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Beslispunten Bestuursrapportage 2013 

 

a. Inhoudelijk 

Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2013. 

 

b. Financieel 

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

 

1. De financiële gevolgen vaststellen zoals aangegeven in het overzicht op pagina 40; 

2. Het incidentele nadelige saldo van de Bestuursrapportage 2013, groot € 792.000 t.l.v. te 

brengen van het begrotingsresultaat; 

3. Het structurele nadelige saldo van de Bestuursrapportage 2013, groot € 181.000 t.l.v. te 

brengen van het begrotingsresultaat; 

4. De structurele financiële gevolgen te verwerken in de Programmabegroting 2014. 



 

 4 

 

Inleiding 

 

In deze bestuursrapportage geeft het college de tussenstand aan van de uitvoering van de 

Programmabegroting 2013, per 1 juni 2013. De opzet van de rapportage sluit aan op de 

Programmabegroting 2013.  

De opbouw van de bestuursrapportage: 

 De bestuursrapportage in een oogopslag staat op pagina 6 en 7. 

 Er wordt per programma, per prestatiegebied een korte toelichting gegeven op de stand 

van zaken van de speerpunten en op grote afwijkingen van reguliere taken per peildatum 

1 juni 2013. Waar nodig, wordt er per programma een verantwoording op de financiële 

bijstelling gegeven.  

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

 Verder wordt er van de paragrafen B. Kapitaalgoederen, D. Bedrijfsvoering, F. 

Grondbeleid en G. Lokale heffingen ook een tussenstand gegeven. Voor de overige 

paragrafen doen wij dat weer bij de programmarekening.  

 Een totaal overzicht van de financiële consequenties van deze rapportage wordt gegeven 

op pagina 40.  

 Net zoals vorig jaar geven we in deze rapportage de door de raad geaccordeerde 

oormerken bij de Programmarekening 2012 in een apart overzicht weer, zodat u weet 

wat er met die gelden is gebeurd. 

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

voorzieningen.    

 In een apart overzicht staat de stand van zaken omtrent de investeringskredieten 

vermeld.  

 

Historisch overzicht saldi begroting, bestuursrapportage en jaarrekening 

 

In het onderstaande tabel hebben wij de resultaten zichtbaar gemaakt van de diverse 

Planning & Control documenten. Hieruit wordt de algemene trend zichtbaar, dat we jaarlijks 

bij de begroting te maken hebben met een sluitende begroting, dat we forse tegenvallers 

zien bij de bestuursrapportage en dat we in de jaarrekening (vóór resultaatbestemming) 

weer overhouden. De oorzaak van deze trend is het gevolg van de verwachtingen die er zijn 

bij de budgethouders. Bij opstellen van de bestuursrapportage wordt positief ingezet op de 

verwachting dat alle geplande werkzaamheden worden uitgevoerd, bij de gemeenterekening 

is dit dan soms niet het geval waardoor deze trend zich voordoet.  

 

 

 

 

Overzicht resultaten begroting, bestuursrapportage en jaarrekening 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Begroting  47.350 -/-60.000 -/-249.000 180.000  765.000   0 

Bestuursrapportage 240.656 -/-218.000 -/-1.025.400 -/-447.600 -/-948.500 -/-973.000 

Jaarrekening 495.959  598.000 550.500  631.000 1.208.000  
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Bestuursrapportage in een oogopslag  

 

Het financieel resultaat van de Bestuursrapportage 2013 is € 973.000 nadelig.  

De belangrijkste voor- en nadelen zijn:  

bedragen x € 1.000 

Samenvatting resultaat bestuursrapportage 2013 

Eerder genomen besluiten Raad/College       

Economisch koersdocument 

 

-60   

Voorbereiding Hart voor Hillegom 

 

-80   

Deelname Stichting Rijk 

 

-75   

Bodemsanering perceel 1e Loosterweg 

 

-90   

Rente- en afschrijvingskosten VMBO school   91 -214 

Onoverkomelijke mee- en tegenvallers       

Groot onderhoud sportaccommodatie de Vosse 

 

-187   

Baggeren 

 

-112   

Onroerende zaakbelastingen 

 

68 -231 

Gevolgen financiële crisis       

Bouwleges 

 

-300   

Algemene uitkering   -212 -512 

Overig     -16 

Resultaat van de bestuursrapportage 2013     -973 

 

Hieronder geven we in het kort de stand van zaken van de prioriteiten en van de 

programma’s uit de Programmabegroting 2013. 

 

Prioriteiten 

 Stimuleren woningbouw  

o De ontwikkeling van nieuwe woonlocaties gaat moeizaam, de consumenten 

laten zich moeilijk verleiden. De ontwikkeling van plannen bereiden we wel 

voor, zoals het Ringvaartterrein. 

 Bereikbaarheid NS station  

o Samen met partners (o.a. Arriva) brengen wij de mogelijkheden tot een betere 

ontsluiting van het station in beeld, zodat een goede toekomstbestendige 

oplossing kan worden uitgevoerd. 

 Economie  

o Het economisch koersdocument is door de raad vastgesteld en voor de 

uitvoeringsplannen start per  medio augustus een beleidsmedewerker 

economie. Tevens is een start gemaakt met het integrale centrumplan Hart 

voor Hillegom. 

 Uitvoeren van het Hillegoms Verkeer- en Vervoerplan   

o Het eerste half jaar heeft vooral de N208 alle aandacht gevraagd. 

 Uitvoeren van het beleid op het gebied van jeugd- en jongeren, sport, ouderen, 

alcoholmatiging en kunst- en cultuur  

o De nieuwe sportnota is vastgesteld, we bereiden ons voor op de invoering van 

de nieuwe drank- en horecawet per 1/1/2014.  
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 Transitie Wmo 

De decentralisaties zijn in Holland Rijnland verband voorbereid, na de zomer 

start het lokaal verwerken. Hiervoor heeft het college besloten om samen te 

werken met de andere gemeenten in de regio, Lisse, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Teylingen en Katwijk. 

 Het versterken van het veiligheidsgevoel  

o Samen met de bollengemeenten pakken wij de invoering van de nieuwe 

drank- en Horecawet op. 

 Herinrichten van het Elsbroekerpark en de Hoftuin  

o Voor het Elsbroekerpark zijn de concrete plannen in de inspraakprocedure 

gebracht, we plannen nu de uitvoering in goed overleg met betrokkenen. 

o De herinrichting van de Hoftuin is onderdeel geworden van een groter project, 

Hart voor Hillegom. 

 Blijvende aandacht geven aan de communicatie met onze inwoners  

o We zijn gestart met het uitvoeren van de aanbevelingen uit de evaluatie.  

 Bestuurlijke toekomst  

o Op 11 juli is het rapport over de strategische samenwerking in de Duin- en 

Bollenstreek gepresenteerd aan de raden. 

 Behouden van gezonde financiële positie  

o In mei is de scenarionotitie als basis voor de kadernota 2014 en meerjarig 

verantwoord financieel beleid vastgesteld .  
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De belangrijkste resultaten per programma 

 

Programma 1 

 Ruimte  

o Bestemmingsplan bedrijventerreinen ter inzage gelegd 

o Ontwerpbestemmingsplan en beeldregieplan Ringvaartterrein vastgesteld 

o Bestemmingsplan Centrum ter inzage gelegd 

 Wonen    

o Masterplan Hillegom Noord vastgesteld 

 Bereikbaarheid   

o Verkenning ontsluiting stationsgebied is opgestart 

o Herinrichting Stationsweg wordt onderzocht 

 Economie en bedrijvigheid   

o Koersdocument economie en toerisme vastgesteld 

o Regionale economische agenda vastgesteld 

 

Programma 2 

 Onderwijs  

o Voltooiing nieuwbouw Fioretti 

 Sport  

o Bouw sportpark SV Hillegom nadert voltooiing 

o Sportnota vastgesteld 

 Arbeidsparticipatie  

o Pilot werkgeverservicepunt gestart 

 Maatschappelijke ondersteuning 

o Kanteling WMO verloopt voorspoedig 

 

Programma 3 

 Openbare orde en veiligheid  

o Gemeenschappelijke regionale aanpak invoering Drank- en Horecawet 

 Brandweer & crisisbeheersing  

o Regionale trainingen georganiseerd voor medewerkers uit de crisisorganisatie. 
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Programma 4 

 Infrastructuur  

o Herinrichting N208 is in uitvoering 

 Groen 

o Park Elsbroek heeft een definitief ontwerp. 

 Afval  

o Ondergrondse containers zijn geplaatst 

 

Programma 5 

 Bestuur  

o Herinrichting begraafplaats 

o College is gestart met papierloos werken 

 Samenwerking  

o Rapport Strategische samenwerking in de Duin- en Bollenstreek is 

gepresenteerd aan de raden. 

 Bedrijfsvoering  

o Scenarionotitie & bezuinigingsopties opgesteld 

o Aansluiting bij Stichting Rijk 
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2. Rapportage per programma 

 

Programma 1 – Ruimte  

 

Prestatieveld 1.1 Ruimte 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

     Hillegom Noord: 

 De participatie heeft plaatsgevonden. Het Masterplan is behandeld in de 

raadsvergadering van 11 juli 2013. 

Sportpark Weerestein: 

 Holland Rijnland heeft een regionaal woningbehoeftenonderzoek uit laten voeren. De 

resultaten geven aanleiding om de woningbouwplannen in Hillegom nader te bezien 

en af te stemmen met de regio. Dit kan gevolgen hebben voor programmering en 

fasering van de locatie sportpark Weerestein. Daarnaast ligt de planlocatie binnen de 

invloedssfeer van één van de tracés van de Duinpolderweg. In het najaar van 2013 zal 

dit onderwerp met de gemeenteraad worden besproken. Medio 2014 worden de 

resultaten van de MER-studie verwacht.  

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Herontwikkeling leegstaande bedrijfsgebouwen: 

 In 2013 is de door de Provincie Zuid-Holland de bebouwingscontour aangepast, 

zodanig dat herontwikkeling van de leegstaande bedrijfsgebouwen aan de 

Pastoorslaan mogelijk is. Deze locatie ligt overigens binnen de invloedssfeer van twee 

tracés van de Duinpolderweg. 

Hillegom Zuid-zuid 

  In 2013 is de laatste kavel op het bedrijventerrein Hillegom Zuid-zuid verkocht, 

opbrengst € 819.098. In de begroting 2013 zijn we er vanuit gegaan dat dit complex 

al in 2012 financieel werd afgesloten. Als eind 2013 duidelijk is dat het laatste 

object, de Watertoren, ook definitief verkocht is, sluiten we het complex in 2013 af. 

Het positieve exploitatieresultaat bedraagt € 1.200.000 en wordt gestort in de 

reserve algemene investeringen.  

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Winstneming bedrijventerrein Hillegom 

Zuid-zuid  

€ 1.200.000 voordeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 1.1 € 1.200.000   
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Prestatieveld 1.2 Wonen  

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Structuurvisie thema wonen: 

 De evaluatie van de opgestelde prestatieafspraken met woningcorporatie Stek zal nog 

in 2013 worden uitgevoerd.  

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

  Bij de toetsing van woningbouwplannen aan de Structuurvisie thema Wonen, merken  

we dat de Structuurvisie niet meer actueel is. In de kadernota 2014 is budget 

aangevraagd om een nieuwe woonvisie op te stellen. Daarnaast is de regio Holland 

Rijnland begonnen met het opstellen van een nieuwe woonvisie en heeft hiervoor een 

woningbehoefte onderzoek uitgevoerd. De resultaten geven aanleiding om de 

woningbouwplannen in Hillegom nader te bezien en af te stemmen met de regio, zie 

2e punt  Prestatieveld 1.1. In het najaar organiseren we een bijeenkomst voor de raad 

om deze ontwikkelingen nader te bespreken. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen.  

