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Beslispunten Bestuursrapportage 2014 

 

a. Inhoudelijk 

Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2014. 

 

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 18 van de 

berap. 

2. Het incidentele positieve saldo van de berap 2014, groot € 202.092 ten gunste te 

brengen van de post onvoorziene uitgaven; 

3. Het structurele nadelige saldo van de berap 2014, groot € 37.000 ten laste te brengen 

van de post onvoorziene uitgaven; 

4. De structurele financiële gevolgen te verwerken in de programmabegroting 2015. 
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Inleiding 

 

In deze bestuursrapportage geeft het college de afwijkingen aan ten opzichte van de 

Programmabegroting 2014.  

De opbouw van de bestuursrapportage: 

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

afwijkingen per peildatum 1 juni 2014. Waar nodig, wordt er per programma een 

verantwoording op de financiële bijstelling gegeven.  

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

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

op pagina 18.  

 De door de raad geaccordeerde oormerken bij de programmarekening 2013 geven we in 

een apart overzicht weer. 

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

voorzieningen.  

 In een apart overzicht staat de stand van zaken over de investeringskredieten vermeld.  

 Ten behoeve van de leesbaarheid hebben we in de tekst de bedragen afgerond op hele 

duizendtallen. In de begrotingswijzigingen worden de exacte cijfers gebruikt. 

 

Begrippen 

 

Nadeel  het genoemde bedrag heeft een negatieve invloed op het begrotingsresultaat. 

Voordeel het genoemde bedrag heeft een positieve invloed op het begrotingsresultaat. 

Neutraal Het genoemde bedrag heeft geen invloed op het begrotingsresultaat, omdat 

het zowel aan de baten- als aan de lastenkant als wijziging wordt opgevoerd. 

Dit komt voor bij bedragen die vanuit de algemene uitkering als extra worden 

uitgekeerd, waar ook een besteding tegenover staat. 

Oormerk het bestemmen van door overheden uitgekeerde of gereserveerde bedragen. 

Door deze bedragen te "oormerken" mogen ze nergens anders voor worden 

gebruikt dan voor het beoogde doel. 
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1. Rapportage per programma 
 

Programma 1 – Ruimte  

 

Prestatieveld 1.1 Ruimte 

1. Afwijkingen  

 Wij hebben een procedure gevoerd over een schadeloosstelling, een bedrijf aan de 

Marconistraat heeft tijdens de renovatie van het bedrijventerrein Hillegommerbeek 

omzetderving opgelopen als gevolg van de slechte bereikbaarheid. Deze zaak is 

afgerond met een nadeel van € 25.000. 

 In het geval van een planschadezaak bij de Marel, zijn we in eerste instantie in het 

ongelijk gesteld. Wij zijn voornemens om hiertegen in beroep te gaan, dat heeft 

echter geen opschortende werking voor de betaling van de planschade. Bij het project 

de Marel is de projectontwikkelaar failliet gegaan waardoor planschade niet bij de 

ontwikkelaar kan worden verhaald. 

 

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag  

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel 

Structureel 

Schadeloosstelling Hillegommerbeek 

incl. rente 

€ 25 Nadeel Incidenteel  

Planschade incl. rente € 96 Nadeel Incidenteel  

Totaal prestatieveld 1.1 € 121 Nadeel  

 

Prestatieveld 1.2 Wonen  

1. Afwijkingen  

Geen 

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen. 

 

Prestatieveld 1.3 Bereikbaarheid 

1. Afwijkingen  

Geen 

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen. 

 

   Prestatieveld 1.4 Economie en bedrijvigheid 

1. Afwijkingen  

Geen 

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Geen 
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Prestatieveld 1.5 – Milieu  

1. Afwijkingen  

 Afrekening ODWH 2013 

De jaarrekening van de Omgevingsdienst levert ons een voordeel op van ruim 

€22.000. Wij hebben minder uren afgenomen dan begroot. 

 Decentralisatie VTH taken (meicirculaire 2014). 

 

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel 

Structureel 

Afrekening ODWH 2013 

 

€ 22 Voordeel Incidenteel 

Decentralisatie VTH taken (meicirculaire 

2014) 

€ 33 Neutraal Incidenteel 

Totaal prestatieveld 1.5 € 11 Nadeel  

 

Mutaties programma 1                  Bedrag (x € 1.000) 

Prestatieveld 1.1 Ruimte                               -/- € 121 

Prestatieveld 1.4 Economie en bedrijvigheid Zie prestatieveld 4.1 

Infrastructuur 

Prestatieveld 1.5 Milieu -/- € 11 

Totale mutaties programma 1 -/- € 132 
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Programma 2 – Maatschappij  

Prestatieveld 2.1 – Sociaal domein 

1. Afwijkingen  

 KDB 

Het voorschot over de 2013 is verrekend met de bonus-malus regeling. Doordat wij 

diensten van de Maregroep afnemen (schoonmaak en postbezorging) wordt onze 

werkelijke bijdrage lager dan het geraamde voorschot. 

 

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

 Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel 

Structureel 

Transitiekosten 3D (meicirculaire 2014) € 62 Neutraal Incidenteel 

Mantelzorg (meicirculaire 2014) € 7 Neutraal Incidenteel 

Afrekening 2013 KDB € 22 Voordeel Incidenteel 

Totaal prestatieveld 2.1 € 47 Nadeel  

 

De experimentenpot bedraagt €100.000 voor het jaar 2014.  

