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Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
Voor u ligt de kadernota 2014. Met deze kadernota geven wij u inzicht in de inhoudelijke 
en de financiële gevolgen van verwachte toekomstige ontwikkelingen. Een belangrijk 
document in de planning en controlcyclus van de gemeente Hillegom. 
 
Nu het laatste jaar van deze collegeperiode is aangebroken kan worden vastgesteld dat 
de uitvoering van het coalitieakkoord “Werk in uitvoering” op schema ligt. Tegelijkertijd 
zijn er nieuwe ontwikkelingen die tijdens het opstellen van het coalitieakkoord niet  
bekend waren. In het bijzonder uw raadsbesluit op 4 april 2013 om 36 belangrijke  
regionale strategische opgaven te gaan uitwerken en uw raadsbesluit op 11 april 2013 
over het koersdocument economie en toerisme, waaruit de ambitie spreekt om in de  
verblijfskwaliteit van het centrum te willen investeren, zijn voor het college aanleiding te 
bezien welke mogelijkheden de kadernota hiervoor biedt.  
 
Ontwikkelingen 
 
Met de vijf Duin- en Bollengemeenten zullen op de 5 terreinen Economische zaken, 
Ruimtelijke ordening, Infrastructuur, Sociaal domein en Openbare orde en veiligheid niet 
vrijblijvende afspraken met overdracht van autonomie moeten worden uitgewerkt. 
Daarmee hebt u als raad een stevige ambitie neergezet die wij graag willen uitvoeren. 
Gezien de complexiteit van veel van deze regionale opgaven verwachten wij hierbij ook 
gebruik te moeten maken van externe kennis en ervaring.  
 
Bij de bespreking van het koersdocument is door uw raad in een motie de ambitie 
verwoord om niet alleen een plan voor het zuidelijke deel van het centrum te 
ontwikkelen maar ook plannen voor het westelijke, noordelijke en oostelijke deel. Voor 
het zuidelijke deel is een deelbudget voor de Hoftuin beschikbaar. Om de ambitie die uw 
raad heeft uitgesproken te kunnen realiseren is het college van mening dat een 
investeringsimpuls nodig is ten behoeve van een centrum waar de inwoners graag 
verblijven en waar het goed ondernemen is. 
 
Een andere grote ontwikkeling die op ons afkomt, zijn de decentralisaties in het sociaal 
domein. Dit pakken we samen met de Holland Rijnland gemeenten op en geven daar 
gezamenlijk door middel van capaciteit en inzet een goede invulling aan, zodat wij klaar 
zijn voor deze omvangrijke taak.  
 
 
Financieel 
 
De onzekere financiële periode is nog steeds actueel. Door de (voorgenomen) besluiten 
van het Rijk en de financiële crisis is het voor gemeenten niet eenvoudig een bestendig 
financieel beleid te voeren. Verdergaande bezuinigingen bij het Rijk hebben gevolgen 
voor het Gemeentefonds, die voor gemeenten extra druk zal geven op de begroting en 
de financiële positie. Het sociaal akkoord geeft weliswaar enig zicht op mogelijke 
verlichting van de bezuinigingsplannen van het rijk, maar er zijn ook vele geluiden die 
stellen dat in feite alleen de bezuinigingsdoelstelling van 4,3 miljard in de koelkast wordt 
gezet tot later dit jaar. Dat betekent dat de meicirculaire van 2013 hierover geen 
uitsluitsel zal geven en mogelijk pas de septembercirculaire de eerste signalen vermeld. 
De septembercirculaire verwerken wij in de aanbiedingsbrief bij de conceptbegroting 
2014. 
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De circulaires van het rijk over het Gemeentefonds zijn belangrijke ijkmomenten voor de 
ontwikkeling van de Algemene Uitkering, de grootste inkomstenbron van de gemeente.  
Ook andere financiële zaken zoals de decentralisatie van taken en precariobelasting 
komen in de circulaires aan bod. Het is daarom wederom uitkijken naar de meicirculaire 
en hopen op zekerheid. De gevolgen van de meicirculaire kunnen niet meer verwerkt 
worden in deze kadernota, maar wel bij het maken van de begroting 2014.  
 
Een belangrijk uitgangspunt voor het maken van deze kadernota is de scenarionotitie die 
op 14 maart 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. In deze scenarionotitie is een 
koers uitgezet waarvan wij denken dat deze ons de komende jaren gaat leiden.  
 
 
Het belangrijkste doel van de kadernota 2014 is het formuleren van richtlijnen en 
uitgangspunten voor een sluitende programmabegroting 2014 en de meerjarenraming 
2014-2017. We houden rekening met wettelijke kaders en de financiële 
beheerverordening.  
 
Ambitie 
 
Ondanks de lastige financiële situatie wil het college deze kadernota wel gebruiken om 
de ambities die u als raad heeft uitgesproken mogelijk te maken. Dat betekent dat er 
middelen beschikbaar gesteld moeten worden om die ambities te realiseren. Op basis 
van de voorliggende kadernota prognosticeren wij een cumulatief overschot van ruim  
€ 2,2 mln., waarbij wij wel het voorbehoud maken dat alle voorgenomen bezuinigingen 
gerealiseerd worden. Daarnaast is er door de verhoging van de precariobelasting op 
kables en leidingen een extra baat van € 360.000 te realiseren die ook opgenomen wordt 
bij de lijst met bezuinigingsvoorstellen. 
 
Wij stellen daarom voor om bij programma 5, prestatieveld 5.2 Samenwerking een 
budget op te nemen van € 200.000, zodat het college hiermee de benodigde middelen 
heeft om de strategische opgave uit te kunnen voeren.  
 
Tevens stelt het college voor een bestemmingsreserve te creëren waaruit de gemeente de 
investeringen ten behoeve van de verbeteringen van de openbare ruimte in het centrum 
kan financieren. Deze bestemmingsreserve voeden we door een deel van het overschot 
van de algemene reserve hierin onder te brengen, bij de conceptbegroting 2014 
concretiseren wij deze bestemmingsreserve. 
 
Wij rekenen op een constructieve behandeling van deze kadernota. 
 
 
College van Burgemeester en Wethouders 
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SAMENVATTING 
 

 
 
 
 
 
 
De ontwikkelingen voor de gemeentefinanciën zijn de afgelopen jaren niet rooskleurig. 
Ook voor de komende jaren wordt geen verbetering verwacht. Daarom is ook de 
kadernota 2014 terughoudend als het gaat over het opnemen van nieuwe activiteiten. Er 
is weer gekozen voor een voorzichtige lijn en rekening te houden met bezuinigingen die 
de regering in het vooruitzicht heeft gesteld. De scenarionotitie 2014-2020 is 
opgenomen in de berekeningen van deze kadernota.  
 

a. Ontwikkeling van begrotingssaldo 

 
Zoals verwacht hebben wij te maken in de kadernota 2014 met een geraamd tekort. Het 
tekort valt weliswaar lager uit dan de prognose uit de scenarionotitie, we hadden een 
tekort van € 1.088.000 verwacht. In deze kadernota is het tekort berekend op € 693.000.  
 
Het vertrekpunt voor het berekenen van het begrotingssaldo is het resultaat van de 
meerjarenraming 2013-2016 van de programmabegroting 2013. Voor 2017 is het resultaat 
na bestemming (zoals genoemd in de programmabegroting 2013), gelijk gehouden aan het 
jaar 2016.  
 

Uitgangspunt Kadernota 2014 2014 2015 2016 2017 

Begrotingssaldo Programmabegroting 2013-2016 -202 -572 -226 -226 

Gemeentefonds ontwikkelingen tot en met december 2012 -108 -870 -1.062 -1.258 

Overige besluiten  -246 -246 -246 -246 

Algemene uitkering Scenarionotitie 2014-2020 -51 -103 -155 -207 

Totaal Effecten  -607 -1.791 -1.689 -1.937 

Tabel 1: Samenvatting cijfers kadernota 2013-2016     Bedragen x €1.000 

 
 
De uitkomsten zijn gewijzigd ten opzichte van de Scenarionotitie 2014 - 2020 door de 
volgende zaken: 

 De korting van het niet afschaffen van het BTW-compensatiefonds gaat in zijn 
volle omgang in per 2015. Het toekomende deel in 2014 was ingebracht in de 
berekeningen van de decembercirculaire.  

 De ambities zijn nu gekwantificeerd ingebracht in de kadernota. 
 
 
 

Gewijzigde inzichten Notitie Scenario's 2014-2020 2014 2015 2016 2017 

BTW korting Gemeentefonds 480       

Ambities ingebracht in Kadernota 0 250 300 350 

Tabel 1a wijzigingen          Bedragen x €1.000 
 

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2014 worden alle autonome 
ontwikkelingen (inflatie, CAO-stijging, kapitaallasten, etc.) verder doorgerekend, voor 1 
juli moeten ook de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen bekend zijn. Wij 
hopen dat in de meicirculaire 2014 van de algemene uitkering de te nemen maatregelen 
verder zijn uitgewerkt. Al deze ontwikkelingen kunnen het saldo nog beïnvloeden. Al 
deze wijzigingen worden verwerkt bij het maken van de begroting voor 2014. 
 



7 

 

Opgenomen nieuwe activiteiten 
In de nu voorliggende kadernota zijn minimale nieuwe activiteiten opgenomen 
overeenkomstig de onzekere financiële vooruitzichten. De nieuwe activiteiten worden 
toegelicht bij de diverse Programma’s. 
 

  2014 2015 2016 2017 

Totaal nieuwe activiteiten 2014-2017 -286 0 0 -18 

Tabel 2: Totaal nieuwe activiteiten       Bedragen x €1.000 
 
 

Samengevat is het overzicht van het begrotingssaldo 2014-2017 terug te lezen in de 
onderstaande tabel. 
 
 

  2014 2015 2016 2017  

Begrotingssaldo Programmabegroting 2013 -202 -572 -226 -226  

Mutaties -405 -1.219 -1.463 -1.711  

Begrotingssaldo Programmabegroting 2014-
2017 

-607 -1.791 -1.689 -1.937  

           

Totaal nieuwe activiteiten 2014-2017 -286 0 0 -18  

           

Totaal  -893 -1.791 -1.689 -1.955  

           

Totaal voorgestelde maatregelen Scenario A, 
2,5% 

1.448 3.246 2.105 2.131  

         Cumulatief 

Begrotingssaldo 2014-2017 555 1.455 416 176 2.602 

Tabel 3: Begrotingssaldo 2014-2017       Bedragen x €1.000 

 
 
 

b. Dekking negatieve Begrotingssaldo 2014-2017 
 

Bij de scenariodiscussie is een lijst van mogelijke bezuinigingen gepresenteerd die door het 
ontstaan van een negatief begrotingssaldo actueel wordt. Om te kunnen voldoen aan de 
regels van de toezichthouder is het nemen van maatregelen onontkoombaar. Alle 
mogelijkheden tot bezuiniging zijn in deze kadernota opgenomen. In de tabel hieronder is 
een samenvatting van de mogelijke opbrengsten per hoofdgroep opgenomen. 
 
 

Hoofdgroep 2014 2015 2016 2017 

Anders werken 145.000 190.000 238.000 242.000 

Aanpassen beleid 43.000 43.000 43.000 43.000 

verhogen baten* 383.000 1.003.000 977.000 956.000 

verlagen lasten 877.000 2.010.000 847.000 890.000 

  1.448.000 3.246.000 2.105.000 2.131.000 

*) Inclusief extra opbrengst precariobelasting 
 
Tabel 4: Totaal voorgestelde maatregelen 
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c. Financiële en operationele uitgangspunten 

 
Als basis bij het opstellen van de programmabegroting worden financiële en operationele 
uitgangspunten 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 programmabegroting gehanteerd. In de Financiële begroting zijn de 
uitgangspunten verder uitgewerkt en beargumenteerd. 

 
Tabel 5: Financiële en operationele uitgangspunten 

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 

Algemene uitkering Meicirculaire 
2013 

Meicirculaire 
2013 

Meicirculaire 
2013 

Meicirculaire 
2013 

Lonen/premies 1% 0% 0% 0% 

Prijzen (algemeen) 0% 0% 0% 0% 

Personeelslasten 
(werkgeverslasten) 

0% 0% 0% 1% 

Verbonden partijen 0% 0% 0% 0% 

OZB-tarieven 0% 0% 0% 0% 

Afvalstoffenheffing 100% 
kostendekkend 

100% 
kostendekkend 

100% 
kostendekkend 

100% 
kostendekkend 

Rioolrecht 100% 
kostendekkend 

100% 
kostendekkend 

100% 
kostendekkend 

100% 
kostendekkend 

Overige belastingen en 
heffingen 

1,75% 0% 0% 0% 

Rente reserves en  
voorzieningen 

5% 5% 5% 5% 

Kapitaallasten  
(omslagpercentage) 

5% 5% 5% 5% 

Onvoorzien per inwoner € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Aantal woningen 9.714 9.714 9.714 9.714 

Aantal inwoners 21.190 21.190 21.190 21.190 
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RUIMTE 
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Prestatieveld 1.1 Ruimte 
 
Herziening Nota grondbeleid 
Waarom: De Nota grondbeleid 2010-2014 loopt per 2014 af. Een nota grondbeleid is 
voor de beleidsduidelijkheid, daarnaast is het een invulling van de controlerende taak 
van de gemeenteraad en een wettelijke verplichting. 
Effect: Door middel van een nieuwe Nota grondbeleid wordt het beleid aangepast aan 
nieuwe wetgeving. Het is daarmee een naslagwerk, een toetsingskader en het regelt de 
verhouding tussen college en gemeenteraad. 
Welk bedrag is nodig: Voor externe expertise is in 2014 eenmalig € 15.000 benodigd.  
Dekking: Binnen de begroting zijn geen middelen voorhanden.  
 
Prestatieveld 1.2 Wonen  
 
Gemeentelijke (structuur) visie  
Waarom: Er zijn diverse veranderingen op de woningmarkt, zoals verandering in beleid 
van woningcorporatie, veranderingen in de zorg, huisvesting van MOE-landers, 30% vrije 
beleidsruimte in de nieuwe Huisvestingsverordening Holland Rijnland, 30% sociaal 
bouwen, woningbouwplannen op de markt brengen (regionale afstemming). 
Effect: Door middel van een nieuwe woonvisie kunnen we goed op nieuwe initiatieven 
inspelen. Op de werkvloer merken we nu dat niet meer kan met de huidige Structuurvisie 
thema Wonen. Alle veranderingen op de woningmarkt vragen om een andere aanpak en 
kijk van de gemeente. Ook worden sommige actuele punten niet benoemd in de huidige 
structuurvisie, hier hebben we geen antwoord op. De huidige Structuurvisie thema 
Wonen loopt in 2013 af. We streven er naar om zo spoedig mogelijk in 2014 een nieuwe 
woonvisie te hebben vastgesteld. In dit document wordt opgenomen hoe we met het 
meten van effecten omgaan. 
Welk bedrag is nodig: Voor externe expertise is in 2014 eenmalig € 50.000 benodigd.  
Dekking: Binnen de begroting zijn geen middelen voorhanden.  
 