Prestatieveld 1.3 Bereikbaarheid 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

HVVP 

 Het onderdeel Fietsplan is gereed en leggen we in het 3e kwartaal aan college en raad 

voor besluitvorming voor. Dit geldt ook voor de parkeerbeleidsnota tezamen met de 

parkeernormennota en de beleidsnota waarin bereikbaarheidsverbeteringen voor 

gehandicapten worden voorgesteld.  

N208  

 De afronding van de eerste fase nadert voltooiing en de start van de tweede fase start 

na de bouwvak. Op 11 juli heeft de raad het aanvullende kredietvoorstel voor fase 

1&2 besproken. 

Duinpolderweg  

 De Milieu Effect Rapportage (MER) is gestart, uitkomst wordt verwacht in 2014. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 Voorbereiding ontsluiting station: 

Er is een variantenonderzoek gaande over de tracékeuze van de  busbaan.  Op basis 

van de beschikbaar gestelde telcijfers van Arriva en de cijfers uit de HOV studie 

Hillegom – Nieuw Vennep (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) is geconcludeerd dat er 

sprake zal zijn van geringe groei op lijn 90. De gevolgen van deze groei op de 

ontsluiting van het station brengen wij nog in kaart. 
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3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Geen. 

 

   Prestatieveld 1.4 Economie en bedrijvigheid 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Koersdocument economie en toerisme 

 Het koersdocument economie en toerisme 2013-2020 is in april vastgesteld met een 

amendement betreffende het bedrijventerrein Hillegommerbeek; in lijn met het 

collegewerkprogramma dat voorziet in een haalbaarheidsstudie tot omvorming naar 

wonen.  

 

Economische agenda Greenport 

 Samen met de regiogemeenten Bollenstreek zijn we begonnen aan de uitvoering van 

de economische agenda Greenport. Dit als vervolg op het raadsbesluit van 25 oktober 

2012 hierover. De Programmamanager Economische Agenda Greenport Duin- en 

Bollenstreek onderzoekt hoe de verdergaande samenwerking ook met bedrijfsleven 

(private partners) en onderwijs (triple-helix) vorm gegeven kan worden (governance-

structuur). 

 

Toerisme 

 Vanuit de ambitieverklaring toerisme (in juli 2012 ondertekend door de bollen 6 

gemeenten) zijn we inmiddels gestart met de uitwerking van de 5 hoofdthema’s: 

regio marketing, fietsen, wandelen, verblijfsrecreatie en waterrecreatie. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Platform Onderwijs Bedrijfsleven Bollenstreek 

 In juni 2013 is door de partners van het Platform Onderwijs Bedrijfsleven Bollenstreek 

(POBB). geconcludeerd dat er geen actuele vragen meer liggen die door het platform 

opgepakt zouden moeten worden. Hiermee is besloten om het Platform op te 

schorten tot zich wel een actuele vraag voordoet waar beantwoording door het 

Platform aantoonbare meerwaarde oplevert. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Economisch koersdocument (raad 11-4-2013) -€ 60.000 nadeel incidenteel 

motie  

Plan van aanpak entrees centrum  

(11-4-2013) Project Hart voor Hillegom 

-€ 40.000 nadeel incidenteel 

motie  

Vernieuwen Beeldkwaliteitplan  

(16-5-2013) 

-€ 40.000 nadeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 1.4 -€ 140.000   
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Prestatieveld 1.5 – Milieu  

 

1.  Stand van zaken speerpunten 

Duurzaamheid: 

 Saneringsprogramma spoorweglawaai is opgesteld  

 Duurzame mobiliteit en betere verkeersdoorstroming is in uitvoering (N208) 

 Aanleg 2 elektrische oplaadpunten is in voorbereiding 

 De duurzaamheidsprijs in juni 2013 uitgereikt 

 Groene voetstappen op scholen is in voorbereiding 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 De afrekening van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) 2012 levert een 

positief saldo van € 33.500 op. De ODWH heeft in 2012 minder uren besteed dan 

begroot om alle werkzaamheden uit te voeren. 

 Het terrein van de voormalige gasfabriek aan de 1e Loosterweg moet worden 

gesaneerd. Ten tijde van de verkoop van het gasbedrijf door de gemeente Hillegom 

aan Nuon is in de verkoopovereenkomst uit 1997 afgesproken om de sanering niet te 

verwerken in de verkoopprijs maar een saneringsplicht op te nemen. Inmiddels gaat 

Alliander de grond saneren en moet de gemeente hiervoor de kosten dragen. Het 

werk is gestart in juni en duurt t/m september 2013. De kosten hiervoor bedragen 

€ 90.000 en zijn niet voorzien in de begroting. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel  

Structureel 

Afrekening ODWH 2012  € 33.500 voordeel incidenteel 

Bodemsanering 1e Loosterweg - € 90.000 Nadeel Incidenteel 

Totaal prestatieveld 1.5 - € 56.500   

 

Mutaties programma 1  

Prestatieveld 1.1 Ruimte € 1.200.000 

Prestatieveld 1.4 Economie en bedrijvigheid - € 140.000 

Prestatieveld 1.5 Milieu - € 56.500 

Totaal mutaties programma 1 € 1.003.500  
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Programma 2 – Maatschappij  

Prestatieveld 2.1 – Onderwijshuisvesting 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Nieuwe openbare basisschool. 

 Het college en de schoolbesturen hebben hun voorkeur uitgesproken voor de 

realisatie van de nieuwe school op de locatie van de Bernardus. De haalbaarheid van 

deze locatie wordt onderzocht. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 Afrekening Rijk regeling binnenklimaat scholen is ontvangen. Door een verschil in 

toerekenen van de subsidie, krijgen wij vanuit het Rijk €16.400,-minder terug dan 

begroot.  

 Positieve afrekening nieuwbouw Fioretticollege Hillegom. Door de vrijkomende rente- 

en afschrijvingskosten ontstaat er een gunstig resultaat van € 90.581 per jaar. 

 Door de uitgestelde oplevering van het Fioretticollege zijn de leerlingen die zijn 

meeverhuisd van Lisse naar Hillegom niet meegeteld voor de vaststelling van de 

algemene uitkering (peildatum 1-10-2012). Deze gelden zijn ontvangen door de 

gemeente Lisse. Overeengekomen is dat de gemeente Lisse deze gelden doorzet naar 

ons. De bijdrage is € 50.000 hoger dan het begrote bedrag.  

 Door de verhuizing van de Bernardus mavo en de Vrije school zijn de voormalige 

schoolgebouwen leeg komen te staan. Deze panden worden tijdelijk anti-kraak 

bewoond voordat deze worden ingezet voor tijdelijke huisvesting en renovatie. De 

kosten voor instandhouding van de leegstaande schoolgebouwen bedraagt € 45.000. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Afrekening Rijk regeling verbeteren 

binnenklimaat scholen 

-€ 16.400  nadeel incidenteel 

Afrekening investeringskrediet 

nieuwbouw Fioretticollege Hillegom 

€ 90.581  voordeel structureel 

Bijdrage verhuizing leerlingen Lisse 

naar Fioretticollege   

€ 50.000  voordeel incidenteel 

Kosten leegstaande schoolgebouwen -€ 45.000  nadeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 2.1 € 79.181   

NB. De afrekening regeling binnenklimaat scholen € 16.400 en de bijdrage van Lisse van 

€ 50.000 worden onttrokken cq gestort in de reserve onderwijshuisvesting. 
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Prestatieveld 2.2 – Sport  

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Sportbeleid: 

 De Sportnota is vastgesteld in de raad van 16 mei 2013 

 De herinrichting Sportpark Zanderij is in volle gang. Het liquiditeitsprobleem van de 

stichting Zanderij is opgelost door een lening van € 800.000. Naar verwachting wordt 

het voetbalpark het laatste weekend van augustus geopend. De hardloopbaan en het 

gerenoveerde handbalveld worden voor eind 2013 opgeleverd. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 De bijdrage voor de Sportbuurtcoaches is aangevraagd conform collegevoorstel op 

4 december 2012. Op 1 mei 2013 is de eerste Sportbuurtcoach begonnen. Voor de 

lasten wordt een decentralisatie-uitkering ontvangen in de Algemene uitkering. (zie 

ook pagina 28) 

 Voorziening groot onderhoud de Vosse. 

De voorziening is aangepast naar aanleiding van het geactualiseerde Meerjaren 

Onderhoudsplan van Sportfondsen Hillegom. De vervanging van het dak van de 

sporthal is eerder nodig dan voorzien, het betreft hier een extra dotatie aan de 

voorziening voor een periode van 4 jaar. 

 We hebben, zonder extra lasten, een EHBO training voor sportverenigingen 

georganiseerd om te voldoen aan de algemene voorwaarden van Sportfondsen.  

 In de gymzaal Mesdaglaan hebben we asbest verwijderd. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Sportbuurtcoaches 120% (algemene 

uitkering) 

-€ 11.400 nadeel incidenteel 

Voorziening groot onderhoud 

sportaccommodatie de Vosse 

-€ 186.900 nadeel meerjarig 

incidenteel 

Asbest verwijderen gymzaal 

Mesdaglaan 

-€ 3.095 nadeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 2.2 -€ 201.395   

 

Prestatieveld 2.3 – Kunst & Cultuur 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

`     Cultuurbeleid: 

 Realisatie kunstwerk woonzorgzone verloopt volgens plan. Realisatie najaar 2013. 

 De realisatie van kunstwerken in het project N208 is om budgettaire reden geschrapt. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 Herplaatsing van het gerenoveerde kunstwerk Witte Engel bij het Fioretticollege.  
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3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Geen. 

 

Prestatieveld 2.4 – Arbeidsparticipatie 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Onderkant arbeidsmarkt: 

 Gezamenlijk werkgeversservicepunt is gestart op initiatief van de bollengemeenten. 

Wij dragen € 9.632 bij in de opstartkosten.  

 Participatiewet is uitgesteld tot 1 januari 2015.  

Schulddienstverlening: 

 Geen ontwikkelingen. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 De toekenning van het Wsw budget 2013 is € 25.400 hoger dan begroot. De 

doorbetaling aan de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB) 

is hierop aangepast. Dit heeft geen financiële gevolgen voor onze begroting. 

 De afrekening van de KDB valt € 50.384 gunstiger uit dan begroot. De KDB heeft een 

goed bedrijfsresultaat gehaald en daar delen wij als aandeelhouder in mee. 

 De afrekening rijk Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2012 valt € 34.800 

nadeliger uit. 

 Herstructureringfaciliteit sociale werkvoorziening: we ontvangen € 15.200 extra 

vanuit het rijk in verband met het niet doorgaan van de Wet werken naar vermogen. 

 Als gevolg van de recessie is het aantal uitkeringsgerechtigden gestegen. De 

gemeente ontvangt meer budget van het rijk om de uitkeringen te betalen.  

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Afrekening Rijk Bbz 2012 -€ 34.800 nadeel incidenteel 

Herstructureringfaciliteit sociale 

werkvoorziening  

€ 15.200 voordeel incidenteel 

Afrekening KDB 2012 € 50.384 voordeel incidenteel 

Werkgeversservicepunt KDB  -€ 9.632 nadeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 2.4 € 21.152   

 

Prestatieveld 2.5 – Maatschappelijke ondersteuning 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Maatschappelijke ondersteuning: 

 De Wmo kanteling gaat voorspoedig. Zie hiervoor ook de kwartaalrapportage. Het 

Zorgakkoord geeft een duidelijke scheidslijn tussen het medische domein van 
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zorgverzekeraars (ZvW ), het sociale domein van gemeenten (Wmo) en het zorg 

domein van de zorgkantoren (kern AWBZ). Eind 2013 is (naar verwachting) de nieuwe 

Wmo gereed. 

