirculaire 2009 gebruikt. De 2,1% verlaging van 
de algemene uitkering (genoemd in de septembercirculaire 2009) is verwerkt in het saldo bij  
de nullijn. De verlaging van de algemene uitkering is verdeeld over de jaren 2012 tot en met 
2016.  

Tabel 5: verlaging van de algemene uitkering 

Bedragen * € 1.000 2011 2012 2013 2014 
10% verlaging algemene uitkering 0 -226 -445 -657 
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Hoofdstuk 2 NIEUWE ACTIVITEITEN 
 
Hieronder treft u de toelichtingen aan op nieuwe activiteiten per programma. Hierin is zoveel 
mogelijk terughoudendheid betracht. Aan het einde van ieder programma zijn de nieuwe acti-
viteiten weergegeven die binnen de bestaande budgetten gedekt kunnen worden. In tabel 6 
worden alle voorstellen in een overzicht gepresenteerd. 
 
Programma 1 Ruimte 
 
Nieuwe activiteiten van diverse prestatiegebieden die binnen de bestaande budgetten kunnen 
worden uitgevoerd 2011: € 12.275, 2012 € 1.750: 

 Het opzetten van een wandelnetwerk in de Duin en Bollenstreek. Hiervoor is eenmalig 
een bedrag nodig van € 12.275, dat gedekt wordt binnen de budgetten voor toerisme 
en recreatie 

 Passantentellingen, om vergelijking te maken met de waarnemingen uit 2009. De 
eenmalige kostenpost van € 1.750 in 2012, wordt gedekt binnen de budgetten voor 
economie 

 
Programma 2 Maatschappij 
 
Maatschappelijke ondersteuning/Volksgezondheid 
 
Exploitatie dienstencentrum Elsbroek 
Waarom: We willen een goed geoutilleerd dienstencentrum binnen de zorgzone realiseren. 
Daarin willen we diensten onderbrengen die nu in Mariaoord gehuisvest zijn. Enkele van die 
diensten zijn kernpartners in een wettelijk verplicht in te richten Centrum Jeugd en Gezin. Per 
2012 moeten we dat operationeel hebben. Het dienstencentrum is een logische plek daarvoor. 
Effect: Een laagdrempelig dienstencentrum, waarbinnen Centrum jeugd en gezin en welzijns-
voorzieningen voor ouderen bereikbaar zijn. Ook de diensten van het lokaal loket zijn via de 
CJG-functie in Elsbroek te benaderen. 
Welk bedrag is nodig: 2011 € 50.000 (incidenteel), vanaf 2012 is maximaal € 250.000 nodig 
(structureel).  
Dekking: 2011 € 50.000 uit de stelpost centrum jeugd en gezin (incidenteel),  
vanaf 2012 € 80.500 vrijval huuropbrengsten (Mariahuis) (structureel). In 2011 komen wij met 
een voorstel om de dekking van het resterende bedrag € 169.500 (= € 250.000 - € 80.500) te 
regelen. 
 
Programma 3 Veiligheid en handhaving 
 
Handhaving 
 
Wegslepen voertuigen 
Waarom: Er staan regelmatig voertuigen op straat die daar niet horen te staan. Te denken valt 
aan defecte voertuigen, voertuigwrakken, maar ook aanhangers en caravans. Deze voertuigen 
zorgen mede voor een verloedering van de straat en zijn ook niet wenselijk vanwege hoge 
parkeerdruk in de wijken. 
Effect: Opgeruimd straatbeeld en iets lagere parkeerdruk. 
Welk bedrag is nodig: 2011 € 12.000, 2012 € 12.000, 2013 € 11.000, 2014 € 11.000. 
Dekking: structureel € 1.500.  Voertuigen worden gestald, totdat de eigenaar het voertuig 
ophaalt na betaling van de kosten.  Als de eigenaar niet te achterhalen is dan zijn de kosten 
voor de gemeente. Dit is ook het geval als voertuigen (na 13 weken) stalling, vernietigd mogen 
worden. 
 
Brandweer en rampenbestrijding 
 
Vervangingsinvesteringen brandweer 
In het vervangingsschema 2010 - 2023 staat de planning van vervanging van kleding en ma-
terieel van de brandweer. Indien de regionalisering van de brandweer in werking treedt op de 
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verwachte intredingdatum van 1 januari 2011, worden de investeringen door de regionale 
brandweer gedaan.  
 
Programma 4 Beheer openbare ruimte 
 
Openbaar groen 
 
Fietspad langs de oude Beek 
Waarom: Het is onderdeel van het regionaal groenprogramma van Holland Rijnland. Het pad 
langs de oude Beek is opgenomen in het fietspaden knooppunten systeem van de Bollen-
streek. De huidige staat van het pad is niet zodanig dat het pad goed toegankelijk is voor de 
fiets. Noodzakelijkerwijs loopt de regionale fietsroute nu langs een drukke verkeersweg. Geen 
ideale situatie. Dit knelpunt wordt opgelost door het pad  langs de Oude Hillegommerbeek te 
waarderen tot een goed befietsbaar pad. Hiermee kan tevens worden bereikt dat de oorspron-
kelijke hagenstructuur langs het pad hersteld kan worden. De authentieke brug wordt overi-
gens niet vervangen.  
Effect: Prettigere en veiligere regionale fietsroutes. 
Welk bedrag is nodig: in 2013 totaal €230.000, waarvan € 165.000 voor aanleg, € 65.000 
verwerving grond. (incidenteel), 
Dekking; 50% van de kosten zijn voor rekening van de gemeente, dekking vanuit de algemene 
reserve. 25% holland Rijnland en 25% Rijk/Provincie. 
 