Prestatieveld 1.3 Bereikbaarheid 
 
We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen voor 2014. 
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Prestatieveld 1.4 Economie en bedrijvigheid 
 
Toerisme Bollenstreek 
Waarom: Op 5 juli 2012 is door de Bollenstreekgemeenten een ambitieverklaring op het 
gebied van toeristische en recreatieve voorzieningen in de Duin- en Bollenstreek 
ondertekend. Bij de ambitieverklaring hoort een uitvoeringsprogramma. In dit 
uitvoeringsprogramma zijn 5 thema's opgenomen. Projecten binnen deze thema's 
moeten gefinancierd worden. 
Effect: De activiteiten hebben als effect, dat de Bollenstreek als gebied gepromoot wordt. 
Door de samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme binnen de Bollenstreek 
gemeenten, worden kennis en expertise gebundeld. Tevens wordt er met elkaar 
afgestemd welke projecten waar uitgevoerd worden. De Bollenstreek wordt als één 
gebied op de kaart gezet. De ambitieverklaring is minimaal 4 jaar geldig. Voor de 
projecten in het uitvoeringsprogramma moet nu in ieder geval voor het jaar 2014 budget 
gevonden worden. Budgetten voor de jaren 2015 en 2016 worden later aangevraagd, er 
is nu namelijk nog niet in beeld welke projecten dan uitgevoerd worden. 
Welk bedrag is nodig: Incidenteel voor 2014 is er € 1,- per inwoner nodig. Het gaat dan 
om een bedrag van € 21.000. De andere Bollenstreekgemeenten stellen voor 2014 ook 
een budget van € 1,- per inwoner beschikbaar om de projecten te kunnen uitvoeren. 
Gezamenlijk is er dan een budget voor 2013 (budget via Berap) en 2014 van € 180.000. 
Van dit budget worden de verschillende projecten opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma uitgevoerd. 
Dekking: Binnen de begroting zijn geen middelen voorhanden.  
 
Prestatieveld 1.5 Milieu 
 
We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen voor 2014. 
 
Financiële samenvatting 
 

 Nieuwe activiteiten 2014-2017 2014 2015 2016 2017 

  Programma 1 - Ruimte     

Herziening Nota grondbeleid 15    

Gemeentelijke (structuur)visie 50    

Toerisme Bollenstreek 21    

Totaal programma 1 86 0 0 0 

Tabel 6: Financiële samenvatting Programma 1    Bedragen x €1.000 
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MAATSCHAPPIJ 
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Prestatieveld 2.1 Onderwijs  
 
Passend onderwijs 
Waarom: Wij hebben als gemeente te maken met de invoering van Passend Onderwijs. 
Gemeenten en het onderwijs worden samen verantwoordelijk voor de zorg en 
ondersteuning van leerlingen in het reguliere onderwijs. Daarnaast gaan we in 2014 
kinderopvangbeleid maken. Dit is een wettelijke verplichting. 
Effect: Het effect van de Wet passend onderwijs moet zijn dat kinderen beter 
ondersteund worden op de basisschool, waardoor de instroom in het speciaal onderwijs 
teruggedrongen wordt. 
Welk bedrag is nodig: Structureel € 72.000 en in 2014 incidenteel € 19.000.  
Dekking: We dekken deze kosten door andere activiteiten op het gebied van onderwijs 
stop te zetten. Voor wat betreft de dekking van het kinderopvangbeleid: we gaan er 
vanuit dat de middelen voor onderwijsachterstanden tot 2015 zijn gegarandeerd. 
 
Prestatieveld 2.2 Sport  
 
We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen voor 2014. 
 
Prestatieveld 2.3 Kunst en Cultuur  
 
We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen voor 2014. 
 
Prestatieveld 2.4 Arbeidsparticipatie 
 
We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen voor 2014. 
 
Prestatieveld 2.5 Maatschappelijke ondersteuning  
 
 
Centrum voor jeugd en Gezin 
Waarom: Een aantal jaren geleden is het CJG gestart. Het functioneren van het CJG is 
regionaal onderzocht en we hebben een plan opgesteld voor verdere professionalisering 
van het CJG. Een consequentie hiervan is dat er een urenuitbreiding van de coördinator 
nodig is, ingaande 2014. 
Effect: De extra inzet van de coördinator is nodig om de professionaliseringslag binnen 
het CJG te maken, en klaar te zijn voor de transitie jeugdzorg in 2015. 
Welk bedrag is nodig: De verwachte kosten zijn € 47.000. Een deel van de kosten 
reserveren we voor de samenwerking in Holland Rijnland verband. 
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Dekking: Uitgangspunt van de decentralisaties is: rijksbudget is werkbudget, dus 
budgettair neutraal. 
 
Doelgroepenvervoer 
Waarom: Er zijn diverse redenen om aan de slag te gaan met het doelgroepenvervoer:  
1.  De kosten voor het collectief vervoer en het leerlingenvervoer lopen uit de pas. Het is 
zaak deze kosten te drukken.  
2. We moeten voor het leerlingenvervoer een nieuwe aanbesteding doen in 2014.  
3. Met de decentralisatie AWBZ komen nieuwe doelgroepen voor het vervoer naar de 
gemeenten. 
Effect: Het is tijd om na te denken over hoe wij het doelgroepenvervoer in willen richten. 
We willen toe naar kostenbeheersing. Uitgangspunt is efficiëntie, gebruik maken van de 
mogelijkheden van mensen en het leggen van slimme verbindingen. In 2014 leggen we 
de raad voorstellen voor. 
Welk bedrag is nodig: Uitgangspunt is dat we door kostenbeheersing minder 
overschrijding hebben op het vervoer, dan nu het geval is.  
Dekking: n.v.t. 
 
Prestatieveld 2.4 Arbeidsparticipatie & Prestatieveld 2.5 Maatschappelijke ondersteuning 
& Prestatieveld 2.6 Volksgezondheid 
Decentralisaties in het sociale domein 
Waarom: We krijgen vanuit de rijksoverheid nieuwe taken op het gebied van de 
jeugdzorg, de sociale zekerheid en de begeleiding en ondersteuning van mensen met 
een beperking. Deze decentralisaties zijn omvangrijk qua omvang van taken, maar ook 
financieel. De decentralisaties vragen van ons dat we het sociale domein anders inrichten 
dan tot nu toe het geval was. 
Effect: Het effect moet zijn dat we het sociale domein zó inrichten dat niemand tussen de 
wal en het schip valt. De forse kortingen die het rijk ons oplegt, zorgen er wel voor, dat 
we van mensen die hun probleem zelf op kunnen lossen, of daar hun netwerk voor in 
kunnen zetten, vragen om dit ook te doen. De gemeente zal alleen hulp of 
ondersteuning bieden wanneer het echt niet anders kan. 
Welk bedrag is nodig: De septembercirculaire 2013 over de Algemene uitkering 
(gemeentefonds) zal hier pas meer duidelijkheid over geven. Uitgangspunt van de 
decentralisatie is: rijksbudget is werkbudget. We stellen voor om alle middelen die we 
vanuit het rijk ontvangen, beschikbaar te stellen voor de decentralisaties. 23% van de 
implementatiemiddelen reserveren we voor de samenwerking in Holland Rijnland 
verband. 
Dekking: Uitgangspunt van de decentralisaties is: rijksbudget is werkbudget, dus 
budgettair neutraal. 
 
Financiële samenvatting 
 

 Nieuwe activiteiten 2014-2017 2014 2015 2016 2017 

  Programma 2 - Maatschappij     

Passend onderwijs bestaande budgetten 

Centrum voor jeugd en gezin uit verkregen Rijksbudget 

Doelgroepenvervoer bestaande budgetten 

Decentralisatie sociaal domein uit verkregen Rijksbudget 

Passend onderwijs bestaande budgetten 

Centrum voor jeugd en gezin uit verkregen Rijksbudget 

Doelgroepenvervoer bestaande budgetten 

Totaal programma 2 0 0 0 0 

Tabel 7: Financiële samenvatting Programma 2    Bedragen x €1.000 
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VEILIGHEID & 

HANDHAVING 
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Prestatieveld 3.1 Openbare orde en veiligheid 
 
We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen voor 2014. 
 
Prestatieveld 3.2 Handhaving 
 
We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen voor 2014. 
 
Prestatieveld 3.3 Brandweer en rampenbestrijding 
 
We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen voor 2014. 

 
Financiële samenvatting 
 

 Nieuwe activiteiten 2014-2017 2014 2015 2016 2017 

  Programma 3 - Veiligheid en handhaving     

     

Totaal programma 3 0 0 0 0 

Tabel 8: Financiële samenvatting Programma 3      Bedragen x €1.000 



17 

 

BEHEER OPENBARE 

RUIMTE  
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Prestatieveld 4.1 Infrastructuur 
 
We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen voor 2014. 
 
Prestatieveld 4.2 Groen 
 
We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen voor 2014. 
 
Prestatieveld 4.3 Riolering en water  
 
We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen voor 2014. 
 
Prestatieveld 4.4 Afval  
 
Afvalstoffenheffing 
De reinigingsrechten hebben betrekking op het ophalen en het verwerken van bedrijfsafval 
of extra werkzaamheden. Dit betreffen kosten voor klein chemisch afval, ophalen grof 
huishoudelijk afval en andere afval fracties. De kosten worden gedekt uit de tarieven die 
Meerlanden (of andere bedrijfsvuil verwerkers) aan bedrijven en particulieren doorberekent 
(o.a. ophalen grof huishoudelijk afval).  
Waarom: Het blijkt niet noodzakelijk om de afvalstoffenheffing voor 2014 te verhogen. De 
kosten voor het inzamelen en verwerken van afvalstoffen blijft gelijk met 2013. Ook voor 
2015 wordt voorgesteld om de afvalstoffen heffing niet te verhogen met de voorgenomen  
€ 12,50 per huishouden. 
Effect: Inwoners van de gemeente Hillegom betalen minder afvalstoffenheffing. 
Dekking: Opnemen in de begroting, zie ook de paragraaf lokale heffingen. 
 
Meerjarige ontwikkelingen Afvalverwijdering 
Door een gunstige Europese aanbesteding van de overslag en afvoer van het huishoudelijk 
restafval wordt het kostenniveau van onze afvaldienst verlaagd vanaf 1 juli 2016.  
Waarom: Het langdurig afgesloten contract liep af per 1 juli 2016.  
Effect: Inwoners van de gemeente Hillegom betalen minder afvalstoffenheffing. 
Dekking: De voordelige aanbesteding wordt opgenomen in de meerjarenbegroting vanaf 
2016. 
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Financiële samenvatting 
 

 Nieuwe activiteiten 2014-2017 2014 2015 2016 2017 

  Programma 4 - Beheer openbare ruimte     

Lasten Ontwikkelingen Afvalverwijdering   -200 -400 

Baten Ontwikkelingen Afvalverwijdering   200 400 

     

Totaal programma 4 0 0 0 0 

Tabel 9: Financiële samenvatting Programma 4    Bedragen x €1.000 
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Prestatieveld 5.1 Bestuur 
 
We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen voor 2014. 
 
Prestatieveld 5.2 Samenwerking  
 
Strategische opgave  
Waarom: De gemeenteraad heeft ingestemd met de uitvoering van de 36 strategische 
opgaven. Om dit uit te voeren is capaciteit nodig en dit is een extra taak die bovenop het 
reguliere werk van de teams komt. Door het beschikbaar stellen van middelen heeft het 
college de mogelijkheid om op effectieve en efficiënte wijze de juiste capaciteit in te 
zetten. 
Effect: De gemeente Hillegom is in staat om een volwaardige bijdrage te leveren aan het 
proces van samenwerking. 
Welk bedrag is nodig: Incidenteel voor 2014 is er een bedrag van € 200.000,- nodig.  
Dekking: Binnen de begroting zijn geen middelen voorhanden. 
 
Prestatieveld 5.3 Dienstverlening  
 
We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen voor 2014. 
 
Prestatieveld 5.4 Bedrijfsvoering  
 
We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen voor 2014. 
 
Financiële samenvatting 
 

 Nieuwe activiteiten 2014-2017 2014 2015 2016 2017 

  Programma 5 - Inwoner en Bestuur      

Strategische opgave 200    

Totaal programma 5 200 0 0 0 

Tabel 10: Financiële samenvatting Programma 5    Bedragen x €1.000 
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ONTWIKKELINGEN 
Het uitgangspunt voor de kadernota 2014 is de vastgestelde Programmabegroting 2013. 
Daarnaast zijn er na de vaststelling van de Programmabegroting 2013 en 
meerjarenraming 2014-2016 ontwikkelingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo 
2014-2017.  

Uitgangspunt Kadernota 2014 2014 2015 2016 2017 

Begrotingssaldo Programmabegroting 2013-2016 -202 -572 -226 -226 

Gemeentefonds ontwikkelingen tot en met december 2012 -108 -870 -1.062 -1.258 

Overige besluiten  -246 -246 -246 -246 

Algemene uitkering Scenarionotitie 2014-2020 -51 -103 -155 -207 

Totaal Effecten  -607 -1.791 -1.689 -1.937 

Tabel 11: Effecten begroting 2013       Bedragen x €1.000 

 
Toelichting op de Tabel Effecten begroting 2014 
 
Begrotingssaldo Programmabegroting 2013-2016 
Het begrotingssaldo zoals vastgesteld bij de Programmabegroting 2013. 
 
Gemeentefondsontwikkelingen tot en met december 2012 
De financiële gevolgen naar aanleiding van de september- en decembercirculaire 
Gemeentefonds. De gevolgen van de septembercirculaire zijn in een brief van 22 
november aan de raad meegedeeld. In de decembercirculaire zijn in beperkte mate 
gemeentefonds mutaties verwerkt. Effecten, die zijn bekrachtigd in het 
onderhandelingsakkoord, zijn wel zoveel mogelijk meegenomen. Hierbij meot gedacht 
worden aan de korting op het Gemeentefonds bij de BTW-problematiek.  

 2014 2015 2016 2017 

Korting niet afschaffen BTW compensatiefonds   -480 -480 -480 

Gevolgen september circulaire 2012 -255 -267 -255 -220 

Gevolgen december circulaire 2012 147 -124 -327 -558 

 Totaal -108 -871 -1.062 -1.258 

Tabel 12: Uitsplitsing gevolgen Gemeentefonds     Bedragen x €1.000 

 
Overige besluiten 

 2014 2015 2016 2017 

St. Rijk (Raad 13-12-2012) -90 -90 -90 -90 

Koersdocument economie en toerisme (Raad 11-04-2013) -100 -100 -100 -100 

Gevolgen bestuurlijke mutaties -56 -56 -56 -56 

Totaal -246 -246 -246 -246 

Tabel 13: Uitsplitsing overige besluiten     Bedragen x €1.000 

 
Algemene uitkering Scenarionotitie 2014-2020 
De verwachte financiële gevolgen in scenario A. 
Opgenomen nieuwe activiteiten 
In de u voorliggende kadernota zijn minimale nieuwe activiteiten opgenomen 
overeenkomstig de onzekere financiële vooruitzichten.  

  2014 2015 2016 2017 

Totaal nieuwe activiteiten 2014-2017 -286 0 0 -18 

Tabel 14: Totaal nieuwe activiteiten       Bedragen x €1.000 

 
De nieuwe activiteiten zijn toegelicht in de Programma’s. 
 
Dekking negatieve Begrotingssaldo 2014-2017 
Bij de scenariodiscussie is een lijst van mogelijke bezuinigingen gepreseteerd die door het 
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ontstaan van een negatief begrotingssaldo actueel wordt. Om te kunnen voldoen aan de 
regels van de toezichthouder is het nemen van maatregelen onontkoombaar. Alle 
mogelijkheden tot bezuiniging zijn in deze kadernota opgenomen.  
 

  2014 2015 2016 2017  

Begrotingssaldo Programmabegroting 2013 -202 -572 -226 -226  

Mutaties -405 -1.219 -1.463 -1.711  

Begrotingssaldo Programmabegroting 2014-
2017 

-607 -1.791 -1.689 -1.937  

           

Totaal nieuwe activiteiten 2014-2017 -286 0 0 -18  

           

Totaal  -893 -1.791 -1.689 -1.955  

           

Totaal voorgestelde maatregelen Scenario A, 
2,5% 

1.448 3.246 2.105 2.131  

         Cumulatief 

Begrotingssaldo 2014-2017 555 1.455 416 176 2.602 

Tabel 15: Begrotingssaldo 2014-2017      Bedragen x €1.000 

 
Voorgestelde maatregelen 
Er is een indeling gemaakt van de te nemen maatregelen. 
 

