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 Directie bestuur Hans Deul Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\3716  

B&W-besluit   05-02-2013 

Uitwisseling   28-02-2013 

Raad    14-03-2013 

Agendanummer   12     

 

Onderwerp:  

Scenarionotitie 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Kennis te nemen van de scenarionotitie 2014-2020. 

2. Te kiezen voor scenario A. 

3. Kennis te nemen van het pakket aan maatregelen voor de komende kadernota’s. 

 

Bestaand kader:  

Financieel beleid 

 

Doelstelling:  

Kaderstellen en richting geven voor een verantwoord meerjaren financieel beleid. 

 

 

Inleiding: 

Bij de behandeling van de begroting voor 2013 in november 2012 heeft het college 

aangegeven met een nieuwe scenarionotitie te komen om een verantwoord meerjaren 

kader mee te geven voor de financiële huishouding van de gemeente. 

 

Begin 2010 is de eerste scenarionotitie opgesteld om tijdig keuzes en afwegingen te 

kunnen maken over het te voeren beleid van de gemeente Hillegom. Deze notitie is 

een succes geweest. Wij hebben tijdig kunnen anticiperen op de ontwikkelingen en 

draconische ingrepen zijn niet nodig geweest. Eind 2012 zijn de vooruitzichten niet 

positief, de maatregelen uit het in 2010 gekozen scenario B zijn ingezet. Het nieuwe 

kabinet stelt ons nog meer bezuinigingsmaatregelen in het vooruitzicht.  

 

In de collegevergadering van 27 november 2012 zijn de uitgangspunten (zie blz. 2, 3 

en 4 van de scenarionotitie) en het proces van behandeling vastgesteld. De 

scenarionotitie is in de B&W vergadering van 5 februari vastgesteld zodat deze in de 

raadsbijeenkomst van 14 maart behandeld kan worden. 

 

 

Maatregelen 

 
GEMEENTE HILLEGOM 

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 
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De bijlage is een overzicht van de maatregelen die ingezet kunnen worden. Deze zijn 

door het college geprioriteerd, waarbij groen aangeeft dat deze ingezet kan worden 

als het nodig is en rood aangeeft dat het college deze maatregel liever buiten de 

bezuinigingen wil houden.  

 

Argumenten: 

1. Kennis nemen van de scenarionotitie. 

Deze notitie dient als richtlijn voor het financiële beleid voor de komende 

jaren, is richtinggevend en wordt vertaald op basis van de actuele gegevens in 

de kadernota’s en begrotingen van de komende jaren. 

2.Te kiezen voor scenario A.  

Dit scenario is, op basis van de huidige informatie, het meest waarschijnlijke 

scenario waarlangs de financiële situatie van de gemeente Hillegom zich gaat 

ontwikkelen. Dit dient als richtinggevend kader voor de meerjarenprognoses 

in kadernota’s en begrotingen. 

3.Het pakket aan maatregelen als kader meegeven voor de komende kadernota’s. 

De in de bijlage genoemde maatregelen zijn mogelijkheden waaruit kan 

worden gekozen. De keuze wordt gemaakt bij de kadernota. De lijst is ter 

informatie bijgevoegd. 

 

Financiële dekking: 

Door een keuze te maken voor een van de scenario’s geeft de raad richting en kaders 

mee voor het te voeren (meerjarig) financieel beleid van de gemeente Hillegom. Wij 

zijn een financieel gezonde gemeente en willen dat blijven. Door te anticiperen op 

mogelijke kortingen vanuit het rijk, geeft de raad zichzelf de mogelijkheid om op 

verantwoorde wijze (lastige) keuzes te kunnen maken. 

Bij het opstellen van de kadernota’s en begrotingen voor de komende jaren wordt 

iedere keer apart besloten welke maatregelen (incidenteel of structureel) worden 

ingezet. 

 

Participatie: 

Geen  

 

Urgentie: 

Voor een goede verwerking van het besluit en opmerkingen voor de kadernota 2014 

 is het van belang om in de raadsvergadering van 14 maart  het besluit te nemen. 

 

Kanttekeningen: 

Geen 
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namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Notitie Scenario’s 2014-2020 Gemeente Hillegom versie 05-02-2013 Definitief 

- Overzicht maatregelen 

Informatie bij: dhr. H. Deul, h.deul@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 250 
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