Hertenkamp  
Waarom: Het college heeft op 2 maart j.l. besloten om het dierenwelzijn op het hertenkamp te 
verbeteren omdat er klachten zijn van onwoners. 
Effect: Mooiere en prettigere leefomgeving, betere recreatiemogelijkheden en verbetering van 
het dierenwelzijn. 
Welk bedrag is nodig: 2012 € 50.000 (incidenteel), 
Dekking: € 50.000 algemene reserve. 
 
Afval 
 
Ondergrondse wijkcontainers voor glas papier en textiel 
Waarom: Verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. 
Effect: Mooiere en prettigere leefomgeving. 
Welk bedrag is nodig: 2012 € 470.000 (investering, afschrijving 10 jaar).  
Dekking: Verhoging van de afvalstoffenheffing.  
 
Mini- en verzamelcontainers papier en karton 
Waarom: Verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. 
Effect: Mooiere en prettigere leefomgeving. 
Welk bedrag is nodig: 2011 € 66.000 (investering, afschrijving 10 jaar)  
Dekking: Verlaging van de verwerkingskosten van het restafval 
 
Nieuwe activiteiten van diverse prestatiegebieden die binnen de bestaande budgetten kunnen 
worden uitgevoerd structureel vanaf 2011 €23.800, incidenteel € 71.000: 

 Overige structurele kosten voor maatregelen uit het beleidsnota inzameling huishou-
delijk afval worden gedekt door verlaging van de verwerkingskosten van het restafval 
met een bedrag van € 23.800. 

 Alle incidentele kosten van de maatregelen van het afvalbeleidsplan van totaal € 
71.000 worden binnen de bestaande budgetten gedekt. 
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Programma 5 Inwoner en bestuur 
 
Bestuur 
 
Instellen digitaal burgerpanel 
Waarom: De raad wil de interactieve beleidsvorming vergroten door het inrichten van een digi-
taal burgerpanel via onze website die we maximaal vier maal per jaar benaderen. 
Effect: Verhoogde tevredenheid inwoners en andere belanghebbende over de totstandkoming 
van beleid. 
Welk bedrag is nodig: structureel vanaf 2011 € 12.000.  
Dekking: We brengen geen begrotingskrant meer uit in de huidige vorm. Hierdoor verminderen de 
kosten voor drukwerk en opmaak met € 12.000.  
 
Bedrijfsvoering 
 
Personeel& organisatie 
 
Organisatieontwikkeling 
Waarom: Het uitvoering geven aan de nota regie, de gemeente als 1e overheidsloket, het ver-
stevigen van onze rol als opdrachtgever maken een aanpassing van de organisatie nodig. 
Effect: Een toekomstbestendig, slagvaardig en eigentijds bedrijf dat voldoet aan de eisen van 
onze inwoners. 
Welk bedrag is nodig: incidenteel in 2011 € 80.000, 2012 € 80.000 en 2013 € 46.000.  
Dekking: We gebruiken de IZA gelden (€ 206.000) die (tijdelijk) aan de algemene reserve is 
toegevoegd. 
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Tabel 6 Overzicht van nieuwe activiteiten 
 
 
 
 

Nieuwe activiteiten 2011-2014
x € 1.000 2011 2012 2013 2014

jaar bedrag

  Programma 1 - Ruimte
HVVP 
Nieuwe activiteiten gedekt binnen begroting -12 -2 0 0
Nieuwe activiteiten gedekt binnen begroting 12 2 0 0

Totaal programma 1 0 0 0 0
  Programma 2 - Maatschapp ij
Exploitatie dienstencentrum Elsbroek -50 -81 -81 -81
Dekking exploitatie dienstencentrum Elsbroek 50 81 81 81
Totaal programma 2 0 0 0 0
  Programma 3 - Veilighe id en handhaving
Wegsleepregeling -12 -12 -11 -11
Vergoeding eigenaren wegsleepregeling 2 2 2 2
Totaal programma 3 -10 -10 -9 -9
  Programma 4 - Beheer openbare ruimte
Fietspad langs oude Beek -230
25% subs. Holland Rijnland 25% rijk/ provincie 115
Hertenkamp -50
Ondergrondse wijkcontainers 2012 470 -71 -69
Verhoging van afvalstoffenheffing 70 69
Ondergrondse wijkcontainers 2011 66 -10 -10 -9
Verlaging verwerkingskosten afval 10 10 9
Nieuwe activiteiten gedekt binnen begroting -95 -24 -24 -24
Nieuwe activiteiten gedekt binnen begroting 95 24 24 24
Totaal programma 4 0 -50 -116 0
  Programma 5 - Inwoner en Bestuur 
Instellen digitaal burgerpanel -12 -12 -12 -12
Geen begrotingskrant huidige vorm 12 12 12 12
Totaal programma 5 0 0 0 0
  Bedrijfsvoering
Huisvesting
Vervangen elektrische installatie -25
Dekking uit voorziening onderhoud gebouwen 25
Facilitaire  zaken
Inkoop Spend-analyse -6 -3 -3 -3
Resultaten inkoopsamenwerking 6 3 3 3
Stimulering duurzame energieproductie pm pm pm pm
Personeelszaken
Organisatieontwikkeling -80 -80 -46
Totaal bedrijfsvoering -80 -80 -46 0