Hoofdgroep 2014 2015 2016 2017 

Anders werken 145.000 190.000 238.000 242.000 

Aanpassen beleid 43.000 43.000 43.000 43.000 

verhogen baten* 383.000 1.003.000 977.000 956.000 

verlagen lasten 877.000 2.010.000 847.000 890.000 

  1.448.000 3.246.000 2.105.000 2.131.000 

*) Inclusief extra opbrengst precariobelasting 

 
Tabel 16: Totaal voorgestelde maatregelen 

 
De ontwikkeling en herijken van de algemene uitkering 
In de ramingen van de algemene uitkering is rekening gehouden met de september- en 
decembercirculaire over het Gemeentefonds. Daarnaast is getracht zoveel mogelijk 
rekening te houden met de voorgenomen besluiten op het gebied van de algemene 
uitkering.  
 

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 

WMO 1.834,3 1.834,3 1.834,3 1.834,3 

Overig 15.466,3 14.898,0 14.989,5 14.754,5 

Scenario A (2014-2020) -51,0 -103,0 -155,0 -207,0 

Verwachte Algemene uitkering 17.249,7 16.629,3 16.668,8 16.381,8 

Tabel 17: Herijking algemene uitkering     Bedragen x €1.000 

 



25 

 

Paragraaf A 

Weerstands- 

vermogen 
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In de programmabegroting staan in de paragraaf Weerstandsvermogen een drietal 
onderdelen waarbij in de kadernota uitsluitend eventuele wijzigingen worden genoemd: 

a. Bestaand beleid 
b. Weerstandsvermogen 
c. Risico’s 

Voor 2014 vinden wij het van belang om de onderstaande risico’s op te nemen (of aan te 
passen) in de risicoparagraaf. Bij het opstellen van de begroting 2014 wordt een nieuwe 
berekening gemaakt van het weerstandsvermogen. 
 
Risico’s 
Precariobelasting 
De afgelopen jaren is de precariobelasting voor kabels en leidingen van nutsbedrijven 
herhaaldelijk in de Tweede Kamer onderwerp van bespreking geweest. Nadat in maart 
2010 het kabinet heeft besloten het wetsvoorstel voor afschaffing van de 
precariobelasting voor kabels en leidingen van nutsbedrijven niet in te dienen bij de 
Tweede Kamer (op advies van de Raad van State) is in december een motie aangenomen 
waarin de regering wordt opgeroepen haast te maken met het wetsvoorstel tot 
afschaffing van deze belasting. Het streven is gericht op het invoeren van het 
wetsvoorstel per 1 januari 2014. 
 
Hoe de compensatie zal zijn voor gemeenten die nu precariobelasting heffen is nog niet 
bekend. Wij zullen deze ontwikkelingen blijven volgen.  
 
Mocht de precariobelasting per 1 januari 2014 worden afgeschaft, dan is er een risico 
van nu € 750.000. 
 
Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF). 
Nederland gaat de recente Europese afspraken ten aanzien van begrotingsdiscipline 
opnemen in de Wet HOF. Ook de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden van 
het Nederlandse budgettaire beleid – zoals de begrotingsregels – zijn onderdeel van het 
wetsvoorstel. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van de ministers van 
Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu.  
 
Het wetsvoorstel is naar de Raad van State. De beoogde ingangsdatum van de Wet HOF is 
1 juli 2014.  
 
Met de wet HOF krijgt het kabinet meer bevoegdheden om gemeenten aan te pakken als 
hun tekorten, berekend volgens de Europese Monetaire Unie (EMU), drukken op Europese 
begrotingsafspraken. Het EMU saldo wordt berekend inclusief de investeringen die de 
gemeente doet, dus invoering kan gevolgen hebben voor de individuele gemeenten. Wat 
de gevolgen zijn voor de gemeente Hillegom is nog niet duidelijk, wij zullen de 
ontwikkelingen hierin volgen.  
 
Schatkistbankieren 
De fondsen die op 4 juni 2012 18:00 uur contractueel waren vastgelegd vallen in de 
overgangsregeling. Voor de gemeente Hillegom houdt dit in dat de afgesloten 
deelnemingen in kapitaalmarktfondsen in 7 jaar moeten worden afgebouwd en dat deze 
bedragen gaan vallen onder het schatkistbankieren. De deelnemingen hebben een 
balanswaarde van zo’n € 12 miljoen. Naar verwachting zal in de loop van 2013 het 
schatkistbankieren zijn vastgelegd in een wet.  
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Paragraaf D 

Bedrijfsvoering 
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G Facilitaire zaken 
Binnen deze paragraaf beschrijven wij onze taken en verantwoording over de facilitaire 
ondersteuning van onze organisatie. 
 
Hertaxatie gemeentelijke panden, verzekerde objecten 
Waarom: Taxaties waarborgen een juiste verzekerde waarde en voorkomen, na een 
onverhoopte schade, van discussies over de waarde.  
Effect: Inzicht in de te verzekeren waarden. 
Welk bedrag is nodig: Begin 2017 wordt in samenwerking met omliggende gemeenten 
(o.a. Lissen en Noordwijkerhout) gestart met het verwerken van alle gegevens voor de 
hertaxatie die aansluitend wordt uitgevoerd. De hertaxatie van de verzekerde objecten 
vindt eenmaal per zes jaar plaats. 
Dekking: Binnen de begroting facilitaire zaken is geen budget voorhanden.  
 
Financiële samenvatting 
 

 Nieuwe activiteiten 2014-2017 2014 2015 2016 2017 

  Paragraaf Bedrijfsvoering     

Hertaxatie gemeentelijke panden    18 

Totaal bedrijfsvoering 0 0 0 18 

Tabel 19: Financiële samenvatting Paragraaf D     Bedragen x €1.000 
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Paragraaf G 

Lokale heffingen 
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Onroerende zaakbelastingen 
De onroerende zaakbelasting is een algemene belasting. Voor de berekening van de 
tarieven voor 2014 worden de totale opbrengsten OZB voor 2014 niet verhoogd, ook niet 
met een inflatiecorrectie. Er kan alleen een tariefwijzing optreden bij veranderingen in de 
waarden van woningen en niet-woningen. Als 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 nieuwbouw en 
verbouwingen.  
 
Precariobelasting 
Met de precariobelasting voor kabels en leidingen van nutsbedrijven lopen we een risico 
door mogelijke afschaffing (zie paragraaf Weerstandsvermogen). De gemeente 
Oegstgeest heeft in 2013 bij amendement van de gemeenteraad de precariobelasting 
voor kabels en leidingen fors verhoogd (van € 2,08 naar € 3,34). In navolging van deze 
verhoging is door andere Duin- en Bollenstreek gemeenten geopperd deze werkwijze te 
volgen omdat Alliander de precariobelasting niet één op één doorberekent aan de 
desbetreffende gemeente. Min of meer betalen de aandeelhouders gezamenlijk de 
precariobelasting.  
 
Bij een verhoging naar het tarief van € 3,34 is de meeropbrengst ongeveer € 360.000. 
Dit bedrag is incidenteel beschikbaar, mits de heffing nog mogelijk is. Wij staan positief 
tegenover de verhoging van de precariobelasting.  
 
Afvalstoffenheffing 
In de beraadslagingen voor de kadernota en de programmabegroting 2012 is besloten 
de afvalstoffenheffing in termijnen op 100% dekking te brengen. De maximale verhoging 
van € 12,50 per huishouden inclusief inflatie zou in 2015 bereikt worden.  
 
In de rekening 2012 is een dekkingspercentage van 99,1 behaald. Dit is het gevolg van 
een verminderde aanvoer van afval, waarschijnlijk door de crisis, maar ook door het 
gevoerde afvalbeleid. Met de huidige inzichten is het tarief van 2013 voldoende om de 
lasten in 2014 te dekken. 

Afvalstoffenheffing 2012   2013   2014   

  Normaal Klein Normaal Klein Normaal Klein 

Tarief voorgaand jaar € 259,55 € 233,36 € 272,05 € 245,86 € 284,55 € 258,36 

Inflatie € 3,89 € 3,50 € 4,08 € 3,69     

Extra verhoging € 8,61 € 9,00 € 8,42 € 8,81     

Maximale stijging € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50     

Totaal tarief € 272,05 € 245,86 € 284,55 € 258,36 € 284,55 € 258,36 

Tabel 20: Tarieven afvalstoffenheffing 2012 t/m 2014 

 
Het is niet gebruikelijk dat er in de kadernota meerjarige prognoses worden gedaan voor 
tarieven, echter gezien de aanzienlijke aanbestedingsvoordelen bij de afvalverwijdering 
is een doorkijk naar de indicatieve meerjarige tarieven nuttig.  
 

  2015 2016 2017 

Normaal 284,55 261,22 237,88 

Klein 258,36 235,03 211,69 

Tabel 21: indicatieve tarieven afvalstoffenheffing 2015-2017 

 
Reinigingsrechten 
De reinigingsrechten hebben betrekking op het ophalen en het verwerken van 
bedrijfsafval of extra werkzaamheden. Dit betreffen kosten voor klein chemisch afval, 
ophalen grof huishoudelijk afval en andere afval fracties. De kosten worden gedekt uit de 
tarieven die de Meerlanden (of andere bedrijfsvuil verwerkers) aan bedrijven en 
particulieren doorberekent (o.a. ophalen grof huishoudelijk afval). Het tarief van de 
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reinigingsrechten voor 2013 wordt verhoogd met 1,75% inflatie.  
 
Rioolheffing 
De grondslag bij woningen is gesplitst in één- en meerpersoonshuishoudens en bij niet 
woningen het waterverbruik te hanteren als grondslag, verdeeld in 8 schalen te weten 0-
100 m3, 100-250 m3, 250-500 m3, 500-1000 m3, 1000-2000 m3, 2000-4000 m3, 4000-
6000 m3, en boven de 6000 m3. Daarnaast is besloten de jaarlijkse verwerkingskosten 
niet in één keer te flexibiliseren, maar in drie jaar tijd oplopend te flexibiliseren, en wel 
in de volgende zin: in 2012 voor 12,1%, in 2013 voor 24,15% in 2014 voor 36,2%. 
Uitgangspunt is de 100% dekkingsgraad. 
 
In 2012 is er door onder meer het achterblijven van werkzaamheden aan het riool meer 
rioolrecht geheven dan noodzakelijk, een bedrag van € 345.160 is gestort in de 
egalisatiereserve rioolrecht. Dit bedrag zijn wij voornemens in de komende 3 jaar terug 
te geven aan de gebruikers. We hebben gekozen voor deze manier van teruggave omdat 
bij andere mogelijkheden er grotere schommelingen zijn in de tarieven en dit is 
ongewenst.  
Met de genoemde uitgangspunten worden de tarieven voor 2014:  
 

Rioolheffing 

woningen 2012 2013 2014 

1 persoonshh €241,16  €241,16  €216,41  

2 of meer persoonshh €250,76  €250,76  €245,21  

Niet-       

woningen 2012 2013 2014 

<100 €241,16  €236,09  €216,41  

100-250 €256,16  €266,09  €261,41  

250-500 €280,16  €314,09  €333,41  

500-1000 €325,16  €404,09  €468,41  

1000-2000 €415,16  €584,09  €738,41  

2000-4000 €595,16  €944,09  €1.278,41  

4000-6000 €835,16  €1.424,09  €1.998,41  

>6000 €1.435,16  €2.624,09  €3.798,41  

Garages/trafo's €50,00  €50,00  €50,00  

Tabel 22: Tarieven rioolheffing 

 
Door de flexibilisering van de tarieven, voor 2014 36,2%, daalt het tarief van 2 of meer 
persoonshuishoudens minder dan voor 1 persoonshuishouden.  
 
Voor 2014 hanteren we de eerder vastgestelde tarieven en passen geen inflatiecorrectie 
toe voor 2014. Mocht bij het opstellen van de begroting blijken dat door derden de 
lasten stijgen door inflatie, dan passen we daar het tarief op aan tot maximaal 1,75% 
verhoging. Daarnaast kunnen de tarieven verschillen op basis van het waterverbruik en 
de onderverdeling tussen woningen en niet-woningen.  
 
Overige tarieven 
Voor de tarieven van de overige belastingsoorten en de leges gaan wij uit van een 
stijging ter grootte van het inflatiepercentage van 1,75.  
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Woonlasten 
De ontwikkeling van de woonlastendruk voor de inwoners vanaf 2009 tot en met 2014 is 
in de volgende 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 de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Hillegom. 
 

 
Grafiek 1: Woonlastenontwikkeling 
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Financiële  

begroting 
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Wettelijke uitgangspunten 
In de Gemeentewet zijn de artikelen 189 tot en met 195 gewijd aan de begroting en 
behandeling daarvan. Op 1 februari 2003 is het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden; daarin zijn de nieuwe 
comptabiliteitsvoorschriften opgenomen 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 
gemeenten. 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 ambtelijk niveau. 

 
Voor het nemen van de beslissing hierover vormt de provincie zich over de volgende 
elementen een oordeel; 
 de begroting 2014 moet in evenwicht zijn (structurele lasten worden gedekt door 

structurele baten) of uit de meerjarenraming blijkt dat dit evenwicht in de 
eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht en uiterlijk in 2017; 

 de jaarrekening 2012 moet in evenwicht zijn; 
 de vastgestelde jaarrekening 2012 en de begroting 2014 moeten tijdig, 

respectievelijk voor 15 juli en 15 november 2013, zijn ingezonden. 
 
Beleidskaders provincie 
Jaarlijks brengt de provincie een begrotingscirculaire uit, specifiek voor het op te stellen 
begrotingsjaar. De circulaire voor het begrotingsjaar 2014 is conform bovenstaande. Het 
is gebruikelijk dat de aanbevelingen worden overgenomen in de begroting.  
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Overzicht grondslagen 

 
Tabel 23: Financiële en operationele uitgangspunten  

 
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. De 
nota reserves en voorzieningen is voor het eerst opgenomen in de rekening 2012 en zal 
jaarlijks worden opgenomen in de Programmabegroting. Bij het onderzoek naar het 
treasury beleid 2010 is naar aanleiding van de aanbevelingen aangegeven dat in 2012 de 
financiële beheerverordening artikel 212 GW gemeente Hillegom wordt geactualiseerd. 
Nadat de VNG heeft aangekondigd een nieuwe financiële beheersverordening voor te 
bereiden is de actualisering doorgeschoven naar het 4e kwartaal 2013.  
 
Rente 
De hoogte van het rentepercentage is al een aantal jaren op 5% gesteld. In de begroting 
en jaarrekening 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 rentecomponent binnen de kapitaallasten gebruiken we ook een 
rentepercentage van 5%. Het saldo tussen de bespaarde rente plus rente over 
langlopende geldleningen en de doorberekende rentelasten aan producten komt tot 
uitdrukking in het renteresultaat. 

 Voor de jaren 2014-2017 gaan wij voor de reserves en voorzieningen uit van een 
percentage van 5. 

 Voor het opstellen van de begroting hanteren wij voor de jaren 2014-2017 een 
omslagpercentage van 5. 

 Het rentepercentage dat wij hanteren voor de kapitaallasten is het 
omslagpercentage. 