Jeugdwet: 

 De voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 

vinden plaats in regionaal verband (Holland Rijnland). Er is een visiedocument door 

alle raden vastgesteld. Het Toekomstmodel Jeugdhulp is naar de portefeuillehouders 

en de stakeholders gegaan die hier enthousiast op gereageerd hebben. Er wordt nu 

druk gewerkt aan een uitwerkingsplan dat in september 2013 klaar moet zijn.  In 

verschillende werkgroepen, waar alle gemeenten aan deelnemen, worden onderdelen 

van de nieuwe wet voorbereid. In de werkgroep Passend Onderwijs is bovendien de 

relatie gelegd tussen zorg en onderwijs. Vanuit een wettelijke verplichting zullen 

gemeenten en onderwijs hierover in Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) 

bestuurlijk afspraken maken.  

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 Door een gunstige aanbesteding verwacht de ISD € 330.633 te besparen op Zorg. 

 

3.  (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Uw raad wordt in september 2013 separaat geïnformeerd over de bijstelling van de 

begroting van de ISD.  

Prestatieveld 2.6 – Volksgezondheid 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Lokaal gezondheidsbeleid: 

 De gezondheid- en sportstimuleringsbeleidsnota ‘Gezonder in Hillegom’ is op 10 

januari 2013 vastgesteld door de raad. 

 Beleidsnota ‘Sporten in Hillegom’ is in mei 2013 door de raad vastgesteld. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Pilot extra contactmoment jongeren gaat ons 

€ 19.165 kosten. De GGD gaat in schooljaar 2013-2014 het eerste contactmoment 

uitvoeren. Voor de lasten wordt een decentralisatie-uitkering ontvangen in de 

Algemene uitkering ( zie ook pagina 28). 

 Ter voorbereiding van de invoering van de decentralisaties op jeugdzorg wordt een 

bedrag geraamd van € 64.595. Voor de lasten wordt een decentralisatie-uitkering 

ontvangen in de Algemene uitkering ( zie ook pagina 28). 
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3.  (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

CJG: Pilot extra contactmoment 

jongeren (algemene uitkering) 

-€ 19.165 nadeel incidenteel 

Invoering jeugdzorg (algemene 

uitkering) 

-€ 64.595 nadeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 2.6 -€ 83.760   

 

 

Mutaties programma 2  

Prestatieveld 2.1 Onderwijs € 79.181 

Prestatieveld 2.2 Sport - € 201.495 

Prestatieveld 2.4 Arbeidsparticipatie  € 21.152 

Prestatieveld 2.6 Volksgezondheid - € 83.760 

Totaal mutaties programma 2 - € 184.822 



 

 19 

 

Programma 3 – Openbare orde en Handhaving 

Prestatieveld 3.1 – Openbare orde en veiligheid 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

 

Nieuwe Drank- en Horecawet 

 Inmiddels is een werkgroep gevormd waarin de gemeenten Lisse, Teylingen, 

Noordwijkerhout en Hillegom deelnemen. De bedoeling is dat Katwijk hier ook 

onderdeel van gaat uitmaken. Noordwijk neemt vooralsnog geen deel. Binnen de 

werkgroep is een aanvang gemaakt met de paracommerciële verordening en de 

handhavingstrategie. Vanuit het district is burgemeester Broekhuis aangewezen als 

bestuurlijk trekker van het project implementatie Drank- en Horecawet. 

 

Integraal Horecabeleid 

 De nieuwe Drank- en Horecawet moet volledig geïmplementeerd zijn voordat een 

start gemaakt kan worden met het integraal horecabeleid. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Geen. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen. 

 

Prestatieveld 3.2 – Handhaving 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Handhaving programma 

 Geen bijzonderheden te melden. 

  

2. Afwijkingen regulier beleid 

Geen. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen. 

 

  

Prestatieveld 3.3 – Brandweer en rampenbestrijding 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Versterken rampenorganisatie 

 Dit voorjaar hebben alle medewerkers uit de crisisorganisatie een (opfris)training 

voor hun actieteam gevolgd. Vervolgens gaat er in het najaar per team geoefend 

worden met de opgedane kennis. 
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 Binnen de Duin- en Bollenstreek loopt een onderzoek om te gaan werken vanuit 1 

crisisorganisatie. In het najaar wordt hierover gerapporteerd aan de 

gemeentesecretarissen.  

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Geen. 

  

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen. 
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Programma 4 – Beheer openbare ruimte 

 

Prestatieveld 4.1 – Infrastructuur 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Reconstructie N208 

 Bij de reconstructie van deze weg hebben we te maken met forse tegenvallers. De 

raad is hierover in bijeenkomsten van juni en juli uitgebreid geïnformeerd. De 

financiële tegenvallers hebben geen invloed op het financiële resultaat van deze 

bestuursrapportage, De impact hiervan is dusdanig dat we hier aandacht aan willen 

schenken. Hieronder een beknopte samenvatting van het raadsvoorstel dat op 11 juli 

is vastgesteld. 

 

Budgetoverschrijding fase 1: 

Fase 1 is nagenoeg afgerond, maar het is duidelijk dat er sprake zal zijn van 

budgetoverschrijding. Deze heeft drie oorzaken:  

1. Niet correcte ontwerp- en contractdocumenten 

2. Vertraging van de nutsbedrijven 

3. Lange procedures vergunningen en zienswijzen 

 

Het totaal aan meerkosten van fase 1 bedraagt €1.2 miljoen na afronding van alle 

werkzaamheden. We hebben dan een duurzaam veilige weg.  

 

Budgetoverschrijding fase 2: 

Voor fase 2 is het inmiddels duidelijk dat ook hier diverse aanpassingen in het, vanuit het 

contract bindende, definitief ontwerp nodig zijn. Omdat ook deze fase gebaseerd is op 

dezelfde (niet kloppende) ontwerp- en contractdocumenten als fase 1, is in overleg met de 

bestuurder besloten om de ontwerp en uitvoeringsplanning door de aannemer in een 

hernieuwd ontwerp uit te laten werken en om een nieuwe aanbieding te vragen. Vier zaken in 

deze aanbieding zorgen voor meerkosten: 

1. Verkeersveiligheid, maakbaarheid en materialisatie 

2. Aangepast rioolplan 

3. Een veilige manier van werken 

4.  Wegvallen aanbestedingsvoordeel 

De nieuwe aanbieding van de aannemer voor de uitvoering van fase 2 is €2.0 miljoen hoger 

dan de vorige. Dit is dan ook het bedrag van de budgetoverschrijding voor deze fase. 

 

Budgetoverschrijding overheadkosten: 

Vertraging in tijd zorgt ook voor een langere inzet van het gemeentelijke projectteam en 

externe adviseurs zoals juristen. De extra kosten van de inzet van deze mensen bedragen na 

afronding van fase 1 en 2 €1.030.000. 

 

Totale budgetoverschrijding: 

Overschrijding kosten fase 1 €1.200.000 

Overschrijding kosten fase 2 €2.000.000 
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Overschrijding overhead fase 1 en 2 €1.030.000 

Vervallen kunstwerken rotondes -€230.000 

Totaal overschrijding €4.000.000 

 

Patrimonium 

 De werkzaamheden aan de te renoveren woningen zijn nagenoeg afgerond. De te 

vervangen woningen zijn gesloopt en de kabels en leidingen worden verlegd. 

Verwacht wordt dat omstreeks augustus/september met de bouw van de nieuwe 

woningen kan worden begonnen. Begin 2014 kan met de vervanging van de riolering 

en de aanleg van de bestrating worden begonnen.  

 

Kunstwerken beleidsplan 

 Het beleidsplan in het 3e kwartaal aan college en raad ter besluitvorming voorgelegd. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Geen 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

De financiële bijstelling van de begroting inzake de N208 is gedaan via het raadsvoorstel van 

11 juli 2013 en de bijbehorende begrotingswijziging. 

 

  Prestatieveld 4.2 – Groen 

 

1.  Stand van zaken speerpunten 

Park Elsbroek: 

 In 2012 is het krediet beschikbaar gesteld. Het schetsontwerp is uitgewerkt tot 

Definitief Ontwerp, waar inwoners op hebben kunnen reageren. De opmerkingen 

zijn beantwoord en zo nodig ook verwerkt in het plan. Het plan wordt uitgewerkt 

in een bestek en in de zomer van 2013 aanbesteed. De planning is dat het park in 

het najaar wordt gerenoveerd en in december 2013-januari 2014 wordt 

opgeleverd. 

Hoftuin: 

 Conform het economisch koersdocument economie en toerisme wordt de 

kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum (inclusief de entrees) uitgewerkt 

in het plan “Hart voor Hillegom”. Dat levert een plan van aanpak op voor o.a. de 

Hoftuin. Wanneer dit is vastgesteld kan het ontwerp voor de herinrichting 

aanvangen. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 Met de Meerlanden worden afspraken gemaakt over de herziening van de 

dienstverleningsovereenkomst, onderdeel sportpark. Door de nieuwe afspraken 

wordt de stichting verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud van het 

sportpark. 
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3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

 Geen 

Prestatieveld 4.3 – Riolering en water 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 

 De uitvoering van het verbreed GRP is deels gerealiseerd.  

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Baggeren: de hoofdwatergangen worden beheerd en onderhouden door het 

Hoogheemraadschap Rijnland. De gemeente heeft wel de ontvangstplicht (en de daarbij 

behorende afvoerkosten van de bagger). Door gebrek aan ruimte in stedelijk gebied is 

afvoer en verwerking van de bagger noodzakelijk en kostbaar. 

 

3.(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Baggerwerkzaamheden  -€ 111.900 nadeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 4.3 -€ 111.900   

 

Prestatieveld 4.4 – Afval 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Ondergrondse containers: 

 De ondergrondse containers zijn geplaatst in heel Hillegom. Daarmee is de kwaliteit 

van de openbare ruimte verhoogd.  

 Het beleid “huishoudelijk afval” wordt volgens plan uitgevoerd. De milieuprestaties 

(inzameling van bruikbare afvalstromen) verbeteren zich nog steeds en lopen in de 

pas met het regionale en landelijke gemiddelde. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Geen. 

 

3.  (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen. 

 

Mutaties programma 4  

Prestatieveld 4.3 Riolering en water - € 111.900 

Totaal mutaties programma 4 - € 111.900 
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Programma 5 – Inwoner en Bestuur 

Prestatieveld 5.1 – Bestuur 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Besluitvormingsproces 

 De evaluatie van de nieuwe vergaderstructuur is gepland voor het najaar van 2013. 

 

Papierloos werken 

 Gestart is met de invoering van papierloos werken voor het college. Gedurende de 

tweede helft van 2013 doen het college, griffie en bestuurssecretariaat daar ervaring 

mee op 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Pensioenen en wachtgeld 

 Door een uitkering aan een uitdienst gaande medewerker en de verhoogde FPU 

deelname is een bedrag van € 26.000 benodigd.  

Verzekeringen  

 De gemeente had zich als lid verbonden aan de Onderlinge Verzekeringen Overheid 

(OVO) voor wat betreft het frauderisico. De Onderlinge is per 1 januari 2013 

opgeheven door de overname van Achmea. Tijdens de laatste ledenvergadering van 

15 november 2012 is toegezegd, dat de deelnemende gemeenten, als voormalig lid 

van OVO, een uitkering tegemoet konden zien in verband met het resterende eigen 

vermogen van OVO. Dit komt erop neer dat per stemrecht/liquidatie-eenheid de 

uitkering vanuit het eigen vermogen € 16.396 bedraagt. De gemeente Hillegom had 

één stem en betrof één liquidatie-eenheid. De uitkering is inmiddels ontvangen. 