Totaa l nieuwe activite iten 2011-2014 -90 -140 -171 -9

Investeringskrediet
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Bij een aantal nieuwe activiteiten zijn voorstellen gedaan om deze uit de reserves te onttrekken. 
Dit ziet er als volgt uit: 
 
bedragen x € 1.000         
Mutaties reserves 2011 2012 2013 2014
Toevoeging reserves         
          
Totaal toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves        
Fietspad langs oude Beek    115  
Hertenkamp   50     
Organisatieontwikkeling 80 80 46  
         
Totaal onttrekking reserves 80 130 161 0
Tabel 7 Mutaties reserves nieuwe activiteiten  
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Hoofdstuk 3: VOORGESTELDE MAATREGELEN 
 
Om de meerjarenbegroting sluitend te kunnen maken zijn belangrijke keuzes nodig. Er is een 
groot aantal maatregelen verzameld. De maatregelen zijn gegroepeerd in vier hoofdgroepen.  
 

1. Verlaging lasten 
 In deze hoofdgroep zitten de onderwerpen die al in de huidige begroting zijn opge-
nomen.  

2. Verhogen baten 
 In deze hoofdgroep zijn de inkomsten verhogende maatregelen ondergebracht.  
3. Efficiency 

 In deze hoofdgroep zijn de maatregelen gebundeld die betrekking hebben op de ver-
laging van indirecte kosten.  

4. Aanpassen beleid 
 In deze hoofdgroep zijn de maatregelen opgenomen die betrekking hebben op het 
bestaande beleid.  

 
Het college heeft op basis van de onderstaande beleidsuitgangspunten een keuze gemaakt 
voor de te nemen maatregelen: 

 Maatregelen moeten passen bij de visie van Hillegom 
 Sluitende meerjarenbegroting 
 Geen belastingverhogingen, kostendekkendheid van de tarieven is en blijft een stre-

ven, dus de tarieven voor de afvalstoffenheffing worden verhoogd. 
 Jeugd is de toekomst van Hillegom, dus bezuinigen wij niet op dit onderwerp. 
 Economische activiteiten blijven we stimuleren, dus blijven wij investeren in economi-

sche activiteiten. 
 We blijven investeren in bereikbaarheid, de investeringen in de N208 en HVVP blijven 

in stand. 
 Veiligheid is een belangrijk thema, ook hier wordt niet op bezuinigd. 
 De huidige reservepositie blijft intact, de gelden in de reserves worden niet gebruikt 

om de tekorten op te vangen. 
 De CEBEON norm wordt gebruikt om onderhoudniveau te bepalen. 
 De Gemeenschappelijke regelingen leveren ook een bijdrage in de bezuinigingsopga-

ve, dat betekent dat ook onze partners met voorstellen moeten komen om de bijdrage 
van onze gemeente te verlagen. 

 
In onderstaande tabellen zijn de effecten per hoofdgroep, per jaar inzichtelijk gemaakt. 
 

Tabel 8 Verlagen lasten 
 

Bedragen * € 1.000 2011 2012 2013 2014 
Verlagen lasten         

Verminderen kwaliteit onderhoud watergangen baggeren, 
budgetverhoging van 2009 herzien (zie kadernota 2009) 25 25 25 25 
Vervallen Bollenschuurbeleid  12 12 12 12 
Verminderen Monumentenbeleid en beschermd dorpsge-
zicht 17 17 17 17 
Verlaging van post reis/verblijf/ontspanning representa-
tie en vergaderkosten 50 50 50 50 
Kosten lokaal loket dekken uit andere budgetten 12 12 12 12 

Verlagen post inhuur derden ondersteunende diensten 45 45 45 45 
Besparing op facilitaire kosten; op abonnementen en 
kantoorbenodigdheden. Digitale abonnementen stimule-
ren. 0 20 20 20 

Totaal maatregelen verlagen lasten 161 181 181 181 
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Bedragen * € 1.000 2011 2012 2013 2014 
Verhogen baten     
Verhogen tarieven afval naar kostendekkendheid (exclu-
sief de wijzigingen uit het nieuwe afvalbeleidsplan) 

343 343 343 343 

Er komt geen vrijstelling op precariobelasting op de net-
werken van nutsbedrijven. De ministerraad heeft besloten 
om het wetsvoorstel niet in te dienen bij de Tweede ka-
mer. Dat betekent dat wij de komende perioden nog een 
bedrag van € 700.000 als inkomsten kunnen verwachten. 