 
Het gehanteerde percentage houden we gelijk omdat; 

1. de kapitaallasten tussen de jaren goed vergelijkbaar blijven; 
2. er sprake is van een consistente gedragslijn; 
3. een verandering in rentepercentages geeft geen financiële ruimte, er vinden 

alleen verschuivingen in de begroting plaats: lagere kapitaallasten, lagere 

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 

Algemene uitkering Meicirculaire 
2013 

Meicirculaire 
2013 

Meicirculaire 
2013 

Meicirculaire 
2013 

Lonen/premies 1% 0% 0% 0% 

Prijzen (algemeen) 0% 0% 0% 0% 

Personeelslasten 
(werkgeverslasten) 

0% 0% 0% 1% 

Verbonden partijen 0% 0% 0% 0% 

OZB-tarieven 0% 0% 0% 0% 

Afvalstoffenheffing 100% 
kostendekkend 

100% 
kostendekkend 

100% 
kostendekkend 

100% 
kostendekkend 

Rioolrecht 100% 
kostendekkend 

100% 
kostendekkend 

100% 
kostendekkend 

100% 
kostendekkend 

Overige belastingen en 
heffingen 

1,75% 0% 0% 0% 

Rente reserves en  
voorzieningen 

5% 5% 5% 5% 

Kapitaallasten  
(omslagpercentage) 

5% 5% 5% 5% 

Onvoorzien per inwoner € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Aantal woningen 9.714 9.714 9.714 9.714 

Aantal inwoners 21.190 21.190 21.190 21.190 
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tarieven riool/afval, groter nadelig renteresultaat, hogere OZB-tarieven.  
 
Begroting 2014-2017 
Als basis voor de kadernota 2014 geldt: 

 de meerjarenraming 2014-2016 van de programmabegroting 2013, inclusief de 
structurele begrotingswijzigingen van de raadsvergaderingen tot met maart 
2013; 

 Vervangingsinvesteringen en investeringen van beheerplannen; 
In de programmabegroting 2014 worden de begrotingswijzigingen tot en met juni 2013 
voor zover mogelijk is, verwerkt. De jaarrekeningresultaten van 2012 leiden tot 
actualisatie van de reserves en voorzieningen en van de activa.  
 
Autonome financiële ontwikkelingen 
 

Algemene uitkering 
Bij de berekening van de algemene uitkering voor de programmabegroting 2014 wordt 
uitgegaan van de meicirculaire 2013. In de kadernota 2014 is rekening gehouden met de 
decembercirculaire 2012, aangezien dit de meest actuele informatie geeft ten tijde van 
het maken van de kadernota. De berekende cijfers zijn voorlopig, verwacht wordt dat in 
de meicirculaire (nog) meer duidelijkheid komt over de maatregelen van het Rijk.  
 

Loonontwikkelingen 
De huidige CAO voor gemeentepersoneel is afgelopen per 31 december 2012. De 
onderhandelingen tussen het College voor Arbeidszaken van de VNG (CvA) en de bonden 
worden opgestart maar zullen waarschijnlijk moeizaam gaan verlopen. Met de extra 
bezuinigingen bij het Rijk zal de inzet van het CvA waarschijnlijk 0% zijn, echter de 
bonden zullen zeker met een eis komen die hoger is dan de genoemde 0%. Wij houden in 
de begroting 2014 rekening met 1% stijging van de lonen en premies werkgeverslasten. 
De circulaire van het ministerie BZK is het uitgangspunt voor het vaststellen van de 
onkostenvergoeding en bezoldiging van raadsleden, wethouders en burgemeester. 
 

Prijsontwikkelingen 
De korte termijn raming maart 2013 van het Centraal Planbureau geeft voor het 
Consumentenprijsindex een voorlopige stijging van 2%. Voor de afgelopen jaren is een 
minimale stijging van de lasten toegestaan. Voor de jaren 2011 tot en met 2013 is 0% 
inflatie meegenomen.  
 

Het financieel kader voor gemeenschappelijke regelingen wordt sinds het begrotingsjaar 
2012 in een groter kader besproken in het samenwerkingsgebied Holland Rijnland. De 
kaderstelling wordt namens het bestuurlijk overleg financiële kaderstelling 
gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in het samenwerkingsgebied Holland 
Rijnland door de voorzitter, R.C.L. Strijk, medegedeeld.  
Voor het financieel kader wordt de indexering gebruikt, gebaseerd op de publicatie van 
de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de septembercirculaire 
(T-2) van het nieuwe begrotingsjaar. In de septembercirculaire 2012 wordt een 
ontwikkeling van het BBP verwacht voor 2014 van 1,75%. 
 

Wij gaan uit van de uitgangspunten bij het financieel kader en voor de lasten de 0-lijn en 
voor de baten 1,75%. Hierbij moet worden opgemerkt dat de verschillende budgetten 
toch onderhevig zijn aan inflatie en dat bij strak houden aan de 0-lijn verminderen van 
kwaliteit de enige oplossing is om binnen het budget te blijven. Wij proberen dit zoveel 
mogelijk te voorkomen. Door het verhogen van de baten met 1,75% inflatie en de 
opgenomen inflatie in de Algemene Uitkering is er toch ruimte voor de verschillende 
prestatievelden om inflatie op te vangen. 
 

De verschillende baten (huren, leges en dergelijke) corrigeren wij met het inflatie 
percentage als dit noodzakelijk is. Voor de jaren daarna gaan wij ervan uit dat 
prijsstijgingen volledig worden gecompenseerd. 
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Met het hanteren van een 0-lijn voor alle te beïnvloeden lasten wordt de zogenaamde 
kaasschaaf methode toegepast. Gezien de financiële situatie stellen wij voor het 
maximale budget voor het welzijnbudget gelijk te houden aan dat van 2013. Als er 
contractuele afspraken zijn, worden deze gerespecteerd. 
 

Verbonden partijen 
De verbonden partijen stellen individueel een begroting op, op basis waarvan de 
gemeente een bijdrage levert. De vastgestelde begroting voor het komende jaar van de 
verbonden partijen zullen worden verwerkt in de begroting. Het realiseren van 
bezuinigingen is een opdracht die we als gemeente Hillegom moeten uitdragen door de 
ons vertegenwoordigende leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. 
 

Niet autonome financiële ontwikkelingen 
 

In de paragraaf Lokale heffingen is een overzicht van de totale woonlastendruk 
weergegeven.  
 

Onvoorziene uitgaven 
De post onvoorzien stellen wij vast op € 1,00. De ramingen in de begrotingen zijn reëel 
waardoor wij een post onvoorzien niet nodig achten. 
 

Operationele ontwikkelingen 
 

Aantal woningen en inwoners 
Woningen 
Het aantal woningen in de gemeente Hillegom is gebaseerd op het huidige 
woningenbestand en het gemeentelijke woningbouwprogramma. 
 

Woningontwikkelingen Rekening Begroting 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Stand per 1 januari (incl. 
bijzondere gebouwen) 9.270 9.553 9.714 9.851 9.927 9.937  

Tabel 24: Woningaantallen  
 

Het aantal woningen is een belangrijke maatstaf bij de berekening van de hoogte van de 
algemene 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 2014 van 9.714. 
 

Inwoners  
Het inwonersaantal van de gemeente Hillegom is op 1 januari 2013 20.868 (voorlopig 
CBS-cijfer). Het gemiddeld aantal inwoners per wooneenheid is gesteld op 2 inwoners 
per wooneenheid. Op basis van de hierboven genoemde woningontwikkelingen, de 
ontwikkeling van het aantal inwoners er als volgt uit zien: 
 

Inwoneraantallen Rekening  Begroting 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Stand per 1 januari  20.831 20.868 21.190 21.464 21.616 21.636 

Tabel 25: Inwoneraantallen 
 

De ontwikkelingen met betrekking tot het inwonersaantal voor de toekomst zijn niet 
voldoende inzichtelijk. In de Tabel Inwoneraantallen is als peildatum 1 januari van het 
jaar aangehouden. 
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Voor berekening van de belastingopbrengsten en de algemene uitkering gaan wij uit van 
21.190 inwoners per 1 januari 2014. 
 

In de meerjarenraming 2014-2017 gaan we uit van een zelfde aantal woningen en 
inwoners om de volgende redenen: 
De toename van het aantal woningen en inwoners leidt tot meer (belasting)inkomsten en 
hogere algemene uitkering per woning en tegelijkertijd, bij uitbreiding van het gebied 
(areaaluitbreiding), tot meer onderhoudskosten en aanpassing van de algemene 
uitkering door wijziging van de WOZ waarden. 
Hierdoor wordt in de meerjarenraming 2015-2017 geen rekening gehouden met hogere 
uitgaven voor areaaluitbreiding of hogere inkomsten bij (belasting)inkomsten en 
algemene uitkering. 
 

Totaaloverzicht Nieuwe activiteiten 
In de volgende tabel treft u de toelichtingen aan op nieuwe activiteiten per programma. 
Hierin is zoveel mogelijk terughoudendheid betracht. In de programma’s zijn ook de 
nieuwe activiteiten weergegeven die binnen de bestaande budgetten gedekt kunnen 
worden. Daarnaast is er onderscheid gemaakt in bestaand beleid dat nog niet gedekt was 
en nieuw beleid dat nog niet eerder is aangekondigd of besproken.  
 

Nieuwe activiteiten 2014-2017   

  2014 2015 2016 2017 

  Programma 1 - Ruimte     

Herziening Nota grondbeleid 15       

Gemeentelijke (structuur)visie 50       

Toerisme Bollenstreek 21       

Totaal programma 1 86 0 0 0 

  Programma 2 - Maatschappij     

Passend onderwijs bestaande budgetten 

Centrum voor jeugd en gezin uit verkregen Rijksbudget 

Doelgroepenvervoer bestaande budgetten 

Decentralisatie sociaal domein uit verkregen Rijksbudget 

Totaal programma 2 0 0 0 0 

  Programma 3 - Veiligheid en handhaving     

          

Totaal programma 3 0 0 0 0 

  Programma 4 - Beheer openbare ruimte     

          

Totaal programma 4 0 0 0 0 

  Programma 5 - Inwoner en Bestuur          

 Strategische opgave 200       

Totaal programma 5 200 0 0 0 

Paragrafen     

Onderhoud kapitaalgoederen     

Bedrijfsvoering     

Hertaxatie gemeentelijke panden, verzekerde 
objecten 

      18 

Totaal bedrijfsvoering 0 0 0 18 

          

Totaal nieuwe activiteiten 2014-2017 286 0 0 18 

Tabel 26: Overzicht van nieuwe activiteiten    Bedragen x €1.000 
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Verloop reserves 
Hier geven wij u een beeld van de reserves 2014 tot en met 2017. De saldo’s van de 
reserves zijn gebaseerd op de standen van de (voorlopige) jaarrekening 2012, het 
bestaand beleid, genomen besluiten en voorstellen van deze kadernota. 
 

Ontwikkeling reserves 2014-2017 2014 2015 2016 2017 

  Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 

  begin van 
het 

begin van 
het 

begin van 
het 

begin van 
het 

einde van 
het 

  dienstjaar dienstjaar dienstjaar dienstjaar dienstjaar 

Algemene reserves           

Algemene reserve 7.723 5.566 5.568 5.571 9.948 

Egalisatiereserve jaarrekeningen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Totaal algemene reserves 8.923 6.766 6.768 6.771 11.148 

Bestemmingsreserves           

Reserve sociale woningbouw 862 1.003 1.054 1.106 1.161 

Opbrengst verkoop aandelen Nuon PLB 36.616 36.616 30.116 30.116 30.116 

Reserve onderwijshuisvesting 4.601 4.182 3.822 3.267 2.820 

Reserve kunst 11 18 19 20 21 

Reserve WMO 1.200 1.080 1.179 1.200 1.200 

Reserve nog uit te voeren werken 
(grondexploitatie) 

313 241 1.244 1.153 1.153 

Reserve groot onderhoud riolering 633 782 438 546 753 

Egalisatiereserve rioolrechten 345 230 115 0 0 

Reserve onderhoud begraafplaats 125 20 20 20 20 

Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen 9.632 8.925 8.202 7.462 6.722 

Reserve algemene investeringen (RAI) 34 59 3.172 1.404 1.500 

Totaal bestemmingsreserves 54.370 53.156 49.380 46.293 45.466 

Resultaat boekjaar           

Resultaat vorig boekjaar           

Totaal reserves 63.293 59.921 56.148 53.064 56.613 

     

 
Ontwikkeling voorzieningen 2014-2017 

2014 2015 2016 2017 

  saldo saldo saldo saldo saldo 

 begin van 
het 

begin van 
het 

begin van 
het 

begin van 
het 

einde van 
het 

 dienstjaar dienstjaar dienstjaar dienstjaar dienstjaar 

Voorzieningen           

Groot onderhoud onderwijsgebouwen 411 387 341 421 484 

Groot onderhoud brede school Elsbroek 52 48 39 0 2 

Groot onderhoud zwembad 58 0 62 8 19 

Voorziening pensioenen 595 625 655 685 715 

Groot onderhoud gebouwen 772 956 785 804 709 

Totaal voorzieningen 1.887 2.017 1.882 1.918 1.929 

            

Totaal generaal 65.181 61.938 58.031 54.982 58.542 

Tabel 27: Ontwikkeling reservepositie   Bedragen x €1.000 

 
Door de genomen besluiten zijn de Algemene reserve en de RAI einde 2017 nog positief.  
 
In het vrij te besteden bedrag van de Algemene reserve is in de nota reserves en 
voorzieningen een minimum bedrag voor de Algemene reserve opgenomen van € 6 
miljoen, het vrij te besteden bedrag is berekend in onderstaande tabel.  
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Ontwikkeling reserves 2014-
2017 

2014 2015 2016 2017 

    1-Jan 31-dec 

Algemene reserve 8.923 6.766 6.768 6.771 11.148 

Vastgesteld minimum -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 

Vrij te besteden (inclusief 
Egalisatiereserve jaarrekening)  

2.923 766 768 771 5.148 

      

Reserve algemene investeringen 34 59 3.172 1404 1.500 

Tabel 28: Overzicht algemene reserve   Bedragen x €1.000 
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Bezuinigingsvoorstel kadernota 2014 
 
Hieronder zijn de maatregelen opgenomen waarvan het college verwacht dat die in 2014 
een besparing gaan opleveren. De genoemde bedragen zijn begrote bedragen. 