 

 (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Pensioenen en wachtgeld  -€ 26.000 nadeel structureel 

Verzekeringen: opheffen OVO € 16.396 voordeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 5.1 -€ 9.604   

 

Prestatieveld 5.2 – Samenwerking 

 

1. Stand van zaken speerpunten  

Samenwerking in de regio 

 Het vervolg onderzoek naar bestuurlijke samenwerking is op 11 juli aan de raden 

gepresenteerd. Daarnaast onderzoeken we samen met regio gemeenten de 

mogelijkheid om met vergunning en handhaving aan te sluiten bij de 

Omgevingsdienst West Holland (ODWH).  
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2. Afwijkingen regulier beleid 

Bestuurlijke toekomst. 

 Bureau Blaauwberg heeft extra werkzaamheden verricht ten behoeve van het 

onderzoek naar de bestuurlijke toekomst in de Bollenstreek. De kosten worden 

evenredig verdeeld over de 5 gemeenten, voor Hillegom bedraagt het aandeel 

€ 16.000. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Bestuurlijke toekomst -€ 16.000 nadeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 5.2 -€ 16.000   

 

Prestatieveld 5.3 –  Dienstverlening  

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Burgerparticipatie 

 Na vaststelling van de verbeteracties uit de evaluatie van het communicatiebeleid 

hebben we stappen gezet om werk te maken van burgerparticipatie. Er zijn formats 

gemaakt en de beleidsmedewerkers zijn geïnstrueerd in het gebruik van deze 

formats. 

 

Bundelen klantvragen 

 In het derde kwartaal is de testversie van het Klantcontactsysteem gereed. We testen 

dan of het systeem inderdaad werkt zoals afgesproken. Zodra we hier akkoord mee 

kunnen gaan we over tot daadwerkelijke implementatie.  

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 De betrouwbaarheid van de persoonlijke digitale handtekening DigiD is landelijk 

onderwerp van gesprek. Er wordt gewerkt aan een wet elektronische dienstverlening 

burgerlijke stand, waarmee ook de veiligheid beter gewaarborgd wordt. Dit leidt 

ertoe dat we, in tegenstelling tot wat we in de begroting opgenomen hebben, dit jaar 

niet verder investeren in een uitbouw van het aantal producten dat volledig digitaal 

kan worden afgenomen.  

 Het aantal bouwaanvragen neemt fors af. In de begroting 2013 was al 50% afgeraamd 

in vergelijking met 2012, desondanks ramen we de gebudgetteerde inkomsten 

bouwleges met een extra € 300.000 af, er is namelijk pas € 36.000 ontvangen in de 

eerste helft van dit jaar.  
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3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Bouwleges  -€ 300.000 nadeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 5.3 -€ 300.000   

 

 

Prestatieveld 5.4 – Bedrijfsvoering  

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Organisatieontwikkeling 

 De trainingen projectmatig werken en leidinggeven, krijgen dit jaar hun vervolg. Het 

vervolg van de organisatieontwikkeling is Fase II, een verdere ontwikkeling van 

gedragsaspecten behorende bij de visie. Focus op resultaatgerichtheid, integraal 

werken en klachtgerichtheid. Dit traject  is aanbesteed en na de zomer gaan we 

hiermee van start.  

 

Zaakgerichtwerken 

 Wordt uitgevoerd conform planning. 

 

Basisregistraties 

 Wordt uitgevoerd conform planning. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 We onderzoeken op dit moment de mogelijke uitbesteding van onze automatisering. 

De huidige functie van systeembeheerder en de functie van helpdeskmedewerker zijn 

vacant. Hangende het onderzoek naar de samenwerking, willen we deze functies niet 

voor vast invullen en zien wij ons genoodzaakt hiervoor externe krachten in te huren. 

Wij verwachten voor de tweede helft van dit jaar een tekort te hebben van 

ca. € 30.000, dekking hiervoor zoeken wij binnen het reguliere budget 

automatisering en jaarplan automatisering. 

 Er is een onderzoek uitgevoerd naar de gang van zaken rondom het project N208. Dit 

onderzoek is uitgevoerd door externe deskundigen en was niet voorzien in de 

begroting 2013. De kosten van het onderzoek bedragen circa € 20.000. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel 

Structureel 

Onderzoek N208 -€ 20.000 nadeel incidenteel 

Totaal prestatieveld 5.4 -€ 20.000   
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Mutaties programma 5  

Prestatieveld 5.1 Bestuur - € 9.604 

Prestatieveld 5.2 Samenwerking - € 16.000 

Prestatieveld 5.3 Dienstverlening - € 300.000 

Prestatieveld 5.4 Bedrijfsvoering - € 20.000 

Totaal mutaties programma 5 - 345.604 
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Algemene dekkingsmiddelen  

Lokale heffingen 

Zie paragraaf Lokale heffingen. 
 

Algemene uitkering  

Na verwerking van de meicirculaire zijn de verwachtingen als volgt: 

(bedragen x € 1.000) 

Prestatieveld Algemene uitkering 2013 Begroting 

 In exploitatie begroting opgenomen (basis 

aanbiedingsbrief) (brief 22-11-2012) 16.779,0 

 Stand Meicirculaire 2013 (brief 04-07-2013) 16.662.5 

 Verschil exploitatie en Meicirculaire 2013 -116.5 

 Analyse 

 5.4 Wijzigingen accressen/Ontwikkelingen uitkeringsbasis -321.9 

 Wmo 110.1 

2.6 Centra voor Jeugd en Gezin 19.2 

2.2 Sportbuurtcoaches 11.4 

2.6 Invoeringskosten jeugdzorg  64.6 

 

 

-116.5 
 

Aan de gemeenteraad is twee maal een brief verzonden met de prognose over 2013. In de 

Programmabegroting 2013 is uitgegaan van de Junicirculaire 2012. De budgettaire wijzingen 

zijn, als deze gevolgen hebben voor een prestatieveld, opgenomen in deze 

bestuursrapportage. De wijzigingen in het acres vinden plaats in de ontwikkeling van de 

uitkeringsbasis. Bij de jaarrekening 2012 is rekening gehouden met onderuitputting van de 

departementen bij het Rijk. Een bedrag van € 105.000 is opgenomen in de jaarrekening 

2012 (zie pagina 63) en is beschikbaar ter dekking van de nu ontstane wijziging in het 

accres.  
 

Dividend Begroot Realisatie Toelichting 

BNG 90.000 74.032 In de aandeelhoudersvergadering in 22 april 2013 is 

besloten 25% van de nettowinst over 2012 uit te keren 

in 2013.  

Alliander 214.000 275.773 Het dividend is al jaren gebaseerd op 45% van de 

nettowinst van Alliander. De nettowinst in 2012 was 

iets minder dan over 2011 door een incidentele 

belastingbate in 2011.  

Nuon 

Energy 

317.000 317.000 Geen afwijking. De dividendopbrengst is begroot op 

basis van het share sale and purchase agreement met 

Vattenfall. 

Meerlanden 36.800 36.800 De begrote dividend is gebaseerd op de werkelijke 

dividendopbrengst in 2011. Het dividend is in de 

jaarrekening 2012 van Meerlanden (vastgesteld in de 

AVA op 14 juni 2013) ongewijzigd € 4,60 per aandeel.  

Totaal 657.800 703.605 € 45.805 voordeel 
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Saldo financieringsfunctie 

De werkelijke rente-inkomsten op liquide middelen lopen achter op de begroting. Bij de 

jaarrekening zullen we de eventuele gevolgen in kaart brengen. 

 

Post onvoorziene uitgaven 

De post onvoorziene uitgaven is begroot op € 1. Er zijn op peildatum 1 juni 2013 geen 

mutaties. 

 

Overige algemene dekkingsmiddelen 

De gemeente Hillegom is aandeelhouder van Dunea N.V.. In het verleden hebben alle 

aandeelhouders afgesproken dat de verdeling tussen de aandeelhoudende gemeenten van de 

aandelen in het kapitaal van Dunea naar rato van het  inwonertal zal zijn.  Daarbij is ook 

afgesproken dat één maal per vijf jaar wordt nagegaan of de verdeling overeenstemt met de 

verhouding van de inwoneraantallen van die gemeenten. In de aandeelhoudersvergadering 

van Dunea  op 20 juni 2013 is besloten tot herverdeling van de aandelen. 

In totaal zijn er 4.000.000 aandelen Dunea. De gemeente Hillegom bezit 67.396 aandelen en 

na de herverdeling 66.167. De gemeente Hillegom verkoopt dus 1.229 aandelen. De 

opbrengst bedraagt € 5 nominaal per aandeel, totaal € 6.145. (De aandelen zijn niet vrij 

verhandelbaar.) 

 

Mutaties Algemene dekkingsmiddelen 

en onvoorzien 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Lokale heffingen (OZB) € 68.000 voordeel Incidenteel 

Algemene uitkering -€116.500 nadeel incidenteel 

Dividend  € 45.805 voordeel incidenteel 

Overige algemene dekkingsmiddelen  € 6.145 voordeel incidenteel 

Totaal ADM € 3.450   
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3. Rapportage per paragraaf 

Paragraaf B – Onderhoud kapitaalgoederen 

Gebouwen 

 

Afwijkingen regulier beleid 

Geen afwijkingen 

 

Stand van zaken voorziening groot onderhoud gebouwen:  

Geraamde aanwending € 572.000 

 In het eerste halfjaar zijn we voornamelijk bezig geweest met sloopwerkzaamheden 

Fioretti (Paulusschool) en afronding project sloop Mgr. van Leeuwenlaan 11 (AL 

Ansaar). De voorbereiding van de ontmanteling van het sportpark Weerestein en de 

overname van schoolgebouwen die onttrokken zijn aan hun onderwijsbestemming 

hebben hun weerslag op de planning en uitvoering van werkzaamheden groot 

onderhoud.  

 Voorbereiding worden getroffen voor het plaatsen van een noodstroomaggregaat bij 

het gemeentehuis en het opknappen van de gevelbeplating en vervangen van de 

zonwering van het kantoorpand.  

 De uitvraag om tot een zo flexibel mogelijk concept te komen voor het kantoorpand 

is gestart.  

 

De voorziening groot onderhoud De Vosse was binnen het nieuwe contract met SFH, 

ingaande 1 januari 2012, nog niet aangepast. Inmiddels is de voorziening weer op niveau. 

 

 

Onderwijsgebouwen 

Groot onderhoud wordt tot een absoluut minimum beperkt. Dit omdat het 

onderwijshuisvestingsplan 2011 – 2016 met nieuwbouw, sloop, renovatie en verhuizingen 

volop in uitvoering is. 

 

Beheer openbare ruimte 

Geen bijzonderheden. 
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Paragraaf D – Bedrijfsvoering 

 

Personeel & Organisatie  

 

1. Stand van zaken speerpunten 

 Organisatieontwikkeling: We hebben een aanbesteding gelopen geweest voor fase 

Fase II, waarin we de gedragsaspecten behorende bij de visie verder willen 

ontwikkelen. Focus ligt hier op resultaatgerichtheid, integraal werken en 

klachtgerichtheid. Na de zomer gaan we hiermee van start. 

 HR21: voor dit traject (functiewaarderingssysteem) is een planning gemaakt. Het 

streven is om direct na de zomervakantie het besluit over de indelingen in HR21 

functies aan de medewerkers kenbaar te maken. We hebben hiervoor extra kosten 

gemaakt, waarin niet was voorzien.  

 E-HRM: de besluitvorming over een keuze voor een Electronic Human Resource 

Managementsysteem wordt rond de zomer verwacht. 

 Ontwikkeling medewerkers en Het Nieuwe Werken: in de tweede helft van 2013 

besteden we aandacht aan nieuw P&O beleid waarvan de ontwikkeling van 

medewerkers en Het Nieuwe Werken een onderdeel uitmaken. 

 Werken in het Westen: de ontwikkelingen van Werken in het Westen gaan steeds 

verder. Er is inmiddels een regionale projecten- en klussenbank. De regionale aanpak 

van opleidingen is in ontwikkeling. 