700 700 700 700 

totaal maatregelen baten verhogen 1.043 1.043 1.043 1.043 
Tabel 9 Verhogen baten 
 
 
 
 
 
 

Tabel 10 Efficiency 
 
 
 
 

Bedragen * € 1.000 2011 2012 2013 2014 
Efficiency/anders organiseren         
Vermindering bovenformatieve loonkosten binnen de 
formatie oplossen 125 125 125 125 
Vermindering formatie voor projecten Beleid & Ontwikke-
ling 42 42 42 42 
Vermindering fte door regietaken, basis 10 fte. In meer-
jarenraming opgenomen 1 fte voor uitbesteding belastin-
gen. 1,25 fte bij openbare werken. 7,75 bezuinigen vanaf 
2011 tm 2013. loonkosten van 55000 per jaar 142 284 426 426 

Efficiencyvoordeel bij uitbesteding OW, (rekening gehou-
den met een besparing op overhead van 236000 
(m.n.P&O en fac.zaken) en totaal ongeveer 1,25 fte ) 100 100 100 100 
Efficiencyvoordeel bij regionalisering brandweertaken 
maximaal 5% in vier jaar  13 25 38 50 
Efficiencynadeel uitbesteding milieu -90 -90 -90 -90 

Totaal maatregelen efficiency 332 486 641 653 
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Tabel 11 Beleid aanpassen 
 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de financiële effecten van de maatregelen 
 
Bedragen * € 1.000 2011 2012 2013 2014 
          
Verlagen lasten 161 181 181 181 
Verhogen baten 1.043 1.043 1.043 1.043 
Efficiency 332 486 641 653 
Beleid aanpassen 1.070 1.258 1.388 1.388 

Totaal voorgestelde maatregelen 2.606 2.968 3.253 3.265 
Tabel 12 Effecten van de maatregelen per hoofdgroep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedragen * € 1.000 2011 2012 2013 2014 
Beleid aanpassen         
Geen rente bijschrijving over deel algemene reserve 150 225 300 300 
Geen post onvoorzien in begroting meer ramen 62550, er 
wordt reëel geraamd. Provincie is echter van mening dat 
elke gemeente een post onvoorzien moet hebben. 63 63 63 63 
Stelpost WMO niet meer opnemen, huidig budget als 
plafond bepalen. Alle genomen besluiten zijn hierin ver-
werkt 295 390 390 390 
Geen aanleg natuurvriendelijke oevers, wel extra bagger-
werkzaamheden verwerkt 46 46 46 46 
Onderzoek herinrichting hoftuin binnen bestaande bud-
getten opnemen 24       
Bezuiniging van 5% bij gemeenschappelijke regelingen 
(5% over 9,1 mln. excl. Reg investfnds) 459 459 459 459 

Medewerkerstevredenheidsonderzoeken in eigen beheer 
uitvoeren door Stageopdracht(eens per 4 jaar) 0 10 0 0 
Vermindering formatie Beleid en Ontwikkeling door aan-
passen van/niet meer uitvoeren diverse beleidsterreinen. 
Totaal 2 fte in 2013. 33 65 130 130 

Totaal maatregelen aanpassen beleid 1.070 1.258 1.388 1.388 
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Hoofdstuk 4 FINANCIELE EN OPERATIONELE UITGANGSPUNTEN  
 
Wettelijke uitgangspunten 
In de Gemeentewet zijn de artikelen 189 tot en met 195 gewijd aan de begroting en behande-
ling daarvan. Op 1 februari 2003 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) in werking getreden; daarin zijn de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften op-
genomen die vorm geven aan de inwerkingtreding van het duale stelsel in de vorm van een 
programmabegroting en verplichte paragrafen. 
 
Toezichtregime provincie 
De provincie Zuid-Holland houdt toezicht op de financiën van de in de provincie gelegen ge-
meenten. Het motief voor financieel toezicht is het zorg dragen dat gemeenten niet in een 
uitzichtloze financiële positie komen. Aangrijpingspunt voor de toezichthouder is een reëel 
sluitende begroting en meerjarenraming van de gemeenten. De wijze waarop de provincie 
Zuid-Holland haar toezicht uitoefent is in het beleidskader Financieel Toezicht uitgewerkt. 
 
De provincie kent twee vormen van toezicht: 

 preventief (toezicht vooraf): 
De gemeente kan formeel geen uitgaven doen zonder machtiging van de provincie. 

 repressief (toezicht achteraf): 
De provincie volstaat ermee de gemeente op afstand te volgen via de begroting, jaarrekening, 
overige ter kennisneming ingezonden financiële stukken en het voeren van overleg op ambte-
lijk niveau. 
 