Anders werken 

1 Individuele voorzieningen ISD aanpassen aan het niveau van de 
andere deelnemende gemeenten 

€ 40.000 

2 Reëel ramen van budgetten € 100.000 

3 Andere manier van organiseren verkiezingen € 5.000 

 Subtotaal € 145.000 

 

Aanpassen beleid 

1 Hertenkamp afsluiten € 32.000 

2 Stoppen met jongerenloket € 11.000 

 Subtotaal  € 43.000 

 

Verhogen baten 

1 Maximaliseren tarieven Burgerlijke stand, Reisdocumenten en 
rijbewijzen 

€  5.000 

2 Aanpassen tarieven begraafplaats € 4.000 

3 Leges herzien € 5.000 

4 Belastingtarieven verhogen € 9.000 

5 Verhogen precariobelasting op kabels & leidingen € 360.000 

 Subtotaal € 383.000 

  

Verlagen lasten 

1 Verkoop gemeentelijke panden 
(Nb. Opdracht is gegeven om taxaties te laten uitvoeren om de 
netto opbrengst te kunnen bepalen) 

€ 565.000 

2 Budget binnenhavens aframen €50.000 

3 Budget technisch onderhoud openbare ruimte aframen € 25.000 

4 Budget Grootschalig onderhoud wegen aframen € 25.000 

5 Budget lokaal € 8.000 

6  Budget Verkeersregelingen /wegmeubilair aframen €5.000 

7 Overschot formatie aframen € 20.000 

8 Abonnementen minimaliseren € 5.000 

9 Geen alcoholische versnaperingen bij recepties en 
raadsvergaderingen 

€ 5.000 

10 Geen lunches meer voor vergaderingen € 5.000 

11 Budgetten inhuur derden verlagen bij de programma’s 1 t/m 4, 
tbv dekking voor programma 5 uitbreiding inhuur budget tbv 
uitvoering Strategische vragen Bestuurlijke toekomst 

€ 80.000 

12 Geen toerekening rente aan de WMO reserves € 84.000 

 Subtotaal € 877.000 

  
Totaal begrote besparing 
 

  
€ 1.448.000,00 

Tabel 29. Overzicht mogelijke besparingen 
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Bijlage 1 Overzicht van vervangingsinvesteringen en investeringen van 
(beheer)plannen 

 

 Afschrijvings
-termijn 

Vervangingsinvesteringen en investeringen uit 
(beheer)plannen 

Investeringskrediet   

jaar bedrag   

  Programma 1 - Ruimte       

        

  Programma 2 - Maatschappij       

        

  Programma 3 - Veiligheid & handhaving       

        

  Programma 4 - Beheer openbare ruimte       

Reconstructies wegen 2014 428 25jr 

  2015 428 25jr 

  2016 428 25jr 

  2017 428 25jr 

Vervangen VRI 2013     

Kunstwerken 2014 184 25jr 

  2015 184 25jr 

  2016 184 25jr 

  2017 184 25jr 

Investeringen riolering (GRP) 2014 822 40jr en 15jr 

  2015 2.082 40jr en 15jr 

  2016 722 40jr en 15jr 

  2017 715 40jr en 15jr 

  Bedrijfsvoering       

Huisvesting       

Vervangen airco's gemeentekantoor 2014 12 15jr 

  2015 12 15jr 

  2016 12 15jr 

  2017 15 15jr 

Vervangen verlichting gemeentekantoor 2014 19 15jr 

  2015 20 15jr 

  2016 20 15jr 

  2017 20 15jr 

Facilitaire zaken       

Vervangen meubilair gemeentekantoor 2014 15 15jr 

  2015 15 15jr 

  2016 15 15jr 

  2017 15 15jr 

Vervanging grootformaat multifunctional 
(printer/scanner 

2014 18 5jr 

Vervoersmiddelen       

Brommers 2014 4 4jr 

Bestelauto 2014 25 5jr 

Automatisering       

Uitvoering ICT jaarplan  2014 350 5jr en 8jr 

  2015 360 5jr en 8jr 

  2016 360 5jr en 8jr 

  2017 360 5jr en 8jr 

Tabel 30: Overzicht investeringen   Bedragen x €1.000



Bijlage 2 Verloop bevolkingsgroepen 
 
De gebruikte aantallen komen uit de vastgestelde overzichten van de Algemene uitkering. Cijfers die een uittreksel zijn van de aantallen die het 
CBS verzamelt en vaststelt.  

 
Tabel 31: verloop bevolkingsgroepen 

 
 
 

 
Grafiek 2: Verloop bevolkingsgroepen 

 

Omschrijving 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Inwoners jonger dan 20 5.085 5.052 4.997 4.975 4.968 4.892 4.834 4.754 4.734 4.689 4.695 4.677 

Inwoners ouder dan 64 2.973 2.991 3.044 3.101 3.108 3.149 3.216 3.269 3.370 3.463 3.514 3.733 

Inwoners van 75 tot 85      1.040 1.100 1.125 1.109 1.149 1.184 1.215 

Inwoners tussen 20 en 64 12.797 12.802 12.629 12.512 12.375 11.236 11.145 11.200 11.274 11.183 11.234 11.206 

Totaal aantal inwoners 20.855 20.845 20.670 20.588 20.451 20.317 20.295 20.348 20.487 20.484 20.627 20.831 
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Grafiek 3: Inwoners onder de 20 jr. 
 
 
 

 
Tabel 32: Diverse gegevens tbv de algemene uitkering 

 

Omschrijving 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

eenouderhuishoudens           509 529 530 539 537 565 537 

bijstandsontvangers 143 156 135 126 149 152 140 148 151 145 169 145 

lage inkomens 2.390 2.370 2.370 2.370 2.370 2.364 2.380 2.630 2.620 2.620 2.650 2.650 

uitkeringsontvangers 1.388 1.424 1.394 1.420 1.373 1.256 1.219 1.188 1.210 1.191 1.213 1.209 

minderheden 550 545 540 530 525 510 525 565 565 585 575 585 

bedrijfsvestigingen 990 990 960 970 970 990 1.045 1.110 1.130 1.130 1.130 1.130 

leerlingen VO 548 558 600 606 633 618 601 535 515 516 523 516 

leerlingen (V)SO 139 155 138 130 111 97 96 82 75 91 85 91 
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Bijlage 3 Overzicht mogelijke maatregelen voor bezuinigingen 



    onderwerp toelichting consequenties I 
S 

2,
5
% 

5
% 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 opmerkingen/argumentatie/uitgangs
punten 

Anders werken 1 CJG We kunnen 
besparen op het 
CJG. Bijvoorbeeld 
door de 
coördinatiefunctie 
te 
verminderen/stoppe
n  

 We staan aan de start van een transitie van het 
totale sociale domein. Zoals wij er nu over denken, 
speelt het CJG een cruciale rol in de decentralisatie 
van de jeugdzorg. Wij willen vanuit een visie op het 
totale sociale domein, keuzes maken op de 
verschillende onderdelen. Hierop vooruitlopend 
bezuinigingen doorvoeren doet afbreuk aan de 
integrale benadering van deze transitie. Risico is 
dat we nu zaken wegbezuinigen die in een later 
stadium waardevol blijken te zijn. Verder hebben 
we regionale afspraken gemaakt over de inrichting 
van de CJG’s. We zitten in een traject van 
doorontwikkeling van de CJG’s, vooruitlopend op 
de decentralisatie. Het stoppen met de coördinatie 
legt de ontwikkeling van het CJG stil.  

s     0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 op basis van totaal schrappen van de 
coördinator. We evalueren 
dienstverlening per jaar. Per 2014 
kunnen we opzeggen. Gedeeltelijke 
besparing is ook mogelijk. 
(bijvoorbeeld terugbrengen aantal 
uren coördinator van 12 naar 8) 

Anders werken 2 Publiekszaken 1. Door betere 
kanaalsturing 
minder fte nodig; 2. 
's middags alleen 
open op afspraak; 
Vrijdagmiddag 
gemeentehuis dicht. 
(telefonisch en op 
afspraak) Scheelt 
0,25fte 

Duidelijker beleid richting inwoners (nu wel open, 
maar soms wel en soms niet helpen). versobering 
dienstverlening  

s     0 0 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 aanname is dat dit niet door 
natuurlijk verloop kan. Dan gaat 
sociaal plan in werking van 2 jaar. 
Besparing vanaf 2016. Mocht er wel 
sprake zijn van natuurlijk verloop of 
alternatieve functie, dan kan 
besparing eerder worden bereikt 

Anders werken 3 meer thuiswerken   minder kosten voor facilitaire 
ondersteuning/gebouw 

S     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

Anders werken 4 Minder beheerkosten 
door Thin client 
concept 

thin client is een 
werkplekconcept 
waarbij er geen PC 
op de werkplek 
staat, maar alleen 
een scherm en 
toetsenbord. De 
benodigde 
applicaties worden 
steeds op een 
centrale server 
benaderd. 

geen beheer en onderhoud nodig voor werplek 
Pc’s, meer op centraal niveau. Per saldo geen 
besparing want eigenlijk hebben we nu tekort aan 
capaciteit voor goed werkplekbeheer. 

S     0 0 0 0 0 0 0   

Anders werken 5 vergunningen digitaal 
afhandelen 

door gebruik maken 
van digiboards & 
software, 
elektronische 
handtekening is 
printen van 
vergunningen en 
tekeningen niet 
meer nodig 

vergt investering vooraf in digiboards & software 
van ca. € 20.000, af te schrijven in 4/5 jr. 

s     15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000   
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Anders werken 6 andere huisstijl, meer 
digitaal doen 

besparing op 
verbruik van papier, 
printers en 
bezorgkosten 

  s     20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 bedrag is schatting op basis van 
papierverbruik 2011 

Anders werken 7 digitaliseren 
communicatiemiddelen 

minder 
folders/nieuwsbriev
en en kranten, 
bespaart print-, 
papier, opslag- en 
handelingskosten 

mensen zonder pc hebben de info niet bij de hand s     20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000   

Anders werken 8 Digitalisering facturen sneller afhandelen 
facturen 

Kan fte besparing opleveren van 0,16 fte s     0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 aanname is dat dit niet door 
natuurlijk verloop kan. Dan gaat 
sociaal plan in werking van 2 jaar. 
Besparing vanaf 2016. Mocht er wel 
sprake zijn van natuurlijk verloop of 
alternatieve functie, dan kan 
besparing eerder worden bereikt 

Anders werken 9 Straatmarkten We bereiden 
besluitvorming voor 
om de weekmarkt in 
regionaal verband 
te organiseren. 
Hierdoor kunnen we 
de helft van de 
kosten besparen.  

  s     0 0 0 0 0 0 0 alleen besparing mogelijk wanneer er 
ook Fte worden ingeleverd. Begroot is 
€ 55.000 waarvan € 47.000 
apparaatskosten, € 3.000 
Meerlanden, € 5.000 energie. 

Anders werken 10 info bijeenkomsten in 
het gemeentehuis 
houden 

raadszaal biedt 
voldoende a/v 
mogelijkheden, FZ 
is alles aanwezig 

beperkte capaciteit vd raadszaal, minder kosten 
voor externe zaalhuur en huur A/V 

s     0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000   

Anders werken 11 gezondheidsbeleid ja, het budget is 
bovenop onze 
wettelijke 
verplichtingen 

We stellen in december nieuw gezondheidsbeleid 
vast voor de komende jaren. Dit vanuit een 
overtuiging dat bewegen goed is voor de 
gezondheid en duurdere zorg voorkomt. Hier nu 
mee stoppen betekent het stopzetten van het 
lokale gezondheidsbeleid. Wij kunnen dan geen 
preventieve activiteiten meer ontplooien. 

s     0 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 Begroot voor lokaal 
gezondheidsbeleid € 7.300 en voor 
alcoholmatigingsbeleid € 10.000 

Anders werken 12 Duurzaam beheer 
kantoor 
(Glas/verlichting) 

  investeren in HR+++ glas en LED verlichting 
bespaart energiekosten zowel gas als elektra 
Investeringen renderen na een periode van 7 jaar.  

S     0 0 0 0 0 0 20.000 op basis van renderen na 7 jaar.  

Anders werken 13 straatverlichting We kunnen 
investeren in LED-
verlichting om 
vervolgens op de 
energiekosten te 
besparen  We 
kunnen verlichting 
dimmen. Ook 
hiervoor moeten we 
een investering 
doen.  

Investeringen in verlichting renderen na een 
periode van 7 jaar.  

s     0 0 0 0 0 0 20.000 op basis van renderen na 7 jaar.  



48 

 

Anders werken 14 meer particulier & 
bedrijfsopdrachtgevers
chap 

initiatief  en 
verantwoordelijkhei
d mee geven aan 
inwoners en 
bedrijven. Dan 
betalen wij een deel 
en zij ook aan de 
inrichting van de 
openbare ruimte, 
levert besparing op 
bij onderhoud & 
beheer 

verschuiving of besparing? s     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

Anders werken 15 meer gebruik maken 
van 
vrijwilligers/vereniging
en etc.  

voor 
gemeentebrede 
activiteiten, of 
zaken die van 
belang zijn voor 
onze inwoners 

positief, meer bertokkenheid en 
verantwoordelijkheid bij anderen leggen, minder 
geld nodig 

s     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

Anders werken 16 meer 
burgerparticipatie 
vooraf 

minder beroep- en 
bezwaarzaken 

door de belanghebbende eerder in het 
besluitvormningsproces te betrekken en de 
belangenafweging eerder duidelijk te maken en 
daarmee de motivering van het besluit neemt de 
kans op B&B zaken af 

s     0 0 0 0 0 0 0 Besparing zit in uren JZ en vergoeding 
Comm Bezwaar. Wanneer maatregel 
ingezet wordt berekening (inschatting 
maken) 

Anders werken 17 individuele 
voorzieningen ISD 

 Inkomstenverhogin
g is mogelijk door 
het invoeren van 
een eigen bijdrage 
voor de wettelijk 
toegestane 
voorzieningen. De 
andere ISD-
gemeenten hebben 
dit al ingevoerd. 
Besparen op de 
kosten van het 
collectief vervoer 
(allereerst gericht 
op het stoppen van 
de oplopende 
kosten) door 
gebruik OV te 
stimuleren en 
slimme koppelingen 
te maken.  

Besparingen zijn nog niet te ramen s     40.000 80.000 80.000 80.000 80.000 40.000 80.000 bij besluitvorming eigen bijdrage, 
ingaande per 2014 is rekening 
gehouden met een overgangsregeling 
voor bestaande klanten. Eerdere 
besluitvorming en invoering betekent 
eerder volledige besparingen.  

Anders werken 18 Externe inhuur 
vervangen door interne 
medewerkers 

Bij projecten waar 
we veelvuldig 
externe inhuur 
plegen, kunnen we 
goedkoper een 
eigen medewerker 
inzetten.  

Dit is een beleidswijziging ten opzichte van de 
wens om regisserende gemeente te zijn. 

s     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

Anders werken 19 Overtollig personeel 
uithuren 

Meer inzetten op 
detachering van 
eigen personeel 
(tijdelijk of 

Efficiënter gebruik vaardigheden medewerkers S     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 
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langdurig) 

Anders werken 20 Reëel ramen We budgetteren 
meer dan we 
kunnen verwerken. 
Er blijft jaarlijks veel 
over. Verschilt per 
taakveld kredieten 
bijstellen en kap 
lasten verlagen  

Minder 'rommelruimte'. Ondersteunt meer 
resultaatgericht werken (duidelijk afspreken wat je 
doet, voor hoeveel en wanneer).  

S     100.00
0 

100.000 100.00
0 

100.00
0 

100.00
0 

100.00
0 

100.00
0 

  

Anders werken 21 aanbesteding 
bestemmingsplannen 
voor periode van 4 jr. 
aan 1 bureau 

efficiencywinst met 
1 leverancier, beter 
voor continuïteit en 
kennisbehoud, 
minder inleerkosten 

  s     0 0 0 0 0 0 0 Budget is nu E 50.000 per jaar, voor 2 
plannen. Besparing berekenen op het 
moment van inzetten maatregel 

Anders werken 22 mantelovereenkomst 
met adviesbureaus 

lagere tarieven, 
meer continuïteit en 
kwaliteit 

  s     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken, werkelijke 
besparing pas na aanbesteding. 

Anders werken 23 leerlingenvervoer We gaan volgend 
jaar een nieuwe 
aanbesteding doen 
voor het 
leerlingenvervoer. 
We hanteren nu 
ruimere criteria dan 
wettelijk 
noodzakelijk. Door 
strengere richtlijnen 
kunnen we 
besparen op de 
kosten. 
Voorbeelden 
hiervan zijn 
strenger kijken naar 
het gebruik van 
openbaar vervoer of 
fiets wanneer 
kinderen dit kunnen 
(leren).  

 De besparing is nu niet te becijferen.  s     0 10.000 20.000 29.000 29.000 29.000 29.000 aanbesteding gaat in per 2015. Dan 
eerst nog een overgangsregeling. 
Volledige benutting vanaf 2017.  