 Werkkostenregeling: in de tweede helft van 2013 zal worden voorgesteld de 

werkkostenregeling beleidsarm in te voeren per 1 januari 2014.  

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Voor de vervanging van de programmaregisseur op het gebied van de programma’s Ruimte 

en Beheer openbare ruimte zijn extra kosten gemaakt. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting   

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Adviezen derden  

(indelingscommissie HR21 / re-

integratiekosten / HR21 

abonnementskosten) 

-€ 14.000 nadeel incidenteel 

Vervanging ziekte € 15.000 Voordeel incidenteel 

Voorziening vacatures € 5.000 voordeel incidenteel 

Inhuur programmaregisseur -€ 34.000 nadeel incidenteel 

Totaal P&O -€ 28.000   
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Automatisering  

 

1. Stand van zaken speerpunten 

 Het onderzoek naar de toekomst van automatisering in Hillegom (zie ook prestatieveld 

5.4.) zorgt ervoor dat de focus vooral gericht is op enerzijds het voltooien van het 

uitvoeringsprogramma van het IV &ICT beleidsplan en anderzijds op het continueren van 

de bedrijfsvoering. Hierbij investeren we alleen daar waar dit hoogst noodzakelijk is 

voor de continuïteit. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 Geen. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen. 

 

Informatiebeheer 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Zaakgericht werken 

 de voorbereidingen tot en met het derde kwartaal leiden tot de (hernieuwde) 

invoering van het zaakgericht werken in de organisatie vanaf oktober 2013. We 

werken dan met het inmiddels opnieuw ingerichte (zaak)systeem van Decos. 

Implementatie basisregistraties 

 De oriëntatie op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is regionaal 

opgepakt; zowel met de bollengemeenten als op provinciaal niveau. Voor het eind 

van 2013 leidt dit tot inzicht in het traject dat voor ons ligt (inclusief een indicatie van 

kosten) in de vorm van een plan van aanpak. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 Geen. 

 

Communicatie 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

 Communicatiebeleidsplan: de looptijd van het huidige communicatiebeleidsplan is, 

na de evaluatie in de raad, verlengd met twee jaar tot 2016. Binnen deze termijn gaan 

we aan de slag met het plan van aanpak zoals besloten door de raad in februari 

2013. 

 In april 2013 heeft een communicatietraining plaatsgevonden van ambtelijke 

organisatie in het algemeen en het team Communicatie in het bijzonder. Advisering 

vindt nu plaats volgens de afgesproken werkwijze en formats. 

 Begin juni is een strategisch communicatie-adviseur voor grote projecten aangesteld 

voor de periode van drie jaar: aandachtspunten meer kwaliteit, een integrale aanpak 

ondersteund door de afgesproken formats. Waar mogelijk breder en gevarieerder 

inzetten van burgeparticipatie werkvormen. 
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 Ontwikkeling website: het contract met de leverancier van het content 

managementsysteem loopt af. Bij de nieuwe aanbesteding sluiten wij aan bij onze 

buurgemeenten . We gebruiken deze overstap om de website klantgerichter, beter 

doorzoekbaar en minder omvangrijk te maken. De migratie moet voor 1 januari 2014 

zijn afgerond. De kosten vangen we op binnen de huidige begroting. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Geen. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen. 

 

Financieel beheer 

 

Voor het borgen van de naleving van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de 

verantwoordelijkheid van het college naar de gemeenteraad is in 2010 het Plan van aanpak 

Rechtmatigheid 2010-2012 vastgesteld. In overleg met de accountant is een traject ingezet 

om in 2013 een nieuw plan van aanpak Rechtmatigheid vast te stellen. Op basis van het 

nieuw op te stellen plan van aanpak 2013-2014 zijn er al controles uitgevoerd. 

 

Tot nu toe wordt opgemerkt dat de ingeslagen weg met betrekking tot de controle zijn 

vruchten begint af te werpen. We hopen met de controles van 2013 nog meer grip te krijgen 

en dat de meeste controles ten tijde van de interim controle voor 75% of meer gedaan zijn. 
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In 2013 zijn de volgende rechtmatigheidcontroles uitgevoerd: 

 

Facilitaire zaken 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

 Inkoop van energie 

Onder auspiciën van het bureau Hellemans heeft aanbesteding van energie 

plaatsgevonden, dit project is afgerond. 

 Europese aanbesteding kantoorartikelen 

Op initiatief van de gemeente Haarlemmermeer hebben wij deelgenomen aan een 

Europese aanbesteding voor kantoorartikelen. Ook deze aanbesteding is inmiddels 

Proces Uitkomsten controles 

Facturen Controles liggen op schema en onjuistheden met betrekking de controle 

worden opgepakt en gecorrigeerd. Verwachting is dat 80% ten tijde van 

de interim controle uitgevoerd is. 

Investeringen Idem facturen.  Inhoudelijke controle activa 2e half jaar. 

Grondexploitatie Idem facturen. Inhoudelijke controle 2e half jaar. 

Inkoop en 

Aanbesteding 

Er zijn tot nu toe 2 controles uitgevoerd. Deze zijn op basis van de oude 

regelgeving uitgevoerd. Regelgeving per 1 april 2013 gewijzigd. Overige 

controles worden gedaan op basis van nieuwe regelgeving. 

Personeel Bij de maandelijkse controle zijn geen grote bijzonderheden 

geconstateerd. Kleine onjuistheden zijn gecorrigeerd. 

 Subsidies Door wisseling van medewerkers en drukte door inwerken en de P&C 

cyclus moet deze controle nog plaatsvinden. Verwachting 80% 

gecontroleerd te hebben ten tijde van de interim controle. 

Bouwleges Tot op heden is er bijna 50% gecontroleerd. Er zijn geen grote 

onvolkomenheden geconstateerd. Wel blijft de omzet van de 

legesopbrengsten achter, waardoor er waarschijnlijk minder controles 

hoeven plaats te vinden. 

Memorialen Betreft nieuwe controle. Checklist moet nog samengesteld worden. Wordt 

2e halfjaar opgepakt. 

Secretarieleges Door wisseling van medewerkers en drukte door inwerken en P&C cyclus 

moet deze controle nog plaatsvinden. Tarieven leges zijn gecontroleerd 

in het systeem. Wordt in het 2e half jaar opgepakt. Verwachting 75% 

gecontroleerd te hebben ten tijde van de interim controle. 

Leerlingenvervoer Er zijn 6 controles uitgevoerd waarmee deze checklist nagenoeg afgerond 

is. 

Onderwijshuis -

vesting 

Er zijn geen aanvragen voor 2013. 
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met succes afgerond. Per 1 juli 2013 worden de kantoorartikelen afgenomen van 

Staples. 

 Project telefonie 

Een project waarbij een verbetering van de kwaliteit van telefonische bereikbaarheid 

richting externe klanten gewaarborgd is. Hierbij werken we nauw samen met de 

gemeente Lisse. Afronding verwacht aan het begin van het vierde kwartaal 2013. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

N208  

 Uit het project N208 komen veel schademeldingen voort. Alhoewel dit in eerste 

aanleg een zaak is van de uitvoerend aannemer BAM, wordt de gemeente toch gezien 

als opdrachtgever en daar op aangesproken. Met name het vervangen van 

infrastructuur van nutsvoorzieningen gas, elektra en water door de nutsbedrijven en 

de vermeende schade die daar uit voortvloeide wekt veel irritatie en onbegrip bij de 

benadeelde bewoners. 

 

Sportpark Zanderij.  

 De claim die door de gemeente is neergelegd bij verzekeraars naar aanleiding van de 

schade ontstaan bij de aanleg van de kunstgrasvelden na de problemen met de 

beregeningsinstallatie is recent gehonoreerd. De verzekeringsmaatschappij keert het 

schadebedrag uit onder inhouding  van het eigen risico. De gemeente ontvangt netto 

een bedrag van  € 37.721,56. De uitkering wordt, evenals de schade, verantwoord op 

het investeringskrediet.  

 

Inkoop  

 

In de raadsvergadering van 13 december 2012 is door uw raad kennis genomen van het 

besluit van het college tot deelname in de Stichting Rijk voor de inkoopsamenwerking. In 

deze bestuursrapportage worden de financiële gevolgen voor 2013 ingebracht. Na 

toetreding is per 14 april een fulltime inkoper aan de slag gegaan met de inkoop. De eerste 

trajecten die succesvol zijn afgesloten zijn; 

 Juridische dienstverlening 

 Handcomputers BOA’s 

Na afloop van het eerste contractjaar komt Stichting Rijk met een jaarrapportage die wij  ter 

informatie aan de raad sturen. 

 Daarnaast is de nieuwe aanbestedingswet per 1 april jl ingevoerd, dit brengt met zich mee 

dat er aanpassingen nodig zijn in processen en procedures. St. Rijk heeft hiervoor veel 

initiatieven genomen, verschillende informatiebijeenkomsten gehouden, een 

procedurehandboek opgesteld en alle formats vernieuwd. 
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3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Aansluitkosten stichting Rijk -€ 15.600 nadeel incidenteel 

Deelname stichting Rijk -€ 88.275 nadeel incidenteel 

Besparing loonkosten inkoop € 29.000 voordeel incidenteel 

Totaal Inkoop -€ 74.875   

 

 

Bestuurlijk juridische zaken 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

 In de eerste helft van het jaar hebben we, ook voor de andere Bollengemeenten, een 

actualiteitencursus Awb georganiseerd. Voor het najaar staat er nog één in de 

planning. 

 Medewerkers van de vakafdeling gaan naar juridische seminars om de juridische 

kennis en bewustzijn bij de collega’s te verhogen. 

 We nemen deel aan diverse projectteams om in de voorfase een juridische inbreng te 

geven. 

 Het dit jaar verschenen jaarverslag 2011-2012  van de Commissie bezwaarschriften 

levert een aantal aanbevelingen op. Deze aanbevelingen zijn inmiddels besproken 

met de vakafdelingen en worden gezamenlijk opgepakt. 

 Er is een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd inzake de bezwaarprocedure. Deze is 

in juni 2013 afgerond. De aanbevelingen worden nader uitgewerkt en vertaald naar 

een plan van aanpak.  

 Tot 1 juni 2013 zijn er 12 bezwaarschriften binnengekomen. Deze bezwaarschriften 

zijn gericht tegen 12 besluiten. Van deze bezwaarschriften zijn er 5 ingetrokken 

onder meer door het voeren van mediationgesprekken in de bezwaarfase. 

 Tot 1 juni 2013 zijn er 3 klachten ingediend.  

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 De behandeling van bezwaarschriften wordt gedeeltelijk door een externe  ambtelijk 

secretaris uitgevoerd. 

 

Mutaties bedrijfsvoering  

P&O - € 28.000 

Inkoop - € 74.875 

Totaal bedrijfsvoering - € 102.875 
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Paragraaf F – Grondbeleid 

De complexen die in exploitatie/uitvoering zijn betreffen Hillegom Zuid – zuid, 

 de Vossepolder en Evenemententerrein Zanderij. 

Hillegom Zuid 

De laatste Kavel is in 2013 verkocht aan transportbedrijf van Dooren.  

De provincie heeft de Ecologisch hoofdstructuur opgeheven. De eigendom van deze grond 

ligt bij Zuid-Hollands Landschap, die voornemens is deze eigendommen af te stoten.  

Voor de ontwikkeling van de watertoren zij we in afwachting van de aanvraag tweede fase 

bouwvergunning. In afwachting van deze aanvraag besluiten we bij de jaarrekening of we het 

complex kunnen afsluiten. 

Vossepolder 

De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de manege in de Vosse- en 

Weerlanerpolder is in januari 2013 ingetrokken. Een nieuwe aanvraag is op 28 mei 2013 

ingediend. Dit heeft als gevolg dat de exploitatie een vertraging op loopt van 2 jaar. 

Binnenkort zal een nieuwe exploitatie opzet aan de raad worden aangeboden. 