Voor het nemen van de beslissing hierover vormt de provincie zich over de volgende elemen-
ten een oordeel: 

 de begroting 2011 moet in evenwicht zijn (structurele lasten worden gedekt door 
structurele baten) of uit de meerjarenraming blijkt dat dit evenwicht in de eerstvolgen-
de jaren tot stand wordt gebracht; 

 de jaarrekening 2009 moet in evenwicht zijn; 
 de vastgestelde jaarrekening 2009 en de begroting 2011 moeten tijdig, respectievelijk 

voor 15 juli en 15 november 2010, zijn ingezonden 
 
Beleidskaders provincie 
Jaarlijks brengt de provincie een begrotingscirculaire uit, specifiek voor het op te stellen be-
grotingsjaar. De circulaire voor het begrotingsjaar 2011 is ten tijde van het opmaken van de 
kadernota nog niet definitief beschikbaar. In de conceptversie komen de volgende belangrijke 
onderwerpen aan de orde: 
Algemene uitkering 
Door de huidige status van het kabinet zal de besluitvorming over de ontwikkeling van de 
accressen vanaf 2012 zeker niet tijdig voor de meicirculaire 2010 komen. Mede afhankelijk 
van het tijdstip van aantreden van een nieuw kabinet zal dit mogelijk de septembercirculaire 
zijn. De financiële vooruitzichten zijn sterk negatief. Wij vragen alvast rekenschap te geven 
van dit sterk negatieve effect in de kadernota of voorjaarsnota, zodat vooruitlopend hierop te 
zijner tijd in dit negatieve scenario kan worden voorzien. 
Stelposten en taakstellingen 
In de conceptversie wordt aandacht gevraagd voor de verwerking van stelposten en taakstel-
lingen. Deze zijn alleen toegestaan in de begroting 2011 indien ze bij de vaststelling van de 
begroting ook daadwerkelijk op programmaniveau concreet ingevuld zijn. Ditzelfde geldt voor 
de meerjarenraming. Indien dit niet het geval is dan worden deze posten, bij de beoordeling 
van het materieel evenwicht, buiten beschouwing. Dit zou kunnen leiden tot het instellen van 
preventief toezicht.  
Bevolkingskrimp 
Tevens wordt bij de begroting 2011-2014, evenals vorig jaar, aandacht besteden aan het as-
pect bevolkingskrimp. Zij gaan bezien in hoeverre gemeenten de begroting baseren op reële 
uitgangspunten, in het bijzonder voor de inschatting van de aantallen inwoners en woonruim-
ten.  
Overzicht incidentele baten en lasten 
Ook het opnemen van een overzicht incidentele lasten en baten  is, zowel voor de raad als 
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voor de toezichthouder, een onmisbaar document voor het verkrijgen van een juist beeld van 
de materiële sluitendheid van de (meerjaren)begroting en daarmee van de financiële positie 
van een gemeente. 
 
 
Financiële uitgangspunten 
 
Financiële verordeningen en nota’s 
Wij houden rekening met de kaders die gesteld zijn in de gemeentelijke financiële verordening 
(art. 212 gemeentewet) die op 6 december 2007 door u is vastgesteld. Op 8 januari 2009 
heeft u de nota reserves en voorzieningen 2009 vastgesteld. 
De hoogte van het percentage is al een aantal jaren op 5% gesteld. In de begroting en jaarre-
kening wordt de bespaarde rente over het eigen vermogen opgenomen, zowel als baat als last 
(conform de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording). Voor de rentecompo-
nent binnen de kapitaallasten gebruiken we ook een rentepercentage van 5%. Het saldo tussen 
de bespaarde rente plus rente over langlopende geldleningen en de doorberekende rentelas-
ten aan producten komt tot uitdrukking in het renteresultaat. 
 
Het gehanteerde percentage willen gelijk houden omdat: 

1. de kapitaallasten tussen de jaren goed vergelijkbaar blijven 
2. er sprake is van een consistente gedragslijn 
3. De rentepercentages van 10-jaars geldleningen van de afgelopen 20 jaar schommelen 

tussen de 3 en de 9% 
4. Een verandering in rentepercentages geeft geen financiële ruimte, er vinden alleen ver-

schuivingen in de exploitatie plaats (lagere kapitaallasten, lagere tarieven riool/afval, 
groter nadelig renteresultaat, hogere OZB-tarieven.  

 
 Voor de jaren 2011-2014 gaan wij voor de reserves en voorzieningen uit van een per-

centage van 5%.  
 Voor het opstellen van de begroting hanteren wij voor de jaren 2011-2014 een om-

slagpercentage van 5% 
 Het rentepercentage dat wij hanteren voor de kapitaallasten is het omslagpercentage.  

 
Begroting 2011-2014  
Als basis voor de kadernota 2011 geldt: 

 de meerjarenraming 2011-2013 van de programmabegroting 2009, inclusief de struc-
turele begrotingswijzigingen van de raadsvergaderingen tot met maart 2010  

 Bezuinigingsscenario’s 2011-2014 
 Activiteitenplan 2010-2013 

In de programmabegroting 2011 worden de begrotingswijzigingen tot en met juni 2010 ver-
werkt. De jaarrekeningresultaten van 2009 leiden tot actualisatie van de reserves en voorzie-
ningen en van de activa.  
  
Autonome financiële ontwikkelingen 
 
Algemene uitkering 
Bij de berekening van de algemene uitkering voor de programmabegroting 2011 wordt uitge-
gaan van de meicirculaire 2010. In de kadernota 2011 is rekening gehouden met de septem-
bercirculaire 2009, aangezien dit de meest actuele informatie geeft ten tijde van het maken 
van de kadernota. In de meerjarenraming gaan we er van uit dat de algemene uitkering in de 
jaren 2012 tot en met 2016 10% lager wordt. Deze verlaging is voor een deel verwerkt in de 
septembercirculaire (2,1%).  
 