Anders werken 24 vluchtelingen De subsidie aan 
vluchtelingenwerk 
is het afgelopen 
paar jaar 
gehalveerd. Met 
vluchtelingenwerk 
zijn gesprekken 
over besparingen. 
Door anders 
organiseren van de 
taken die 
vluchtelingenwerk 

Wij hebben een structurele subsidierelatie met 
vluchtelingenwerk. Hierdoor hebben wij de plicht 
om dit af te bouwen in 3 jaar.  

s     0 7.000 14.000 20.000 20.000 20.000 20.000 rekening houdend met een afbouw 
van subsidie in 3 jaar, vanaf in 2014. 
een gedeeltelijke besparing is 
mogelijk. We blijven dan een aantal 
diensten wel aanbieden 
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nu doet, kunnen we 
waarschijnlijk 
besparen. (stek kan 
bijvoorbeeld de 
huisvesting 
statushouders 
organiseren en de 
welzijnsstichting de 
begeleiding van de 
vluchtelingen 
organiseren) 

Anders werken 25 maatschappelijke 
dienstverlening 
(jaarlijkse subsidie) 

besparingen op 
maatschappelijk 
werk zijn mogelijk. 
Voor 2015-2016 
zijn nieuwe 
subsidieafspraken 
te maken 

We staan aan de start van een transitie van het 
totale sociale domein. Maatschappelijk werk is hier 
onderdeel van. Wij willen vanuit een visie op het 
totale sociale domein, keuzes maken op de 
verschillende onderdelen. Hierop vooruitlopend 
bezuinigingen doorvoeren doet afbreuk aan de 
integrale benadering van deze transitie. Risico is 
dat we nu zaken wegbezuinigen die in een later 
stadium waardevol blijken te zijn. Er is net een 
nieuwe overeenkomst gesloten voor 2 jaar. Hierna 
kunnen we hier pas toe besluiten 

s     0 40.000 80.000 160.00
0 

208.00
0 

208.00
0 

208.00
0 

uitgangspunt is totale afbouw van de 
subsidie. Reëler is het om uit te gaan 
van een efficiencykorting van 
bijvoorbeeld 10%, ingaande per 2015 

Anders werken 26 Temporiseren diverse 
projecten 

Temporiseren 
reconstructies 
wegen (stelpost € 
28.000). Het 
vervangen van het 
riool betekent nu 
vaan ook een 
reconstructie van de 
weg (werk- met- 
werk maken) door 
na rioolvervanging 
het oude profiel 
terug te brengen 
kunnen we 
besparen. 
(besparing is nu 
niet exact te 
calculeren. stelpost 
10% besparen tov 
de oude situatie)  

We laten het automatisch werk-met-werk maken 
hiermee (deels) los.  

s     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

Anders werken 27 Temporiseren fase 3 
N208 

Door fase 3 
minimaal twee jaar 
te temporiseren 
krijgen we rente 
inkomsten  

Het uitstellen van het project met 2 jaar is 
verantwoord. Binnen 5 jaar moet de reconstructie 
echter wel gerealiseerd zijn in verband met de 
technische staat van de weg.  

i     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

Anders werken 28 Vergunningen Vergunningen 
uitstallingen, 
bouwketen, steigers 
en haven invoeren; 
Digitaliseren 
procedure, meer 
neerleggen bij 
aanvrager 

Extra legesinkomsten; Vergunnen maakt 
handhaving mogelijk; meer fte kwijt aan 
vergunningverlening, maar indien digitaal dan 
wordt dit weer stuk minder 

      0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 
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Anders werken 29 Verkiezingen Graag het budget 
niet verlagen. Wel 
de maatregelen 
nemen. Dit verkleint 
de overschrijding. 
1. Vergoeding voor 
ambtenaren 
schrappen. 2. 
vergoeding voor 
burgers omlaag      
3. schrappen aantal 
stembureaus (evt 
per soort 
verkiezing) 

1 + 2 minder animo voor aanmelding 
stembureauleden. Ambtenaren verplichten zitting 
te nemen. 3. Herkenbaarheid voor inwoners daalt 
als stembureaus anders zijn per verkiezing 

      5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 verkiezingen zijn niet ieder jaar, 
bepaalde kosten maak je toch. 

Anders werken 30 Post Schrappen alle 
reclamefolders; 
afzeggen. 1. Extern 
post laten 
digitaliseren 2. Waar 
mogelijk zwart/wit 
scannen. 3. Zelf 
post halen en niet 
meer via bodes.  

Centrale plek voor post in en uit. Past bij flex       0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

Anders werken 31 geen extra mailings 
meer 

belanghebbenden 
worden via aparte 
brieven 
geïnformeerd over 
het verloop enzo 
besparing zit in 
voorbereiding-, 
print-, papier- en 
bezorgkosten 

is geen wettelijke verplichting, maar kan wel als 
verlaging van de service ervaren worden 

s     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

Anders werken 32 ambitie bijstellen minder kaders. 
Minder regels, meer 
aan de markt 
overlaten 

minder uren= minder mensen nodig s     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

Anders werken 33 reactief handhaven 0,7Fte mindertoezicht=minder inzet=minder uren, meer 
kans op afwijkingen en onrechtmatigheden,  

s     0 10.000 20.000 30.000 40.000 40.000 40.000 afbouw van Fte duurt 4 jaar vanaf 
2015 

Anders werken 34 initiatiefnemer/ontwik
kelaar minder 
faciliteren 

zij maken zelf 
verslagen van 
bijeenkomsten, 
afspraken plannen 
en agenda's  

minder invloed op vastgelegde afspraken s     0 2.000 4.000 6.000 8.000 8.000 8.000 afbouw van Fte duurt 4 jaar vanaf 
2015 

Anders werken 35 informatie via Witte 
weekblad 

gebruik maken van 
de 
advertentietarieven 
van het Witte 
weekblad 

is een besparing op de projectkosten per project 
komt niet uit budget van communicatie maar uit 
de projectbudgetten 

s     15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 dekking komt uit projectkosten, dus 
betekent de communicatiekosten per 
project aframen. kosten per 
nieuwsbrief zijn E 1500,00 gem. 15 
nieuwsbrieven per jaar 
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Anders werken 36 Overig Facilitaire zaken 
algemeen:  Graag 
de budgetten niet 
verlagen. Wel de 
maatregelen nemen. 
Dit verkleint de 
jaarlijkse 
overschrijding. 1. 
prima: je merkt dat 
de kachel lager 
staat op de warme 
truien dag. Elke dag 
doen dus. 6:Welke 
begrotingspost kan 
ik verlagen als we 
de vrije dag voor de 
Hillegomse feestdag 
schrappen? 
Aanvullende 
maatregel: 
versoberen 
nieuwjaarsbijeenko
mst. Zie ook punt 
71/116/127.           
          1. Energie 
besparen 
(verlichting minder, 
verwarming lager) 
2. Papieren 
abonnementen 
minimaliseren        
3. verlagen bedrag 
kerstpakket  
4. besparen op 
lunchkosten en 
kosten 
raadsvergadering. 
5. Bloemencorso 
versoberen             
6. geen vrije 
Hillegomse feestdag 
voor ambtenaren     
       7. ga efficiënter 
met je werktijd om; 
overleg alleen als 
nodig; 8. Hele 
organisatie 
papierloos; 9. 
Alleen nog 
reiskostenvergoedin
g openbaar vervoer 
bij woon-werk 
verkeer en 
dienstreizen 

minder papier, minder printen, minder kopiëren, 
minder archiveren, meer geld kwijt aan 
ondersteuning ICT (notebook/tablet oid); 
demotivatie personeel  

      0 0 0 0 0 0 0 Diverse opties die worden genoemd 
leveren een bijdrage, sommige zijn 
ook al expliciet genoemd. De 
werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 
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Anders werken 37 minder printers   minder lasten S     0 0 0 0 0 0 0 Diverse opties die worden genoemd 
leveren een bijdrage, sommige zijn 
ook al expliciet genoemd. De 
werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

Anders werken 38 minder printen   minder papierverbruik S     0 0 0 0 0 0 0 Diverse opties die worden genoemd 
leveren een bijdrage, sommige zijn 
ook al expliciet genoemd. De 
werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

Anders werken 39 Salaris medewerkers 
8-10 dagen later 
uitbetalen 

hierdoor behalen we 
een rentevoordeel, 
rentevoordeel op 
basis van totale 
personeelsbegrotin
g  

eenmalige consequenties bij medewerkers, 
inpassen in maand jan of juni (na extra betaling) 
voordeel voor org. structureel 

i     0 0 0 0 0 0 0 Is afhankelijk van het te realiseren 
rentepercentage en de periode van 
uitstel. Per procentpunt per week is 
de besparing 1250,00 per jaar 

Anders werken 40 integrale benadering 
van belanghebbende 

vanuit de diverse 
disciplines de acties 
coördineren en 
afstemmen, zodat 
belanghebbende 
niet overvraagt 
worden, 
verschillende 
bureaus ingezet 
worden voor werk 
dat in elkaars 
verlengde ligt 

        0 0 0 0 0 0 0 De werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

    onderwerp toelichting consequenties I 
S 

                    

Aanpassen 
beleid 

1 onderwijsachterstande
n beleid 

 Het niet-verplichte 
deel van het OAB 
kan gestopt 
worden.  

We zijn verplicht de wettelijke bijdrage in te zetten 
voor VVE en taalklas 

s     0 20.000 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000 uitgaande van afbouw in 3 jaar 

Aanpassen 
beleid 

2 ambitie klimaatbeleid 
bijstellen 

alleen de wettelijke 
doen, extra's niet 
meer. Bijv. energie 
svc punt 
Omgevingsdienst 

NB omgevingsdienst heeft al 10% 
bezuinigingsopdracht 

      0 0 0 0 0 0 0 De werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

Aanpassen 
beleid 

3 welstand afschaffen kan deels worden 
geregeld via 
bestemmingsplan 

meer willekeur in stedenbouw, kans op excessen s     0 0 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 aanname is dat dit niet door 
natuurlijk verloop kan. Dan gaat 
sociaal plan in werking van 2 jaar. 
Besparing vanaf 2016. Mocht er wel 
sprake zijn van natuurlijk verloop of 
alternatieve functie, dan kan 
besparing eerder worden bereikt 

Aanpassen 
beleid 

4 geen splitsing-/ 
ontrekkingsverordenin
g  

geen nieuw beleid 
hierop maken en 
vergunningvrij laten 

toename parkeerdruk, geen invloed meer, minder 
admin lasten 

s     0 2.000 4.000 7.000 10.000 10.000 10.000 afbouw miv 2015 over periode van  4 
jaar 
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worden  

Aanpassen 
beleid 

5 geen 
beleid/activiteiten op 
gebied toerisme 
ondernemen 

regionale inzet nu 
niet doen, geen 
inzet=geen ambitie  

niet kunnen voldoen aan afspraken in de regio, 
geen impuls geven aan mogelijk toeristische 
bestedingen 

s     0 0 2.000 4.000 6.000 8.000 8.000 aanname is dat dit niet door 
natuurlijk verloop kan. Dan gaat 
sociaal plan in werking van 2 jaar. 
Besparing vanaf 2016 afbouw in 4 
jaar Mocht er wel sprake zijn van 
natuurlijk verloop of alternatieve 
functie, dan kan besparing eerder 
worden bereikt 

Aanpassen 
beleid 

6 geen nieuw woonbeleid 
maken 

huidige beleid 
blijven gebruiken 

minder toetsingskaders, op lange termijn duurder 
omdat er meer aanpassingen nodig zijn. Het 
huidige beleid sluit niet aan op de huidige situatie. 
We hebben eigenlijk heel hard een nieuw 
woonbeleid nodig.  

i     50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 aanname dat bedrag inhuur van 
externe is. Besparing direct in te 
boeken.  

Aanpassen 
beleid 

7 geen toezicht kleine 
bouwwerken 

  mindertoezicht=minder inzet=minder uren, meer 
kans op afwijkingen en onrechtmatigheden 

s     0 0 4.000 8.000 12.000 16.000 16.000 aanname is dat dit niet door 
natuurlijk verloop kan. Dan gaat 
sociaal plan in werking van 2 jaar. 
Besparing vanaf 2016 afbouw in 4 
jaar. Mocht er wel sprake zijn van 
natuurlijk verloop of alternatieve 
functie, dan kan besparing eerder 
worden bereikt 

Aanpassen 
beleid 

8 Handhaving Niet meer 
handhaven 
openbare grond. Is 
nu gekoppeld aan 
precario, maar die 
wordt niet geheven 
omdat geen 
duidelijkheid is over 
tijdsduur 

minder tijd kwijt aan handhaving       0 0 0 0 0 0 0 De werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

Aanpassen 
beleid 

9 kunst We kunnen 
(tijdelijk) stoppen 
met het kopen en 
onderhoud van 
onze kunst.  

 Kunst niet onderhouden betekent dat we op 
termijn meer geld zijn om het achterstallig 
onderhoud op te knappen.  

s     62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 Besparing becijferd op basis van 
volledig schrappen. Een gedeeltelijke 
besparing is ook mogelijk 

Aanpassen 
beleid 

10 Dunea niet meer 
compenseren 

de precarioheffing 
van Dunea wordt nu 
door de gemeente 
gecompenseerd om 
directe 
doorberekening bij 
de inwoners te 
voorkomen. 

 dit bedrag ook verhogen bij derving inkomsten 
precario. is nog niet definitief als wet 
aangenomen. 

S     240.00
0 

240.000 240.00
0 

240.00
0 

240.00
0 

240.00
0 

240.00
0 
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Aanpassen 
beleid 

11 minimabeleid In vergelijking met 
ons omliggende 
gemeenten hebben 
wij een ruimhartig 
minimabeleid. 
Versobering is 
onder meer 
mogelijk door: 
Bijdrage chronisch 
zieken: criteria 
aanscherpen 
(bijvoorbeeld 65+ 
niet meer in 
aanmerking laten 
komen) of bedrag 
verlagen. 
Zorgverzekering: 
Bijdrage voor 
aanvullende 
verzekering 
verlagen of 
afschaffen. 
(bijvoorbeeld 
verlaging bijdrage 
van nu €20-25 naar 
€10-20. Regeling 
voor aanschaf 
computer 
versoberen of 
omzetten in een 
lening. Regeling 
voor 
tegemoetkoming 
sportieve of sociaal 
culturele activiteiten 
afschaffen, alleen 
voor kinderen 
behouden of het 
bedrag verlagen. 
Langdurigheidstoesl
ag: de periode 
waarop mensen op 
een 
minimuminkomen 
moeten leven 
oprekken van 3 
naar 5 jaar. 