 

Evenemententerrein (Fioretti) 

De laatste werkzaamheden voor het woonrijp maken zijn voor de zomer afgerond. Tegen het 

project lopen drie verzoeken om tegemoetkoming in planschade bij de raad van State. In 

2013 zal dit complex worden afgesloten. 

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Geen
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Paragraaf G – Lokale heffingen 

(bedragen x € 1.000) 

Lokale heffingen 
Werkelijk 

2012 

Begroting 

2013 
Opgelegd 

Nog op 

te leggen 

Prognose 

2013 
Wijziging 

Onroerende Zaakbelasting 2.820 2.887 2.988 -33 2.955 68 

Hondenbelasting 69 70 66 4 70 0 

Precariobelasting 1.023 1.000 0 1.000 1.000 0 

Overige baten (dwangbevelen) 37 9 5 4 9 0 

Totaal niet bestedingsgebonden 3.949 3.966 3.059 975 4.034 68 

Afvalstoffenheffing 2.462 2.501 2.479 22 2.501 0 

Rioolheffing 2.369 2.457 2.402 55 2.457 0 

Bedrijven InvesteringsZone 52 54 53 0 54 0 

Secretarieleges 355 49 196 -148 49 0 

Leges bouwvergunningen  680 430 36 94 130 -300 

Begrafenisrechten 57 84 22 62 84 0 

Rechten en marktgelden 13 19 8 11 19 0 

Totaal wel bestedingsgebonden 5.990 5.630 5.196 97 5.293 -300 

Totaal  9.938 9.595 8.254 1.072 9.327 -231 

Onroerend Zaakbelastingen 

In de 1e rapportage van Cocensus over de aanslagoplegging zijn de opbrengsten hoger dan 

geraamd door aanpassingen in de WOZ-waarde.  

Leges bouwvergunningen 

De leges bouwvergunningen blijven door de achterblijvende aanvragen achter bij de raming.  

De opbrengsten van de overige lokale heffing zijn overeenkomstig de verwachte ramingen.  

Overzicht kwijtscheldingen 

Behandeling kwijtschelding 
Werkelijk 

2012 

Ingekomen 

2013 
Afgedaan %-gereed 

Nog te 

doen 

Geautomatiseerde verzoeken 125 157 157 100% 0 

Verzoeken 292 162 66 41% 96 

Administratie beroep 14 1 0 100% 1 

Totalen 431 320 223   97 

 

(bedragen x € 1.000) 

Kwijtscheldingen lokale heffingen 
Werkelijk 

2012 

Begroting 

2013 

 Kwijt-

gescholden 

Nog kwijt te 

schelden 

Prognose 

2013 

Wijzi-

ging 

Kwijtscheldingen Rioolheffing 68 67 50 17 67 0 

Kwijtscheldingen Afvalstoffenheffing 72 72 53 19 72 0 

Totaal kwijtschelding 140 139 103 36 139 0 
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Overzicht aantallen bezwaarschriften 

Aantallen bezwaarschriften 2011 2012 2013 

verschillende heffingssoorten 225 185 126 

WOZ 297 370 514 

Totaal 522 555 640 
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4. Financieel overzicht 

(bedragen x € 1.000) 

Programma
Omschrijving wijzigingen 

bestuursrapportage 2013

Begroting 

2013

Gewijzigde 

begroting 

2013 vóór 

berap

Wijziging 

berap 2013

Gewijzigde 

begroting 

2013 na 

berap

I/S

1 Ruimte Winstneming grondexploitatie Hillegom zuid 1.200 i
Hart voor Hillegom (motie 11-4-2013) -40 i
Hart voor Hillegom (motie 16-5-2013) -40 i
Economisch koersdocument  (raad 11-4-2013) -60 i
Omgevingsdienst West Holland 2012 34 i
Bodemsanering perceel 1e Loosterweg -90 i

Totaal programma 1 - Ruimte -2.543 -2.656 1.004 -1.652

2 Maatschappij Afr. Rijk verbetering binnenklimaat scholen 2011 -16 i

Rente- en afschrijvingskosten VMBO school 91 s

Vergoeding gemeente Lisse VMBO leerlingen 50 i

Kosten leegstaande schoolgebouwen -45 i

Sportbuurtcoaches (algemene uitkering) -11 i

Groot onderhoud sportaccommodatie de Vosse -187 s

Asbestsanering gymzaal Mesdaglaan -3 i

Afrekening Rijk Bbz 2012 -35 i

Herstructureringsfaciliteit soc. werkvoorziening 15 i

Afrekening 2012 KDB 50 i

Pilot werkgeversservicepunt KDB -10 i

Pilot extra contactmoment jongeren (algemene 

uitkering) -19 i

Invoering jeugdzorg (algemene uitkering) -65

Totaal programma 2 - Maatschappij -12.049 -12.094 -185 -12.279

3 Veiligheid en

handhaving

Totaal programma 3 - Veiligheid en handhaving -2.527 -2.527 0 -2.527

4 Beheer Baggeren -112 i

Totaal programma 4 - Beheer openbare ruimte -7.012 -6.837 -112 -6.949

5 Inwoner en Pensioenen en wachtgelden -26 s

bestuur Opheffen Onderlinge Verzekeringen Overheid 16 i

Bestuurlijke samenwerking Bollenstreek -16 i

Bouwleges -300 i

Onderzoek N208 -20 i

Totaal programma 5 - Inwoner en Bestuur -5.608 -5.608 -346 -5.954

Algemene Algemene uitkering -322 i

dekkingsmiddelen Algemene uitkering - WMO 110 i

Algemene uitkering - Sportbuurtcoaches 11 i

Algemene uitkering - CJG 19 i

Algemene uitkering - invoering jeugdzorg 65 i

Dividend 46 i

Lokale heffingen, OZB 68 i

Herverdeling aandelen Dunea 6 i

Bedrijfsvoering Subtotaal ADM 3

Adviezen derden personeelszaken -14 i

Vervanging ziekte 15 i

Voorziening vacatures 5 i

Inhuur programmaregisseur -34 i

Aansluitkosten Stichting Rijk -16 i

Deelname Stichting Rijk -88 s

Loonkosten inkoop 29 s

Subtotaal bedrijfsvoering -103

Totaal algemene dekkingsmiddelen 23.813 23.813 -100 23.713

Resultaat voor bestemming -5.926 -5.909 261 -5.648

Mutaties reserves Reserve algemene investeringen -1.200 i

Reserve onderwijshuisvesting -34 i

Totaal mutaties reserves 5.926 5.909 -1.234 4.675

Resultaat na bestemming 0 0 -973 -973  
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Het volgende overzicht geeft een samenvatting van het resultaat van de bestuursrapportage: 

 

bedragen x € 1.000 

Resultaat bestuursrapportage 2013 

Incidenteel saldo bestuursrapportage 2013     -792 

Structureel saldo bestuursrapportage 2013     -181 

Resultaat van de bestuursrapportage 2013 -973 

     bedragen x € 1.000 

Samenvatting resultaat bestuursrapportage 2013 

Eerder genomen besluiten Raad/b&w       

Economisch koersdocument 

 

-60   

Voorbereiding Hart voor Hillegom 

 

-80   

Deelname Stichting Rijk 

 

-75   

Bodemsanering perceel 1e Loosterweg 

 

-90   

Rente- en afschrijvingskosten VMBO school   91 -214 

Onoverkomelijke mee- en tegenvallers       

Groot onderhoud sportaccommodatie de Vosse 

 

-187   

Baggeren 

 

-112   

Onroerende zaakbelastingen 

 

68 -231 

Gevolgen financiële crisis       

Bouwleges 

 

-300   

Algemene uitkering   -212 -512 

Overig     -16 

Resultaat van de bestuursrapportage 2013     -973 

 

In het onderstaande overzicht zijn de begrotingswijzingen t/m 1 juni 2013 opgenomen. 

 
bedragen x € 1.000

Programma Begrotingswijzigingen 2013 Bedrag Besluit

Ruimte Koersdocument Greenport -46 1-11-2012

Jozefpark oosthoek -67 13-12-2012

Totaal programma 1 -113

Maatschappij WMO beleidsplan -45 13-12-2012

Totaal programma 2 -45

Beheer Park Elsbroek 60 1-11-2012

openbare ruimte Fietspad Oude Beek 115 1-11-2012

Totaal programma 4 175

Mutaties reserves Koersdocument Greenport 46 1-11-2012

Park Elsbroek -60 1-11-2012

Fietspad Oude Beek -115 1-11-2012

WMO beleidsplan 45 13-12-2012

Jozefpark oosthoek 67 13-12-2012

Toaal mutaties reserves -17

Totaal wijzigingen 0



 

 42 

 

Bijlage 1.  Stand van zaken oormerken 2012 (Besluit bij Programmarekening 2012) 

 
Oormerken 2012 ten laste van de exploitatie

progr. oormerk bedrag toelichting stand van zaken

Transitiekosten AWBZ €72.400 Het budget wordt deels gebruikt voor de 

decentralisatie voorbereiding door Holland Rijnland. 

(€28.000,00)

WMO beleid €16.000 Kunstwerk is eind april geplaatst, kan afgesloten 

worden.

WMO Psychosociaal 

beleid 2012

€78.500 Er zijn een aantal aanvragen voor dit budget 

binnengekomen en gehonoreerd (€31.000,00)

€153.600 Thans worden de kabels en leidingen in de wijk 

Avenbeeck vervangen deze werkzaamheden zijn 

omstreeks juli/augustus afgerond. Aansluitende 

worden de herstraatwerkzaamheden gestart. De 

werkzaamheden zijn begin 2014 afgerond.

€31.500 Het gedeeltelijk herstraten Vosselaan is voorzien in 

het bestek van de Rioleringswerkzaamheden 

Vosselaan en wordt in het 4e kwartaal van dit jaar 

uitgevoerd.

Onderhoud kunstwerken €10.000 Uitvoering is opgepakt.

2.5 Het budget voor transitiekosten AWBZ is onderbenut gebleven 

omdat na de val van het kabinet deze transitie controversieel is 

verklaard.  In het nieuwe regeerakkoord staat ie echter weer 

opgenomen maar nu met ingangsdatum 2014 en overgangsjaar 

2013.

In 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de plaatsing van het 

kunstwerk de Witte Engel bij de nieuwbouw VMBO school. Plaatsing 

vindt plaats in 2013. Verzocht wordt hiervoor het restbudget WMO 

beleid hiervoor te oormerken.

Het budget voor Wmo psycho sociaal beleid is onderbenut gebleven 

doordat wij niet de verwachte subsidie aanvragen hebben 

ontvangen vanuit zorgaanbieders na de overheveling van deze taak 

vanuit AWBZ naar Wmo.  Een enkele aanvraag is hiervoor 

binnengekomen en gehonoreerd.  Verzocht wordt het restantbedrag 

te oormerken om achter de hand te hebben voor toekomstige 

aanvragen.  Komen er in 2013 nog steeds geen / amper aanvragen 

op dit gebied dan het restant na dit boekjaar laten vrijvallen in de 

Wmo reserve.  

4.1 Groot onderhoud wegen Liander vervangt eind 2012 leidingen in de wijk Avenbeeck. Dit 

betekent dat na deze werkzaamheden de wijk kan worden herstraat. 

Het herstraten Vosselaan is vertraagd door rioolreparaties en 

bestekwerkzaamheden.

Er zijn in 2012 opdrachten geven voor werkzaamheden.  Uitvoering 

vindt plaats in 2013.  
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progr. oormerk bedrag toelichting stand van zaken

Onderhoud riolering €11.000 Door meevallende aanbesteding kan dit bedrag 

vervallen.

Onderhoud baggeren 

2012

€55.000 Baggerwerkzaamheden door Rijnland (programma 

2012) zijn begin 2013 afgerond.