 
Loonontwikkelingen  
De huidige CAO voor gemeentepersoneel is afgelopen per 1 juni 2009. Vanuit het rijk wordt 
ingezet op de nullijn de komende drie jaar. Er is echter nog geen akkoord voor een nieuwe 
CAO. Wij houden in de begroting rekening met 0% stijging van lonen en 1% voor stijging van 
werkgeverspremies. De circulaire van het ministerie BZK is het uitgangspunt voor het vaststel-
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len van de onkostenvergoeding en bezoldiging van raadsleden, wethouders en burgemeester. 
 
Prijsontwikkelingen 
Volgens het Economisch beeld 2008-2011 van het Centraal Planbureau komt de inflatie, op 
basis van de consumenten prijsindex voor alle huishoudens, uit op 1,50% per jaar. Voor de 
begroting van 2011 hanteren wij voor de prijsgevoelige budgetten een verhoging van de bud-
getten met dit percentage, indien dit noodzakelijk is.  Ook de subsidies, huren en dergelijke 
corrigeren wij voor dit percentage indien dit noodzakelijk is. Voor de jaren daarna gaan wij 
ervan uit dat prijsstijgingen volledig worden gecompenseerd. 
 
Verbonden partijen 
De gemeente Hillegom maakt, samen met verschillende andere gemeenten, deel uit van ver-
schillende gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden, waarbij in meer of 
mindere mate sprake is van vormen van budgetfinanciering. Deze verbonden partijen stellen 
individueel een begroting op, op basis waarvan de gemeente een bijdrage levert. Voor zover 
wij de begroting 2011 van deze instellingen hebben ontvangen voor het opstellen van de be-
groting 2011-2014, worden deze hierin verwerkt. In het overzicht van voorgestelde maatre-
gelen (tabel 11) is vanaf 2011 een besparing opgenomen van 5% op de bijdragen aan verbon-
den partijen. Een aantal verbonden partijen zijn bezig om binnen hun organisatie bezuini-
gingsscenario’s te maken. Het realiseren van de 5% bezuiniging is een opdracht die we als 
gemeente Hillegom moeten uitdragen. 
 
 
Niet autonome financiële ontwikkelingen 
 
Onroerende zaakbelastingen 
De onroerende zaakbelasting is een algemene belasting. Gemeenten zijn vanaf 2008 vrij om 
de tarieven vast te stellen. 
 
Voor de berekening van de tarieven worden de totale opbrengsten OZB voor 2011 niet ver-
hoogd. Er kan alleen een tariefswijzing optreden bij veranderingen in de waarden van wonin-
gen en niet-woningen. Indien de WOZ -waarden stijgen dan worden de tarieven verlaagd, zijn 
de WOZ -waarden lager dan worden de tarieven verhoogd. Wel wordt rekening gehouden met 
hogere OZB-opbrengsten door nieuwe woningen en niet-woningen. 
 
De OZB wordt met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een percentage van de waarde 
van de onroerende zaak. Dit volgt uit een wetwijziging per 1 juli 2008. Tot en met 2008 werd 
de aanslag berekend aan de hand van het aantal eenheden van € 2500 van de waarde van de 
betreffende onroerende zaak en het tarief. Uitgangspunt voor de tarieven van 2011 is dat uit-
gegaan is van gelijkblijvende WOZ-waarden voor woningen en niet woningen. Het tarief van 
2011 is niet verhoogd. 
 
 
Tabel 13 OZB-tarieven van 2007 t/m 2011 
 
 Op pagina 22 is een overzicht van de totale woonlastendruk weergegeven.  
 
Rioolheffing 

Op dit moment gaan we er van uit dat de lasten niet meer toenemen dan het inflatiepercenta-
ge. Het tarief van de rioolheffing voor 2011 wordt verhoogd met 1,5% inflatieverhoging. 
 
 

Onroerende zaakbelas-
ting 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Woningen Eigenaar € 1,96 € 1,88 0,0752% 0,0760% 0,0760% 
Niet-woningen Eigenaar € 3,81 € 3,62 0,1431% 0,1456% 0,1456% 
Niet-woningen Gebruiker € 2,94 € 2,79 0,1105% 0,1125% 0,1125% 
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Tabel 14 Tarieven rioolheffing van 2007 t/m 2011 
 
Bij de programmabegroting 2011 wordt de mate van kostendekkendheid weergegeven. 
  
Afvalstoffenheffing 
De afvalstoffenheffing heeft betrekking op het ophalen en het verwerken van het huisvuil. De 
kosten worden gedekt uit de tarieven die de gemeente aan de burgers doorberekend. De ta-
rieven voor de afvalstoffenheffing zijn gelimiteerd, want deze kunnen maximaal kostendek-
kend zijn.  
 
In de voorgestelde maatregelen (tabel 9) is opgenomen een verhoging van de inkomsten door 
de afvalstoffenheffing kostendekkend te maken vanaf 2011. Dit betekent een verhoging van € 
39,00 per huishouden. Door deze verhoging is er geen extra inflatie opgenomen.  
 

Tabel 15 Tarieven afvalstoffenheffing 2009 t/m 2011 
 
In de programmabegroting 2011 wordt de mate van kostendekkendheid weergegeven. 
 