 We staan aan de start van een transitie van het 
totale sociale domein. De inrichting van 
minimabeleid en bijzondere bijstand is hier 
onderdeel van. Wij willen vanuit een visie op het 
totale sociale domein, keuzes maken op de 
verschillende onderdelen. Hierop vooruitlopend 
bezuinigingen doorvoeren doet afbreuk aan de 
integrale benadering van deze transitie. Risico is 
dat we nu zaken wegbezuinigen die in een later 
stadium waardevol blijken te zijn. Het resultaat van 
afschaffing van de bijdrage kan zijn dat mensen 
zich niet meer aanvullend verzekeren, waardoor 
kosten voor bijzondere bijstand omhoog gaan. Het 
rijk heeft stevig ingezet op ontwikkelingskansen 
voor kinderen. Computergebruik en ontwikkeling 
op sportief of cultureel vlak is daarvoor belangrijk  

s     100.00
0 

180.000 180.00
0 

180.00
0 

180.00
0 

180.00
0 

180.00
0 

uitgangspunt is een 
overgangsregeling in 2014 waardoor 
volledige besparing in 2015 te 
behalen is. Eerdere besluitvorming 
maakt eerdere besparing mogelijk. 
Becijfering op basis van max. 
versoberen van alle regelingen. Een 
gedeeltelijke besparing is ook 
mogelijk. Hierdoor kunnen bepaalde 
regelingen behouden blijven. 
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Aanpassen 
beleid 

12 ouderenzorg We kunnen 
besparen op het 
seniorenpodium. Dit 
is geen wettelijke 
taak. Daarnaast 
hebben we al een 
WMO 
adviesplatform die 
ook ouderen onder 
zijn taakgebied 
heeft.  We kunnen 
besparen op de 
subsidie aan Welzijn 
Hillegom op 
producten voor 
ouderen. 
Voorbeelden 
hiervan zijn: Sluiten 
van het pluspunt. 
Stoppen met 
activiteiten gericht 
op ouderen  

Het seniorenpodium is een wens van de 
gemeenteraad.  We staan aan de start van een 
transitie van het totale sociale domein. De 
ondersteuning aan ouderen is hier onderdeel van. 
Wij willen vanuit een visie op het totale sociale 
domein, keuzes maken op de verschillende 
onderdelen. Hierop vooruitlopend bezuinigingen 
doorvoeren doet afbreuk aan de integrale 
benadering van deze transitie. Risico is dat we nu 
zaken wegbezuinigen die in een later stadium 
waardevol blijken te zijn. Welzijn Hillegom heeft 
een huurovereenkomst getekend voor x jaar. Hier 
komen verplichtingen uit voort. Daarnaast is het 
pluspunt een belangrijke locatie voor het uitvoeren 
van diverse activiteiten. Deze bezuiniging heeft 
grote invloed op het voorzieningenniveau. Met het 
oog op de komende decentralisaties is dit zeer 
onwenselijk. Daarnaast is de grootste kostenpost 
het personeel van Welzijn Hillegom. Wij hebben 
waarschijnlijk wachtgeldverplichtingen en moeten 
een subsidieafbouw van 3 jaar in acht nemen.  
Afbouw in drie jaar vanaf 2015 

s     8.000 28.000 48.000 68.000 68.000 115.00
0 

115.00
0 

seniorenpodium= 8000. kan per 
direct doorgevoerd worden. Welzijn 
heeft een langlopende overeenkomst 
met het Pluspunt (tot 2019) voor het 
verlagen van het activiteitenbudget 
van welzijn hanteren we een afbouw 
van 3 jaar. Op het activiteitenbudget 
van welzijn is ook een gedeeltelijke 
afbouw mogelijk. 

Aanpassen 
beleid 

13 WMO psychosociaal Het geld dat we van 
het Rijk krijgen voor 
ondersteuning van 
kwetsbare 
mensen/gezinnen is 
niet geoormerkt.  

 We staan aan de start van een transitie van het 
totale sociale domein. We verwachten een grote 
toename van hulpvragen met een psychosociale 
component (kwetsbare mensen/gezinnen). Juist 
deze groep mensen wordt uit de AWBZ geweerd. 
Wij willen vanuit een visie op het totale sociale 
domein, keuzes maken op de verschillende 
onderdelen. Hierop vooruitlopend bezuinigingen 
doorvoeren doet afbreuk aan de integrale 
benadering van deze transitie. Risico is dat we nu 
zaken wegbezuinigen die in een later stadium 
waardevol blijken te zijn.  

s     17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 we hebben nog geen langlopende 
subsidierelaties die een afbouw 
noodzakelijk maken. Een gedeeltelijke 
besparing is ook mogelijk 
(bijvoorbeeld de helft van het budget 
schrappen).  

Aanpassen 
beleid 

14 Onderwijs huisvesting Besparing is 
mogelijk door 
minder 
inflatiecorrectie toe 
te passen bij vullen 
reserve 
onderwijshuisvestin
g. Bij voorbeeld 
door verlagen van 
2,5% naar  2.00%  
Besluiten voorlopig 
geen nieuwe 
scholen te bouwen 
die nu niet voorzien 
zijn. reserve voor 
onderhoud van 
scholen afromen in 
aanloop naar 
decentralisatie 

Het verlagen van de 2,5% inflatiecorrectie naar 
2.00% levert een kleine besparing op, maar zorgt 
in 2017 voor een negatieve reserve 
onderwijshuisvesting. (graag doorrekenen aan de 
hand van Simons superschema) Het besluit om niet 
meer te bouwen is afhankelijk van de ontwikkeling 
van de scholen. Met de invoering van passend 
onderwijs kan het zo zijn dat leerlingen 
wegtrekken, of juist extra naar Hillegom komen. 
Dit heeft gevolgen voor de schoolgebouwen. We 
weten nog niet hoe de decentralisatie voor het 
onderhoud van schoolgebouwen er uit ziet, en hoe 
groot de uitname uit de algemene uitkering zal 
zijn en of we deze reserve nodig blijken te hebben 
voor een eventuele bruidschat.  

s     100.00
0 

100.000 100.00
0 

100.00
0 

100.00
0 

100.00
0 

100.00
0 

kan direct worden ingevoerd 
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Aanpassen 
beleid 

15 bibliotheek Inkomstenstijging 
van de bibliotheek 
is mogelijk door de 
lidmaatschapstariev
en te laten 
verhogen. We 
verwachten op 
termijn 
efficiencyvoordelen 
door de recente 
fusie met de 
bibliotheek 
Haarlem. Sluiten 
van de bibliotheek 
is een mogelijkheid. 
(subsidie 
bibliotheek 
=444.000) 

Door het verhogen van de inkomsten lopen we een 
risico om leden te verliezen, juist bij de groepen 
met een lage SES. De efficiencyvoordelen zijn nog 
niet gekwantificeerd. Het sluiten van de 
bibliotheek kan pas na een zorgvuldige 
afbouwperiode, waarbij we waarschijnlijk te maken 
krijgen met frictiekosten/ wachtgelden  

s     0 0 65.000 135.00
0 

200.00
0 

275.00
0 

340.00
0 

gedeeltelijke realisatie pas vanaf 
2016, verwachte frictiekosten 
100.000. Becijfering op basis van 
volledig schrappen van de 
voorziening. Gedeeltelijke besparing 
is ook mogelijk. Bijvoorbeeld een 
efficiencykorting van 10% vanwege 
digitaal werken/ schaalvoordeel en 
verhogen tarieven. 

Aanpassen 
beleid 

16 muziekschool We kunnen stoppen 
met de subsidie aan 
de muziekschool. 
Door de opzet van 
onze muziekschool 
is muziekonderwijs 
in Hillegom duurder 
dan in gemeenten 
waar geen 
muziekschool meer 
is. privatisering van 
muziekscholen is in 
het land al 
veelvoorkomend.  

we hebben een langdurige subsidierelatie met de 
muziekschool. Dit moeten wij in drie jaar 
afbouwen. Wij hebben mogelijk 
wachtgeldverplichtingen. De muziekschool huurt 
ruimte in het nieuwe Fioretti. Er moet een nieuwe 
huurder gevonden worden (mogelijk de 
geprivatiseerde muziekschool).  

s     0 0 25.000 50.000 75.000 100.00
0 

130.00
0 

gedeeltelijke realisatie pas vanaf 
2016, verwachte frictiekosten 50.000 

Aanpassen 
beleid 

17 Eenmalige subsidies We kunnen het 
budget schrappen. 
Gezien het gebruik 
van het budget is 
ook een afroming 
van 50% mogelijk. 
Hiermee kunnen we 
de verwachte 
aanvragen nog 
steeds afhandelen 

Consequentie is dat we niet meer in kunnen spelen 
op initiatieven uit het dorp. 

s     23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 De becijfering is op basis van de 
totale afschaffing van het instrument. 
Gedeeltelijke besparing is ook 
mogelijk.  

Aanpassen 
beleid 

18 Jaarlijkse subsidies Het is mogelijk om 
een kaasschaaf 
methode toe te 
passen op de 
jaarlijkse subsidies. 
(stelpost max. 2.5% 
van het budget.) De 
besparingsmogelijk
heden op de 
individuele 
gesubsidieerde 
instellingen staan 
apart in dit 

Al meerdere jaren zitten onze organisaties op de 
0-lijn. De financiële ruimte wordt bij een aantal te 
beperkt om een nieuwe kaasschaaf op te kunnen 
vangen. Het maken van keuzes over welke 
organisatie wel of geen subsidie (meer) krijgt heeft 
onze voorkeur 

s     45.600 45.600 45.600 45.600 45.600 45.600 45.600  het totaal van jaarlijkse subsidies was 
in 2013 : 1824180 2,5% is dan  
45.600 
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overzicht 
beschreven.  

Aanpassen 
beleid 

19 speel-o-theek 
(jaarlijkse subsidie) 

We kunnen stoppen 
met de subsidie.  

De speel-o-theek bedient vooral gezinnen met een 
laag inkomen. Deze voorziening valt voor deze 
doelgroep weg omdat de speel-o-theek zonder de 
subsidie waarschijnlijk niet blijft bestaan. 

s     4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000   

Aanpassen 
beleid 

20 mantelzorg en 
vrijwilligers 
ondersteuning 
(jaarlijkse subsidie) 

Mantelzorg en 
vrijwilligersonderste
uning is geen 
wettelijke taak. 

We staan aan de start van een transitie van het 
totale sociale domein. De visie is om stevig in te 
zetten op het gebruik van vrijwilligers en 
mantelzorgers. Het is dan ook zeer onwenselijk 
om hier nu op te bezuinigen.  Wij willen vanuit een 
visie op het totale sociale domein, keuzes maken 
op de verschillende onderdelen. Hierop 
vooruitlopend bezuinigingen doorvoeren doet 
afbreuk aan de integrale benadering van deze 
transitie. Risico is dat we nu zaken wegbezuinigen 
die in een later stadium waardevol blijken te zijn.  

s     20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 besparing becijferd op het schrappen 
van de voorziening. Gedeeltelijke 
besparing is ook mogelijk. Hierdoor 
versobert het aanbod, maar blijven 
een aantal basistaken wel overeind. 

Aanpassen 
beleid 

21 Kunstuitleen (jaarlijkse 
subsidie) 

kunnen we mee 
stoppen. Dit is een 
extra subsidie voor 
het promoten van 
kunst bij kinderen.  

  s     6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000   

Aanpassen 
beleid 

22 Balletschool (jaarlijkse 
subsidie) 

kunnen we mee 
stoppen.  We geven 
de subsidie voor de 
uitvoering van een 
project 

  s     2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000   

Aanpassen 
beleid 

23 Zevensprong (jaarlijkse 
subsidie) 

Het is geen 
wettelijke taak 

De zevensprong heeft een belangrijke functie voor 
de dagbesteding van mensen met een handicap. In 
het licht van de decentralisaties is het 
onverstandig om hierop te  bezuinigen. We 
verwachten dat de zevensprong bij de 
decentralisaties een rol kan spelen voor de 
gemeente 

s     2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000   

Aanpassen 
beleid 

24 Adamas inloophuis 
(jaarlijkse subsidie 

 het is geen 
wettelijke taak 

In het kader van lotgenotencontact en 
ondersteuning van naasten heeft het Adamas 
inloophuis een belangrijke functie. In het kader 
van de decentralisaties is het onverstandig om hier 
op  te besparen. Het Wmo beleid gaat juist uit van 
ondersteuning van het netwerk rondom mensen.  

s     8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000   

Aanpassen 
beleid 

25 speeltuinverenigingen We kunnen de 
subsidie voor de 
speeltuinen 
stopzetten. Ook 
kunnen we 
aansturen op een 
fusie tussen 
speeltuinvereniging
en 

Speeltuinen blijven niet bestaan zonder de 
gemeentelijke subsidie De speeltuinen hebben een 
belangrijke sociale functie, en spelen een rol bij 
het informele bewegen. We zijn van plan om de 
speeltuinen een meer buurthuis-achtige functie te 
geven, in het kader van de transitie van het sociale 
domein 

s     2.000 5.000 8.000 11.000 14.000 18.000 20.000   



59 

 

Aanpassen 
beleid 

26 Jongerenwerk 
(jaarlijkse subsidie 

Jongerenwerk is 
geen wettelijke taak 
Jeugdcentrum 
Solution kan 
gesloten worden 

 We staan aan de start van een transitie van het 
totale sociale domein. Het jongerenwerk kan een 
belangrijke preventieve taak hebben wanneer de 
jeugdzorg decentralisatie een feit is. Wij willen 
vanuit een visie op het totale sociale domein, 
keuzes maken op de verschillende onderdelen. 
Hierop vooruitlopend bezuinigingen doorvoeren 
doet afbreuk aan de integrale benadering van deze 
transitie. Risico is dat we nu zaken wegbezuinigen 
die in een later stadium waardevol blijken te zijn. 
We hebben Het gebouw in ons bezit. Solution 
speelt een rol bij het uitvoeren van het 
jongerenwerk.  

s     5.000 10.000 14.000 19.000 24.000 29.000 34.000   

Aanpassen 
beleid 

27 Bevrijdings- en 
Oranjefeesten 

 Het is geen 
wettelijke taak om 
bevrijdings- en 
Oranjefeesten te 
subsidiëren  

 Gevolg van deze bezuiniging is dat er 
waarschijnlijk geen festiviteiten als Koninginnedag 
en Bevrijdingsdag meer zullen zijn in Hillegom.  

s     10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000   

Aanpassen 
beleid 

28 hertenkamp We kunnen het 
hertenkamp als taak 
afstoten. Hierdoor 
kunnen 
investeringen 
voorkomen worden 
om aan minimale 
niveau te voldoen. 

Sluiten van het hertenkamp kan maatschappelijke 
onrust veroorzaken.  

s     32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000   

Aanpassen 
beleid 

29 afschaffen burgerpanel   negatieve invloed op imago, een instrument voor 
interactieve beleidsvorming gebruik je niet meer, 
betrokkenheid burgers vermindert 

      4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000   

Aanpassen 
beleid 

30 afschaffen 
gemeentegids 

papieren versie kan 
verdwijnen, levert 
vooral voordeel op 
bij het maken en 
voorbereiden (tijd) 
en bezorgkosten 

mensen zonder pc hebben de info niet bij de hand s     9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000   

Aanpassen 
beleid 

31 afschaffen kerstkaart besparing zit in 
druk-, bezorg- en 
voorbereidingskoste
n 

sommige ontvangers zullen de gemiste aandacht 
vanuit de gemeente niet als positief ervaren 

s     2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000   

Aanpassen 
beleid 

32 afschaffen 
nieuwkomerdag in 
huidige vorm 

eenvoudiger van 
opzet maken, niet 
meer bij corso 

minder positieve reacties van nieuwkomers s     12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000   

Aanpassen 
beleid 

33 afschaffen 
nieuwjaarsreceptie in 
huidige vorm 

eenvoudiger van 
opzet, in eigen huis 
doen, minder 
audio/visuele 
ondersteuning  

ondernemers en inwoners ervaren de bijeenkomst 
altijd als een belangrijk netwerk evenement 

s     7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000   

Aanpassen 
beleid 

34 zwembad We kunnen het 
zwembad sluiten.  

 De kapitaalslasten van het zwembad blijven 
bestaan, tenzij er een andere invulling gekozen 
wordt. 

s                   exploitatiebijdrage is max. 
420.000,00 onderhoud circa 
137.000,00  indien maatregel wordt 
voorgesteld dan berekening maken 
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Aanpassen 
beleid 

35 Starterslening 
afschaffen 

minder inzet nodig, 
geld kan anders 
worden besteed, 
echter in 2015 pas 
de eerste 
terugbetalingen en 
over 12 jr.  

starters hebben het nog moeilijker, huizenmarkt 
wordt niet gestimuleerd 

s     10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 besparing is op inzet Fte. Daarnaast is 
er een besparing op het nog niet 
uitgegeven deel. Berekening later 
maken. 