Project KEK (Klant E-

gemeente Kwaliteit) 2012

€32.000 Zie toelichting beleidsplan IV & ICT plan.

Aanpassen 

welstandsnota

€10.000 Staat gepland voor tweede helft van dit jaar, met de 

voorbereiding is begonnen.

Verzekeringen €7.000 Afrekening is ontvangen, moet nog administratief 

worden verwerkt. Het geoormerkte bedrag is 

toereikend. 

Beleidsplan IV & ICT plan €89.000 De uitvoering van de projecten verloopt gedeeltelijk 

vlgs plan. Mn de integratie van het project 

zaakgericht werken en de invoering van een KCS 

loopt vanwege de verwevenheid met elkaar en het 

bestaande DMS wat minder snel dan gepland. We 

maken hier wel goede progressie in en de 

verwachting is dat we beide onderdelen dit jaar af 

kunnen ronden. Het project rondom PMW is in 

uitvoering en wordt in het derde kwartaal afgerond. 

De inhaalslag IV op orde is nagenoeg afgerond en 

heeft minder gekost dan begroot.

Onderhoud 

automatisering

€27.000 Budget is gebruikt voor werkzaamheden gedaan 

door derden.

Totaal oormerken exploitatie€593.000

4.3 Er zijn in 2012 opdrachten geven voor herstelwerkzaamheden.  

Uitvoering vindt plaats in 2013.

Uitgevoerd door het waterschap. De verrekening van de kosten 

moet nog plaatsvinden.

5.3 Vertraging uitvoering IV & ICT plan: o.a. klant- en contactsysteem.

In het collegewerkprogramma is opgenomen dat de regeldruk 

verminderd moet worden. De welstandsnota wordt hierop 

aangepast.  De kosten van de aanpassing worden gedekt uit 

meeropbrengst bouwleges 2012.

Verzocht wordt € 7.000 te oormerken voor de afrekening 2012.

BV Diverse activiteiten worden uitgevoerd in 2013.

Budgetruimte wordt gebruikt voor uitvoering werkzaamheden door 

derden t/m 31 maart 2013.
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Oormerken 2012 ten laste van een reserve 

progr. oormerk bedrag toelichting reserve

1.1 Sloop pand mgr. van 

Leeuwenlaan 11

€16.000 Afronding van de werkzaamheden vindt plaats in 

de 2e helft van 2013.

reserve algemene 

investeringen

Tijdens het onderzoek vooruitlopend op de 

sloopwerkzaamheden is asbest geconstateerd, dit 

vertraagde de doorlooptijd van de sloop. Inmiddels 

zijn de werkzaamheden afgerond.

1.2 Woonzorgzone €250.000 In de meerjarenbegroting was in 2012 € 250.000 

begroot. Het bedrag wordt een jaar 

doorgeschoven. 

reserve algemene 

investeringen

Het bedrag is betrokken bij de kredietaanvraag 

plankosten en woonrijpmaken fase 1 

Woonzorgzone (Raad 13-6-2013).

Hillegoms verkeers- en 

vervoerplan (HVVP)

€374.100 Oormerken ter voorbereiding en uitvoering van 

project Verkeersveiligheid/ Bereikbaarheid 

Stationsweg.

reserve algemene 

investeringen
Het onderdeel Fietsplan is gereed en wordt in het 3e 

kwartaal aan college en raad voor besluitvorming 

voorgelegd. Dit geldt ook voor de 

parkeerbeleidsnota tezamen met de 

parkeernormennota en de gehandicaptennota.

Ontsluiting NS station €241.700 Oormerken voor voorbereidings- en 

uitvoeringskosten. 

reserve algemene 

investeringen

Er is een variantenonderzoek gaande m.b.t. de 

tracékeuze van het busbaanproject.  

1.4 Koersdocument 

Greenpoort

€4.900 Het restantbedrag uit 2012 wordt ingezet voor 

dekking van kosten van het koersdocument in 

2013 (Raad 11-4-2013).

algemene reserve Uitgevoerd.

2.5 WMO Psychosociaal 

beleid 2011

€100.000 Zie WMO psychosociaal beleid 2012 bij 

oormerken exploitatie

egalisatiereserve 

jaarrekening

Er zijn een aantal aanvragen voor dit budget 

binnengekomen en gehonoreerd 

Speelterreinen €7.700 Betreft een speelterrein aan de Vosselaan. I.o.m. 

de omwonende is een keuze gemaakt. De 

procedure omgevingsvergunning loopt, de 

offerte is aangevraagd.

egalisatiereserve 

jaarrekening

Het speelterrein aan de Heemskerklaan/Vosselaan 

is in voorbereiding en wordt dit najaar uitgevoerd.

Groenbeleidsplan €30.000 De offerte voor het opstellen van het plan is 

ontvangen.

reserve algemene 

investeringen

Het opstellen van het groenbeleidsplan is in 

uitvoering en wordt naar verachting in december 

2013/januari 2014 aan de raad aangeboden ter 

vaststelling.

Plan Hoftuin €38.100 Offertes zijn aangevraagd. egalisatiereserve 

jaarrekening

Het plan voor Hoftuin wordt opgesteld het najaar 

2013

Reconsructie Hoftuin €197.500 Uitvoering na besluit over definitef plan. reserve algemene 

investeringen

Na vaststelling economisch koersdocument kan het 

ontwerp voor de herinrichting aanvangen.

Renovatie hertenkamp €50.000 De offerte voor de renovatie is ontvangen. Het 

college besluit nog voor welke variant wordt 

gekozen.

algemene reserve Uw raad heeft bij vaststelling van de jaarrekening 

2012 met een amendement besloten het 

hertenkamp niet te renoveren.

Reconsructie 

Elsbroekerpark

€37.200 Besteksvoorbereidingen worden uitgevoerd in 

2013.

reserve algemene 

investeringen

De planvorming naar definitief ontwerp is afgerond. 

Bestekvoorbereiding is aangevangen. In augustus, 

september 2013 zal het bestek worden aanbesteed 

waarna uitgevoerd.

1.3

4.2
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progr. oormerk bedrag toelichting reserve

Baggerwerkzaamheden 

2011

€55.000 Zie baggerwerkzaamhheden 2012 bij oormerken 

exploitatie.

egalisatiereserve 

jaarrekening

Baggerwerkzaamheden door Rijnland (programma 

2012) zijn begin 2013 afgerond.

€239.000 egalisatiereserve 

jaarrekening

Aanleg tweede fase in uitvoering. Oplevering medio 

2013.

-€200.000 egalisatiereserve 

jaarrekening

Facturatie naar Rijnland en Holland Rijnland ná 

afronding en oplevering van de tweede en laatste 

fase van de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

5.1 Organisatie ontwikkeling €127.000 De start van de nieuwe organisatiestructuur 

heeft plaatsgevonden op 1 februari 2012. Een 

aantal activiteiten moeten nog worden afgerond 

conform het plan van aanpak.

algemene reserve Budget wordt ingezet voor fase 2, 

cultuurontwikkeling en start in september.

5.3 Project KEK (Klant E-

gemeente Kwaliteit) 2011

€80.000 Vertraging: uitvoering IV en ICT plan: o.a. klant- 

en contactsysteem.

egalisatiereserve 

jaarrekening

Zie toelichting beleidsplan IV & ICT plan.

Totaal oormerken 

t.l.v. reserves

€1.648.200

4.3

Aanleg natuurlijke oevers Er is opdracht verleend voor begeleiding en 

aanleg. Subsidie wordt verstrekt na afronding 

van het project.
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Bijlage 2.  Stand van zaken voorzieningen 

 

In de volgende tabel wordt gerapporteerd over de voor 2013 begrote onttrekkingen aan 

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

raming. In de kolom verwachte realisatie leest u de stand van zaken per 1 juni 2013. 

 

Voorziening 

Aanwending 2013 

Toelichting 

Raming 
Verwachte 

realisatie 

Groot onderhoud 

onderwijsgebouwen 

129.000 65.000 Het onderwijshuisvestingsplan 2011 – 2016 is 

met nieuwbouw, sloop, renovatie en 

verhuizingen volop in uitvoering. Daardoor is 

groot onderhoud tot een absoluut minimum 

beperkt. Er zijn halverwege het jaar nog geen 

aanvragen van schoolbesturen 

binnengekomen. 

Groot onderhoud 

brede school 

Elsbroek 

20.000 10.000 Er zijn halverwege het jaar nog geen aanvragen 

van schoolbesturen binnengekomen. 

Groot onderhoud 

zwembad 

178.000 178.000 Conform meerjaren onderhoudsplan 

Groot onderhoud 

riolering 

90.000 90.000 In de Programmarekening 2011 is de 

voorziening groot onderhoud riolering 

vrijgevallen. Bij vaststelling van de 

Programmarekening 2011 heeft de raad 

besloten een reserve groot onderhoud riolering 

te vormen. Naar verwachting zal eind 2013 de 

gemeenteraad geïnformeerd worden over deze 

materie.  

Voorziening 

pensioenen 

0 0 Geen opmerkingen. 

Groot onderhoud 

gebouwen 

572.000 572.000 Voorbereiding worden getroffen voor het 

plaatsen van een noodstroomaggregaat bij het 

gemeentehuis en het opknappen van de 

gevelbeplating en vervangen van de zonwering 

van het kantoorpand.  

Totaal 989.000 915.000   
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Bijlage 3. Stand van zaken investeringskredieten  

 

Kredietnaam

Totaal 

krediet

Uitgegeven 

tot en met 

2012

Uitgegeven 

2013

Restant per 

1-06-2013 Stand van zaken Berap

Programma 1

ISV project Jozef park 0 189.557 5.535 -195.093 Project bevindt zich nog in planvorming. Kosten worden gedekt uit 

bijdrage marktpartij, ISV 1 budget en grondverkoop. Planhorizon loopt 

door in 2014.

420.000 714.353 154.625 -448.978

-420.000 -212.772 -221.000 13.772

540.000 549.946 1.336 -11.283

-500.000 -500.000 0 0

203.000 20.156 8.391 174.454

-136.000 0 0 -136.000

Programma 2

Verv. huisvesting 

openbaar onderwijs 2011

Verv. huisvesting 

bijzonder onderwijs 2011

Nieuwbouw Hilmare 

school Oranjelaan

Nieuwbouw Savio school 

Oranjelaan

Voorbereidingskrediet 

renovatie protestants Chr. 

basisschool de Fontein

125.000 2.849 19.695 102.456 Voorbereidingsplan wordt opgesteld, uitvoering verwacht 2013-2014. 

Reeds kosten gedeclareerd en het voorbereidingskrediet is verhoogd.

Aanpassing Vrijeschool 192.500 156.309 38.298 -2.107 Aanpassingen zijn gereed en afrekening heeft plaatsgevonden.

25.527.000 20.260.581 591.987 4.674.432

-357.000 0 0 -357.000

Herinrichting sportpark de 

Zanderij 

6.760.000 2.622.791 1.631.949 2.505.260 Door de opstelling van de Belastingdienst dreigde opdrachtgever Stichting 

Zanderij in liquiditeirsproblemen te komen. Dat hebben we opgelost met 

een lening van € 800.000. Het voetbalgedeelte van het park wordt in het 

laatste weekend van  augustus geopend. Hardloopbaan en renovatie van 

het handbalveld, waarvoor de raad op 16 mei extra kredieten heeft 

beschikbaar gesteld, worden in de tweede helft van 2013 aangelegd.

Uitvoeringsplan 

speelruimte 2009

45.000 16.358 24.470 4.172 Trapveld Belt is gereed. Er is een trapveld aangelegd bij de sporthal. 

Speelterrein Vosselaan: aanleg wacht op einde procedure 

Omgevingsvergunning. 