Reinigingsrechten 
De reinigingsrechten hebben betrekking op het ophalen en het verwerken van bedrijfsafval. De 
kosten worden gedekt uit de tarieven die de gemeente aan bedrijven doorberekend. 
Het tarief van de reinigingsrechten voor 2011 wordt verhoogd met 1,5% inflatieverhoging. 
 

Tabel 16 Tarieven reinigingsrechten 2007 t/m 2011 
 
Overige tarieven 
Voor de tarieven van de overige belastingsoorten en de leges gaan wij uit van een stijging ter 
grootte van het inflatiepercentage van 1,50%. 
 
Onvoorziene uitgaven 
De post onvoorzien stellen wij vast op € 0,00 per inwoner. De ramingen in de begrotingen zijn 
reëel waardoor wij een post onvoorzien niet nodig achten. 
 
 
Operationele ontwikkelingen 

Rioolheffing 2007 2008 2009 2010 2011 
Tarief voorgaand jaar € 169,45 € 190,41 € 211,26 € 235,07 € 237,42 
Inflatie  € 2,96 € 2,85 € 5,81 € 2,35 € 3,56 
Extra verhoging € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 
Totaal tarief € 190,41 € 211,26 € 235,07 € 237,42 € 240,98 
      

Afvalstoffenheffing 2009 2010 2011 
  Normaal Klein Normaal Klein Normaal Klein 
Tarief voorgaand jaar € 222,55 € 199,19 € 237,92 € 212,95 € 249,55 € 223,36 
Inflatie  € 6,12 € 5,48 € 2,38 € 2,13 € 0,00 € 0,00 
Extra verhoging € 9,25 € 8,28 € 9,25 € 8,28 € 39,00 € 39,00 
Totaal tarief € 237,92 € 212,95 € 249,55 € 223,36 € 288,55 € 262,36 

Reinigingsrechten (gele 
deksel) 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tarief voorgaand jaar € 282,34 € 291,82 € 300,74 € 313,55 € 321,23 
Inflatie  € 4,94 € 4,38 € 8,27 € 3,14 € 4,82 
Extra verhoging € 4,54 € 4,54 € 4,54 € 4,54 € 0,00 
Totaal tarief € 291,82 € 300,74 € 313,55 € 321,23 € 326,05 
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Aantal woningen 
Het aantal woningen in de gemeente Hillegom dat in tabel 17 is weergegeven is gebaseerd op 
het huidige woningenbestand en het gemeentelijke woningbouwprogramma. 
 

 
 
 
 

Tabel 17 Woningaantallen  
 
Het aantal woningen is een belangrijke maatstaf bij de berekening van de hoogte van de al-
gemene uitkering. Hierbij is de peildatum, 1 januari van een kalenderjaar.  
  
Voor berekening van de belastingopbrengsten en de algemene uitkering gaan wij uit van een 
aantal woningen voor het jaar 2011 van 9.290.  
In de meerjarenraming 2012-2014 gaan we uit van een zelfde aantal woningen om de vol-
gende redenen: 
De toename van het aantal woningen leidt tot meer (belasting)inkomsten en hogere algemene 
uitkering per woning  
en tegelijkertijd, bij uitbreiding van het gebied, tot meer onderhoudskosten  
en lagere algemene uitkering door hogere WOZ waarden.  
Hierdoor wordt in de meerjarenraming geen rekening gehouden met hogere uitgaven voor 
areaaluitbreiding.  
 
Aantal inwoners  
Het inwonersaantal van de gemeente Hillegom is op 1 januari 2010 20.486. Gestreefd wordt 
naar een inwoneraantal van 23.000 in 2020. Uitgaande van een gemiddeld aantal inwoners 
per woning van 2,25 zal, op basis van de hierboven genoemde woningontwikkelingen, de ont-
wikkeling van het aantal inwoners er als volgt uit zien: 
 

 
 
 

Tabel 18 Inwoneraantallen 
 
De ontwikkelingen met betrekking tot het inwonersaantal voor de toekomst zijn niet voldoen-
de inzichtelijk. In bovengenoemde tabel is als peildatum 1 januari van het jaar aangehouden. 
We gaan bij de berekeningen in de begroting 2011-2014 uit van een gelijkblijvend aantal in-
woners van 20.900.  

Woningontwikkelingen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Stand per 1 januari (incl. bijzondere 
gebouwen) 

9.012 9.138 9.265 9.290 9.680 9.800 9.920 

Inwoneraantallen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Stand per 1 januari  20.348 20.487 20.486 20.900 21.780 22.050 22.320 
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Samenvatting uitgangspunten begroting 2011-2014 
 
In tabel 19 staan de belangrijkste uitgangspunten voor de meerjarenraming 2011-2014 weer-
gegeven: 

 
Tabel 19 Samenvatting financiële en operationele uitgangspunten 
 

Omschrijving 2011 2012 2013 2014 
Algemene uitkering Meicirculaire Meicirculaire Meicirculaire Meicirculaire 
Lonen/premies 0%/1% 0% 0% 0% 
Prijzen (algemeen) 1,5% 0% 0% 0% 