Aanpassen 
beleid 

36 Verlagen 
voorzieningenniveau 
personeel 

Minder uitgeven aan 
secundaire 
voorwaarden; 
sportpas; 
reiskosten; 
opleidingsmogelijkh
eden 

Motivatie medewerkers minder, als werkgever 
minder aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers, 
kennisachterstand 

S     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

Aanpassen 
beleid 

37 Beleidsarme overzetten 
werkkostenregeling 

(voordeel niet 
teruggeven aan 
personeel) 

minder tevreden personeel S     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

Aanpassen 
beleid 

38 jongerenloket  Vanaf 2014 kunnen 
we stoppen met het 
jongerenloket. 
Echter, de taken van 
het jongerenloket 
blijven bestaan. De 
uitvoering kunnen 
we heroverwegen 

 Het jongerenloket is onderdeel van de transitie 
van het sociale domein. We maken keuzes over de 
doelgroepen die we blijven begeleiden naar werk 
en scholing 

s     11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 overeenkomst jongerenloket loopt 
t/m 2013.  de organisatie kan 
eventueel opgaan in andere 
regelingen. Financiering vanuit 
participatiewet 

Aanpassen 
beleid 

39 brede school bedrag wordt 
ingezet voor een 
combinatiefunction
aris 
muziekonderwijs. 
De overeenkomst 
loopt dit schooljaar 
af. We kunnen 
hiermee stoppen 

scholen kunnen er voor kiezen het  
muziekonderwijs uit hun eigen budget te 
financieren.  

s     20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000   

    onderwerp toelichting consequenties I 
S 

                    

verhogen 
baten 

1 Verhuren Kelder van 
het Hof 

aan externe partij 
verhuren voor 
commerciële 
exploitatie 

minder gebruik door eigen organisatie, extra 
kosten tbv beveiliging 

I     1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 5.000 5.000   

verhogen 
baten 

2 verhuren lege M2 in 
kantoorgebouw 

door efficiëntere 
indeling van het 
pand, kunnen delen 
verhuurd worden.  

andere gebruikers in het pand, betere afscherming 
van gegevens en informatie nodig om misbruik te 
voorkomen.  

S     0 10.000 15.000 20.000 30.000 30.000 30.000   

verhogen 
baten 

3 Risicovoller beleggen Meer risico nemen 
is kans op hogere 
opbrengst 

resultaten uit het verleden bieden geen garantie 
voor de toekomst 

S     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

verhogen 
baten 

4 OZB verhogen Al jaren OZB 
onveranderd; laag 
in de regio. Tot 
verdubbeling is 
mogelijk  

Imago schade bij inwoners;  S     43.000 86.000 129.00
0 

172.00
0 

215.00
0 

258.00
0 

301.00
0 
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verhogen 
baten 

5 Parkeren Invoeren betaald 
parkeren in 
Centrum 

Vergunningensysteem - handhaving; meer 
inkomsten uit boetes 

      0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

verhogen 
baten 

6 Burgerlijke stand alle tarieven naar 
maximaal 

Beeldvorming bij inwoners.        3.000 5.000 5.000 8.000 8.000 12.000 15.000   

verhogen 
baten 

7 Reisdocumenten alle tarieven naar 
maximaal 

Beeldvorming bij inwoners.        1.000 2.500 2.500 3.500 3.500 4.000 5.000   

verhogen 
baten 

8 Rijbewijzen alle tarieven naar 
maximaal 

Beeldvorming bij inwoners.        1.000 2.500 2.500 3.500 3.500 4.000 5.000   

verhogen 
baten 

9 Begraafplaats  Uitbesteding in de 
regel niet 
goedkoper. Wat 
betreft het 
onderhoud zitten 
we 10 jaar vast aan 
Meerlanden             
                               
       1. 
Begraafplaats 
kostendekkend 
maken                     
  2. Samenwerken 
met overige 
begraafplaatsen 
H'gom - in stichting 
of verkoop (niet 
meer in eigen 
beheer) 

Imago consequenties. Gevolgen voor keuzes in 
dienstverlening. Als niet meer van ons, dan wel 
kosten kwijt aan huur; efficiënter 

      4.000 9.000 14.000 19.000 23.000 28.000 33.000   

verhogen 
baten 

10 Leges Heffen leges op 
digitale 
verstrekking 
documenten. 

Nu is er niets geregeld.       0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

verhogen 
baten 

11 leges  alle leges heffen die 
we kunnen/mogen 
heffen 

heeft negatief effect op inwoners & bedrijven s     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

verhogen 
baten 

12 leegstand leges heffen heffen we nu geen 
leges over 

  s     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

verhogen 
baten 

13 verhogen leges het heffen van alle 
mogelijke leges  

publieke opinie wordt hier negatief door 
beïnvloedt, gemeente komt geld tekort, dus 
verhalen op burger 

s     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

verhogen 
baten 

14 Leges verhogen Leges voor 
vergunningen APV 
kunnen we 
verhogen 

Dit betekent een lastenverzwaring voor de burger. s     5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000   

verhogen 
baten 

15 Maximaliseren leges Kijk naar tarieven 
landelijk / regio en 
pas hier onze eigen 
tarieven op aan.  

Imago schade bij inwoners;  S     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 
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verhogen 
baten 

16 relevante kosten 
doorbelasten aan 
initiatiefnemers 

ten dele doen wij 
dat, maar vaak 
maken we meer 
kosten dan dat we 
doorbelasten aan 
initiatiefnemers 

  s     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

verhogen 
baten 

17 Precario intensiveren 
en handhaven 

Strakker sturen en 
handhaven  

meer geld kwijt aan handhaving S     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

verhogen 
baten 

18 Vergunningenstelsel 
uitbreiden 

voor meer zaken 
vergunning 
aanvragen  

meer tijd kwijt aan vergunningverlening; precario 
zou hiermee overbodig worden, zit dan verrekend 
in vergunningen leges 

S     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

verhogen 
baten 

19 Verhogen belastingen Aanpassing tarief 
aan omliggende 
gemeenten 

Imago schade bij inwoners;  s     3.000 6.000 9.000 11.000 14.000 17.000 20.000   

verhogen 
baten 

20 Verhogen belastingen Aanpassing tarief 
aan omliggende 
gemeenten 

Imago schade bij inwoners;  s     6.000 13.000 19.000 26.000 32.000 38.000 45.000   

verhogen 
baten 

21 afbouwen Nuon 
Reserve 

de komende 6 jaar 
de NUON reserve 
afbouwen ten 
gunste van de 
exploitatie met 1 
mln. per jaar. 
Daarvan is 40000 
per jaar cumulatief 
nodig om de rente 
inkomstenderving 
op te vangen.  

dat betekent een uitname uit de reserve met 6 
mln. Waarna de reserve nog steeds een goede 
omvang kent van 24 mln. 

      0 960.000 920.00
0 

880.00
0 

840.00
0 

800.00
0 

760.00
0 

  

    onderwerp toelichting consequenties I 
S 

                    

verlagen 
lasten 

1 verkoop gemeentelijke 
panden, bv 
ambtswoning, 
gemeentewerf, 
kulturele Raad 

  eenmalige baat, daarna reductie in 
onderhoudskosten en kapitaallasten 

I     565.00
0 

1.525.0
00 

235.00
0 

350.00
0 

35.000 35.000 35.000   

verlagen 
lasten 

2 deelname Gr-en  GGD/ 
ISD/ Maregroep/HR 

Voorstel kan zijn 
om (in lijn met de 
werkgroep Strijk) in 
totaal 10% te 
bezuinigen op de 
bedrijfsvoering van 
de GR-en. Dit 
betekent nog 5% 
bovenop de eerdere 
5% efficiency 
Efficiencyvoordeel 
kan bereikt worden 
door samenvoeging 
van GR-en 
(bijvoorbeeld ISD 
Bollenstreek en 
Maregroep) 

Besparingen op gemeenschappelijke regelingen 
zijn afhankelijk van een meerderheidsbesluit in de 
besturen van de GR-en. Het is dus geen zekere 
besparing.  Samenvoeging van 
gemeenschappelijke regelingen is afhankelijk van 
een meerderheidsbesluit van het bestuur. Dit is 
geen zekere besparing. 

s     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 
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verlagen 
lasten 

3 Afspraken maken GR / 
samenwerking 

Wij efficiënter, dan 
kunnen zij dat ook. 
Afspraken maken 
over wat haalbaar is 
en hierop sturen 

Mogelijk ten koste van kwaliteit van 
dienstverlening 

I     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

verlagen 
lasten 

4 minder verzekeren, 
toename risico 

  acceptatie dat als er iets mis gaat, je de kosten zelf 
moet dragen en direct ten laste gaat van de 
exploitatie 

S     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

verlagen 
lasten 

5 Oprekken 
afschrijvingstermijnen  

Besparing op 
kapitaallasten;  

ingehaald door tijd als afschrijvingstermijnen te 
lang zijn 

S     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

verlagen 
lasten 

6 binnenhavens Het budget wordt 
de afgelopen jaren 
niet volledig benut 

  s     50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000   

verlagen 
lasten 

7 MOP minimaliseren   onderhoud wordt uitgevoerd op basis van wat 
minimaal nodig is om gebouw in stand te houden. 
Heeft effect op leefbaarheid en verkoopbaarheid 
van panden 

S     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

verlagen 
lasten 

8 Technisch onderhoud 
openbare ruimte 

Besparing is 
technisch gezien 
mogelijk voor een 
aantal jaren.  

We onderhouden de wegen/kunstwerken op 
minimumniveau. Besparing zorgt voor 
kapitaalvernietiging en hogere kosten in latere 
jaren.  

s     25.000 50.000 100.00
0 

50.000 25.000 0 0 max. 5 jaar te doen via op- en 
afbouw anders worden de 
investeringen later vele malen groter 

verlagen 
lasten 

9 Grootschalig 
onderhoud wegen 

  Structurele besparing is onverstandig in verband 
met de minimale eisen voor het onderhoud.  

i     25.000 50.000 100.00
0 

50.000 25.000 0 0 max. 5 jaar te doen via op- en 
afbouw anders worden de 
investeringen later vele malen groter 

verlagen 
lasten 

10 Verminderen formatie wethouders / top 
van de organisatie 

minder formatie voor uitvoering en controle. 1 FTE 
wethouder restant via directie en 
programmaregisseurs. 

S     0 0 0 0 0 0 0 nog rekening houden met 
frictiekosten, zoals wachtgeld etc. 

verlagen 
lasten 

11 lokaal loket Op het budget voor 
het lokaal loket is 
een 
efficiencykorting 
mogelijk  

  s     8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000   

verlagen 
lasten 

12 Projecten 10% geld & 
tijd 

Standaard de inzet 
en geld 
verminderen met 
10% bij een 
gelijkblijvende 
kwaliteit en duur 
van een project. 

  s     0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 

verlagen 
lasten 

13 Verkeersreglingen/weg
meubilair 

Er is 
onderbesteding op 
de onderhoudspost 

  s     5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000   

verlagen 
lasten 

14 notulist comm Bezwaar  andere notulist 
zoeken tegen lager 
uurtarief 

  s     0 0 0 0 0 0 0 besparing mogelijk van circa 
4000,00, eerst aanbesteden 

verlagen 
lasten 

15 externe inhuur 
vervlezen 

indien 
projecten/taken/klu
ssen een lagere 
periode duren, dan 
de ingehuurde in 
dienst nemen 

        0 0 0 0 0 0 0 werkelijke besparingen zijn op 
voorhand niet berekend. Indien 
maatregel wordt ingezet dan 
berekening maken. 
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verlagen 
lasten 

16 Overschot formatie 
aframen 

er zijn een aantal 
kleine 
restformatiepostjes, 
die niet ingevuld 
worden en wel 
begroot 

3 Fte aframen over periode van 7 jaar i     20.000 40.000 65.000 90.000 115.00
0 

140.00
0 

165.00
0 

  

verlagen 
lasten 

17 Waarderings subsidies Met ingang van 
2014 kunnen we 
besparen op 
waarderingssubsidi
es. Hier zien we 
verschillende 
scenario’s voor: € 
11.000 besparen 
door natuurlijk 
verloop.€14.400 
besparen bij 5% 
bezuinigen€17.600 
besparen bij 10% 
Verdergaande 
bezuinigingen op 
waarderingssubsidi
es kunnen we 
bereiken door het 
instrument in zijn 
totaliteit af te 
schaffen. 
Organisaties die 
niet zonder de 
subsidie kunnen, 
maar wel moeten 
voortbestaan, 
kunnen we een 
jaarlijkse subsidie 
verstrekken.  

  s     0 25.000 50.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Becijfering op basis van volledig 
afschaffen van waarderinggsubsidies. 
Reëler is om een gedeeltelijke 
besparing in te boeken. ( 17600 bij 
5% besparen) 

verlagen 
lasten 

18 Abonnementen 
minimaliseren 

  collega's hebben minder beschikking over 
publicaties en lidmaatschappen van 
vakorganisaties 

S     5.000 8.000 10.000 13.000 18.000 23.000 25.000   

verlagen 
lasten 

19 geen alcoholische 
dranken meer 
verstrekken 

  alleen fris & sap bij recepties en 
raadsvergaderingen 

S     5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000   

verlagen 
lasten 

20 geen lunches versoberen 
faciliteiten  

verminderd gastheerschap naar bezoekers en 
medewerkers 

S     5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000   

verlagen 
lasten 

21 Minder PC's in 2014   125 werkplekken inrichten (incl. balies & Hof en 
projectruimten) 

S     0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500   

verlagen 
lasten 

22 Minder licentiekosten   minder werkplekken betekenen minder licenties, s     0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000   

verlagen 
lasten 

23 Licenties applicaties 
afstemmen op 
gebruikers 

  niet iedereen gebruikt alle licenties die we nu 
hebben, meer afstemmen op gebruiker 

S     0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000   
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verlagen 
lasten 

24 inhuur derden 
schrappen.  

inhuur derden en 
advieskosten, alle 
budgetten 
reduceren tot nul 

er kan geen beroep worden gedaan op externe 
deskundigheid zonder dat er apart geld voor 
vrijgemaakt wordt. Gevolg is; Vertraging van 
trajecten, onzekerheden in voorstellen en 
beperking van slag- en daadkracht. Bij 
verminderde kosten Riolering ook verminderde 
opbrengsten. De overige adviesbudgetten zijn 
elders (zie hierboven) al meegenomen.  

S     80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000   

verlagen 
lasten 

25 Geen rente toerekening Rente aan reserve 
WMO schrappen. 
Reserve wordt 
afgebouwd conform 
WMO beleid 2013-
2016 (raad 
december 2013). 
Ook rente aan RAI, 
sociale 
woningbouw, kunst 
schrappen  

Geen toename reserves en voorzieningen s     84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000   

verlagen 
lasten 

26 VAB kosten zijn 
structureel lager. 

Vuilafvoer is 
structureel lager 
dan geraamd, 
kostendekkendheid 
nog niet gehaald, 
dus een voordeel.  

        0 100.000 100.00
0 

100.00
0 

100.00
0 

100.00
0 

100.00
0 

  

verlagen 
lasten 

27 Uitkering bijstand en 
bijdrage WSW 

  Dit zijn wettelijk bepaalde bedragen. Hier kunnen 
we niet van afwijken 

                      

verlagen 
lasten 

28 fusie samenvoegen van 
een aantal 
gemeentelijke 
organisaties levert 
minder bestuurlijke 
drukte op doordat 
een aantal GR's van 
 tafel kunnen, 
financieel voordeel 
zit in verlaging 
kosten bestuur 

daartegenover staat verlaging van de AU, 
besparing is op basis van 5 gemeenten 

s     0 0 0 0 0 0 0 Besparing op kosten burgemeester, 
wethouders en raadsleden is ruim 1 
mln. Daartegenover staat reductie van 
de AU vanwege het wegvallen van het 
gemeentedeel, circa 0,7 mln. Exact 
berekenen indien nodig 

 