Uitvoeringsplan 

speelruimte 2010 t/m 

2012

135.000 896 60.000 74.104 Inrichtingsvoorstellen Elsbroekpark zijn voorgelegd aan inwoners. Keuze 

voor inrichting gemaakt. Uitvoering tweede helft 2013. Trapveld de Vosse 

is gereed.

Programma 3

Programma 4

350.000 108.243 33.203 208.553

-350.000 -108.243 -595 -241.162

9.061.600 5.167.600 4.316.811 -422.811

-2.462.000 0 0 -1.285.984

Herinrichting Prins 

Hendrikstraat

175.000 1.870 156.440 16.690 Het krediet kan in december worden afgesloten

Initiatieffase N208 fase 3 390.000 56.744 37.150 296.107 Project is voorlopig stop gezet in afwachting van de realisatie fase 1 en 

fase 2.

Infrastructurele werken 

2013 N208 fase 1 & 2

427.500 0 427.500 0 Zie krediet 7210.000.521 maakt deel uit van de finaciering N208.

Infrastructurele werken 

2014 N208 fase 1 & 2

427.500 0 0 427500 Zie krediet 7210.000.521 maakt deel uit van de finaciering N208.

Aanpassen plein 

Patrimonium

0 0 8.300 -8300 Voorbereiding in begin 2013 gestart. Uitvoering van de werkzaamheden 

eind 2013/begin 2014

Brug sportpark de Zanderij 231.000 30.207 149.782 51.011 Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Financiële afwikkeling 2e halfjaar 2013.

Kunstwerken beheerplan 

2013

184.000 0 0 184.000 Voor kunstwerken is €60.000,- gereserveerd voor de vervaning 

beschoeiing Elsbroekerpark. Uitvoering in samenhang herontwikkeling 

park. Beschoeiing Hoftuin zal worden vervangen hiervoor is €50.000,- 

gereserveerd. Conform kadernota zal de beleidsplan Kunstwerken uit de 

investerinsgkrediet worden betaald €20.000,- (er was €12.000,- 

voorzien). Resterend budget wordt gebruikt voor noodzakelijke reparaties 

en vervanging. 

Openbare verlichting 

N208 2013 1e en 2e fase

30.000 0 30.000 0 Zie krediet 7210.000.521 maakt deel uit van de finaciering N208.

Openbare verlichting 

N208 2014 1e en 2e fase

30.000 0 0 30000 Zie krediet 7210.000.521 maakt deel uit van de finaciering N208.

Openbare verlichting 2013 81.000 0 0 81000 Op het huidige moment is het gehele jaaropdracht verstrekt. In totaal is er 

voor € 79.841,86 aan opdrachten verstrekt voor het plaatsen van nieuwe 

masten en LED armaturen. 

Vervangen VRI 2013 105.000 0 0 105.000 Krediet is beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de N208.

Herinrichting N208 fase 1 

en 2

Nieuwbouw VMBO school

ISV project Woonzorgzone

ISV project Goed Wonen

Fietspad Hillegom-

Bennebroek 

Infrastr. Werken Jozefpark 

oosthoek

85.745

275.000 0 0 275.000

100.000 12.968 1.286

Zomer 2013 wordt het Kroonbesluit verwacht. Dan volgt nog gerechtelijke 

fase met vervolgens het besteksgereed maken van het project en de 

uitvoering.

Nog niet alle gronden zijn verworven d.m.v. onteigening. PZH verzocht om 

verlenging subsidietermijn tot 1 juli 2015 (is nu december 2013).

Aanvullend kredietbeschikbaar gesteld per 13 juni 2013. Het woonrijp 

maken start 2e helft van 2013 t/m 1e helft 2014.

Inrichting openbaar gebied Binnenterrein opgeleverd juli 2013. 

Grondoverdracht vindt plaats in 3e/4e kwartaal 2013. Er is nog een 

discussie gaande over de speelvoorziening in het binnenterrein, met Stek 

en bewoners. Grondoverdracht wordt hiervan afhankelijk gehouden.

Fioretticollege is opgeleverd en ingebruikgenomen. Koningin Máxima 

heeft de school op 29 mei officieel geopend. De uitgaven zijn ruim binnen 

het beschikbare krediet gebleven. Het  krediet kan worden afgesloten.

Op 11 juli 2013 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een aanvullend 

krediet van € 4 miljoen.

Schoolbesturen en college hebben hun voorkeur uitgesproken voor de 

Bernarduslocatie. Haalbaarheid wordt onderzocht. Verwacht zomer 2013 

uitkomst dan volgt definitief besluit.

Schoolbesturen en college hebben hun voorkeur uitgesproken voor de 

Bernarduslocatie. Haalbaarheid wordt onderzocht. Verwacht zomer 2013 

uitkomst dan volgt definitief besluit.

Uitvoering werkzaamheden 4e kwartaal 2013, 1e kwartaal 2014

De aanbesteding van de werkzaamheden is in voorbereiding. Naar 

verwachting wordt in oktober 2013 begonnen met de werkzaamheden. 

Onzeker of de werkzaamheden voor eind 2013 gereed zijn, mogelijk dat er 

een uitloop naar het 1e kwartaal van 2014 is.
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Kredietnaam

Totaal 

krediet

Uitgegeven 

tot en met 

2012

Uitgegeven 

2013

Restant per 

1-06-2013 Stand van zaken Berap

Programma 4

Vervangen wijkcontainer 

bij Palet

66.000 0 0 66.000 Het woonrijp maken van de Woonzorgzone wordt in het derde kwartaal 

van 2013 uitgevoerd. De verplatsing van de ondergrondse containers is 

hier een onderdeel van.

Krediet is nog volledig beschikbaar. We verwachting een afronding in het 

eerste kwartaal van 2014.

Het verplaatsen van de ondergrondse containers is een onderdeel van het 

bouwrijp maken van de Woonzorgzone.

Ondergrondse 

wijkcontainers

470.000 29.696 210.235 230.069 De werkzaamheden zijn bijna geheel uitgevoerd. In het derde kwartaal 

loopt de garantietermijn af. Eventuele wijzigingen en meer/minderwerk 

worden dan afgesloten. 

We verwachten ruim binnen het beschikbare krediet te blijven. Afronding 

verwachten we in het derde kwartaal van 2013.

Gem. rioleringsplan (GRP) 

2007

1.021.524 836.009 257.223 -71.708 De onderhoudstermijn van het werk loopt tot en met oktober. Hierna 

wordt het project financieel afgerond.

GRP 2011 

Verbeteringsmaatregel 

211.000 122.357 70.434 18.208 Het werk verhogen 3 overstorten is afgerond en wordt nu financieel 

definitief gemaakt. Het werk verhogen 8 overstorten is grotendeels 

uitgevoerd. De laatste overstort wordt na de bouwvak uitgevoerd waarna 

het project financieel kan worden afgerond.

GRP 2011 vrijverval 645.042 290.647 285.036 69.359 De rioolvervanging bij Reinier Staashof wordt na de bouwvak uitgevoerd. 

Na gereed komen wordt het budget financieel afgerond.

GRP 2012 vrijverval 645.021 8.460 19.400 617.161 De rioolvervanging Prins Hendrikstraat wordt uigevoerd. Na de bouwvak 

wordt het renovatiebestek aanbesteed en start de uitvoering. De 

verwachting is dat in de 1e helft van 2014 het werk wordt opgeleverd.GRP 2012 Huisaansluiting 70.000 18.226 0 51.774 Na de bouwvak starten de werkzaamheden Avenbeeck waarbij ook de 

huisaansluitingen worden vervangen. Verwachte oplevring 1e kwartaal 

2014.

GRP 2012 

verbeteringsmaatregelen 

427.500 0 3.701 423.799 Na de bouwvak starten de werkzaamheden Avenbeeck waarbij ook de 

huisaansluitingen worden vervangen. Verwachte oplevring 1e kwartaal 

2014. Het aanbrengen van het grondwatermeetnet start komend najaar. GRP 2013 vrijvervalriolen 645.021 0 0 645.021 De rioolinspectie zijn in augustus 2012 uitgevoerd. Hierna wordt het 

maatregeladvies opgesteld waarna de besteksvoorbereiding Renovatie 

rioolstelsel 2013 wordt gestart. De uitvoering hiervan vindt plaats in 

2014. In het najaar 2013 worden een aantal strengen vervangen: een deel 

in de Hoofdstraat, Ammerzoden, Himera en Willem Alexanderheem.

GRP Mechanische riolering 

2013

6.750 0 0 6.750 De voorbereiding hiervoor is nog niet gestart.

GRP 2013 Huisaansluiting 70.000 0 0 70.000 Er zijn geen grootschalig herstaat en herinrichtingprojecten voor 2013. 

Als gevolg hiervan worden in 2013 niet systematisch huisaansluitingen 

vervangen.

GRP 2013 

verbeteringsmaatregelen 

100.000 0 0 100.000 In voorbereiding is het meetplan riolering. In 2014 worden deze 

maatregelen uitgevoerd. Ten laste van het krediet 2012 en 2013 wordt het 

werk voorbereid het verbeteren van de hydraulische werking van het riool 

in de Treslonglaan.

Programma 5

KEK software 2010 90.000 51.349 30.155 8.497

KEK hardware 2010

Herinrichting 

begraafplaats 

175.300 0 0 175.300 Het werk is inmiddels aanbesteed. Op 2 september 2013 wordt gestart en 

de geplande opleverdatum is 31 oktober 2013.

Bedrijfsvoering

Vervangen airco's 

gemeentekantoor 2012

11.000 3.593 7.456 -49 Krediet kan gesloten worden, werkzaamheden zijn afgerond

Vervangen verlichting 

gemeentekantoor 2011

18.000 6.707 0 11.293 Wordt in het 2e halfjaar ingezet tbv de investing duurzame verlichting 

kantoorpand

Vervangen verlichting 

gemeentekantoor 2012

18.000 0 0 18.000 Wordt in het 2e halfjaar ingezet tbv de investing duurzame verlichting 

kantoorpand

Vervangen verlichting 

gemeentekantoor 2013

19.000 0 0 18.000 Wordt in het 2e halfjaar ingezet voor vervangen door duurzame verlichting 

in kantoorpand

Vervangen airco's 

gemeentekantoor 2013

12.000 0 8.330 3.670 Wordt in het 3e kwartaal 2013 afgerond.

Vervangen meubilair 

gemeentekantoor 2013

22.000 0 0 22.000 Wordt ingezet voor de inrichting 2e fase H 2.0 spreekkamers en blauwe 

ruimte 2e verdieping

Uitvoering jaarplan ICT 

2012

165.000 106.254 27.527 31.220 Krediet wordt in het 4e kwartaal 2013 afgerond met een uitloop naar 

januari 2014 ivm inhuur personeel derden voor het waarborgen van 

continuiteit.

Centrale applicaties 2012 165.000 57.902 8.908 98.190 Onderzoek is gaande mbt uitvraag outsourcing automatisering, gelet op 

complexiteit van het geheel voor migratie van centrale applicatie kan het 

krediet vermoedelijk niet in 2013 afgerond worden

Uitvoering jaarplan ICT 

2013

170.000 0 1.865 168.135 Gelet op onderzoek "Toekomst automatisering" worden alleen 

investeringen uitgevoerd die niet haaks staan op ontwikkeling en 

mogelijkheden. Garantie voor continuiteit van bedrijfsvoering is een 

eerste vereiste!

Centrale applicaties 2013 170.000 0 0 170.000 Onderzoek is gaande mbt uitvraag outsourcing automatisering, gelet op 

complexiteit van het geheel voor migratie van centrale applicaties wordt 

het krediet niet in 2013 worden afgerond.

Noodstroomvoorzieningen 65.000 0 0 65.000 Wordt in het 4e kwartaal 2013 gerealiseerd

Principe keuze heeft plaatsgevonden, in het 3e en 4e kwartaal wordt het 

KCS binnen de organisatie geintroduceerd.

 