Verbonden partijen 
Begroting 
2011-2014 en 
5% maatregel 

Begroting 
2011-2014 en 
5% maatregel 

Begroting 
2011-2014 en 
5% maatregel 

Begroting 
2011-2014 
en 5% maat-
regel 

OZB-tarieven 0% 0% 0% 0% 
Afvalstoffenheffing 100% kosten-

dekkend 
100% kosten-
dekkend 

100% kosten-
dekkend 

100% kos-
tendekkend 

Rioolrecht 100% kosten-
dekkend 

100% kosten-
dekkend 

100% kosten-
dekkend 

100% kos-
tendekkend 

Overige belastingen en hef-
fingen 1,5% 0% 0% 0% 
Rente reserves en 
voorzieningen 5% 5% 5% 5% 
Kapitaallasten (omslagpercen-
tage) 5% 5% 5% 5% 
Onvoorzien per inwoner € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Aantal woningen 9.290 9.290 9.290 9.290 
Aantal inwoners 20.900 20.900 20.900 20.900 
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Hoofdstuk 5: Woonlasten 
 
De ontwikkeling van de woonlastendruk voor de inwoners vanaf 2007 tot en met 2011 is in 
onderstaande grafieken weergegeven. Bij de berekening van de hoogte van de woonlastendruk 
is rekening gehouden met de tarieven genoemd in het vorige hoofdstuk. Uitgangspunt hierbij 
is een gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Hillegom van € 250.000. 

 
Tabel 20 Woonlastenontwikkeling 1   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 21 Woonlastenontwikkeling 2 
 
 
 

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

M e e rp e rs o o n s h u i
s h o u d e n

5 9 6 ,5 6 6 2 1 ,8 1 6 6 0 ,9 9 6 7 6 ,9 7 7 1 9 ,5 3

E e n p e rs o o n s h u is
h o u d e n

5 7 4 ,5 0 5 9 8 ,4 5 6 3 6 ,0 2 6 5 0 ,7 8 6 9 3 ,3 4

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
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Hoofdstuk 6 Reservepositie  
 

On dit hoofdstuk geven wij u een beeld van de reserves  2010 tot en met 2014. De saldo’s van 
de reserves zijn gebaseerd op de standen van de jaarrekening 2009, het bestaand beleid, ge-
nomen besluiten en voorstellen van deze kadernota. 
 

 
Tabel 22 Ontwikkeling reservepositie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontwikkeling reserves 2010-2014
Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo   Saldo

begin van het begin van het begin van het begin van het begin van heteinde van het
(bedragen x 1000) dienstjaar dienstjaar dienstjaar dienstjaar dienstjaar   dienstjaar

      
Algemene reserves
Algemene reserve 12.795 12.795 12.715 12.585 12.424 12.424
Egalisatiereserve jaarrekeningen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Totaal algemene reserves 13.995 13.995 13.915 13.785 13.624 13.624

Bestemmingsreserves
Verkoop aandelen Nuon 36.616 36.616 36.616 36.616 36.616 36.616
Reserve onderwijshuisvesting 3.907 4.346 4.300 3.551 2.978 2.405
Reserve aankoop kunstvoorwerpen 58 19 17 19 27 35
Reserve WMO 1.013 1.064 1.117 1.173 1.231 1.293
Onderhoud begraafplaats 143 139 134 129 125 120
Reserve t.b.v. sociale woningbouw 584 613 644 676 710 746
Res. kapitaallasten nieuwe investeringen 12.138 11.495 12.046 11.129 10.211 9.294
Reserve algemene investeringen 6.737 6.526 3.934 7.882 8.226 8.588
Totaal bestemmingsreserves 61.195 60.817 58.808 61.175 60.124 59.096

Totaal reserves 75.190 74.812 72.722 74.960 73.748 72.719

2010 2011 2012 2013 2014
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Bijlage 1 Vervangingsinvesteringen en investeringen uit (beheer)plannen 

 
 

Vervangingsinvesteringen en investeringen uit beheerplannen
x € 1.000

jaar bedrag
  Programma 3 - Veil igheid en handhaving
Vervangingsinvesteringen brandweer 2011 14

2012 14
2013 143
2014 277

  Programma 4 - Beheer openbare ruimte
Reconstructies wegen 2011 428

2012 428
2013 428
2014 428

Herinrichten Vosselaan 2011 145
Herinrichting Prins Hendrikstraat 2012 175
Vervangen VRI 2011 315

2013 105
Kunstwerken 2011 194

2012 213
2013 184
2014 184

Investeringen riolering (GRP) 2011 940
2012 1.149
2013 822
2014 822

  Bedrijfsvoering
Huisvesting
Vervangen airco's gemeentekantoor 2011 11

2012 11
2013 12
2014 12

Vervangen verlichting gemeentekantoor 2011 18
2012 18
2013 19
2014 19

Facilitaire zaken
Vervangen meubilair gemeentekantoor 2011 13

2012 13
2013 22
2014 15

Automatisering
Uitvoering ICT jaarplan 2011 320

2012 330
2013 340
2014 350

Openbare werken
Vervangingsinvesteringen tractie 2011 21

2012 430
2013 142
2014 86

Investeringskrediet

 