Met een motie heeft de gemeenteraad gevraagd bij de bestuursrapportage geïnformeerd te 

worden over de inzet van dit budget.  

 

Er zijn in het eerste half jaar 2014 twee projecten financieel gedekt uit dit budget. 

1. Het dagprogramma voor senioren. Dit is een samenwerking tussen HOZO en stichting 

Welzijn Hillegom. Het gaat om een bedrag van € 24.600 

2. Een project voor mantelzorgondersteuning bij partners van dagopvang  de 

Bollenstroom-bezoekers. Het gaat om een bedrag van €3.441 

 

 

Prestatieveld 2.2 – Onderwijs 

1. Afwijkingen  

 Leegstand Mauritslaan 5 en Prinses Irenelaan 32. Vanwege de doorlopende 

kapitaallasten op deze panden waar geen directe dekking voor is. 

 

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel 

Structureel 

Kosten leegstand schoolgebouwen             € 35 Nadeel Incidenteel 

Totaal prestatieveld 2.2         € 35 Nadeel  

 

 

Prestatieveld 2.3 – Sport & Gezondheid 

1. Afwijkingen  

 Verplaatsen budget alcoholmatigingsbeleid naar prestatieveld 3.2 Handhaving. De 

uitvoering vindt plaats in programma 3, dus passen wij het budget hierop aan. 
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2. Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel 

Structureel 

Verplaatsen budget 

alcoholmatigheidsbeleid 

          € 10 Nadeel Structureel 

Totaal prestatieveld 2.3      € 10 Nadeel  

 

 

 

Prestatieveld 2.4 – Kunst & Cultuur 

1. Afwijkingen  

Geen 

 

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen. 

 

 

Mutaties programma 2                  Bedrag (x € 1.000) 

Prestatieveld 2.1 Sociaal domein -/- 47 

Prestatieveld 2.2 Onderwijs -/- 35 

Prestatieveld 2.3 Sport & Gezondheid  -/- 10 

Totale mutaties programma 2 -/- 92 

 

 

Programma 3 – Openbare orde en Veiligheid 

Prestatieveld 3.1 – Openbare orde en veiligheid 

1. Afwijkingen  

Geen 

 

2.  Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen. 

 

 

Prestatieveld 3.2 – Handhaving 

1. Afwijkingen  

Wij verplaatsen budget alcoholmatigingsbeleid vanuit prestatieveld 2.3 Sport en 

Gezondheid. 

 



 

 9 

 

2. Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel 

Structureel 

Verplaatsen budget 

alcoholmatigheidsbeleid 

          € 10 Voordeel Structureel 

Totaal prestatieveld 3.2      € 10 Voordeel  

  

 

 

Prestatieveld 3.3 – Brandweer en rampenbestrijding 

1. Afwijkingen  

 Dunea heeft in de Vosselaan, Colijnlaan, Elsbroekerlaan en Divonalaan haar 

waterleidingen vervangen. Het vervangen van de brandkranen komt voor rekening 

van de gemeente. Het vervangen van brandkranen bij het vervangen van de 

waterleiding is niet in de gemeentebegroting voorzien. De kosten bedragen 

ca. € 50.000. 

 De afrekening van Veiligheidsregio Hollands Midden over 2013 valt € 30.837 

voordeliger uit voor ons. 

  

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel  

Structureel 

Vervangen brandkranen  € 50 Nadeel Incidenteel 

Afrekening VRHM 2013  € 31 Voordeel Incidenteel 

Totaal prestatieveld 3.3 € 19 Nadeel  

 

 

Mutaties programma 3                  Bedrag (x € 1.000) 

Prestatieveld 3.2 Handhaving 10 

Prestatieveld 3.3 Brandweer en rampenbestrijding -/- 19 

Totale mutaties programma 2 -/- 9 
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Programma 4 – Beheer openbare ruimte 

 

Prestatieveld 4.1 – Infrastructuur 

1. Afwijkingen  

 Er is geen budget voorbereiding Hart voor Hillegom beschikbaar geweest. In 2013 

is naar aanleiding van 2 moties (verbetering entrees en maken beeldkwaliteitsplan 

centrum) een project gestart onder de noemer “Hart voor Hillegom”. De financiën 

die beschikbaar waren voor het uitvoeren van de moties waren in 2013 al 

besteed. Tot medio maart 2014 is € 47.500 besteed aan het opstellen van een 

visie op de verblijfskwaliteit in het centrum en het organiseren van een 

informatieavond. De kosten betreffen de kosten van een programmamanager, de 

inhuur van expertise op het gebied van stedenbouw en verkeer en materiële 

kosten zoals drukkosten. 

 

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel 

Structureel 

Hart voor Hillegom, zie prestatieveld 

1.4 Economie 

€ 48 Nadeel Incidenteel 

Totaal prestatieveld 4.1 € 48 Nadeel  

 

  Prestatieveld 4.2 – Groen 

1. Afwijkingen  

Uitvoering motie van de raad inzake het opstellen van het groenbeleidsplan gaat extra 

geld kosten. We laten een aanvullen onderzoek doen naar mogelijkheden om de kwaliteit van 

het groen in Hillegom te verhogen. 

 

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel 

Structureel 

Opstellen groenbeleidsplan € 17 Nadeel Incidenteel 

Totaal prestatieveld 4.2 € 17 Nadeel  

 

Prestatieveld 4.3 – Riolering en water 

1. Afwijkingen  

 Geen 

 

2.  (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen 

 

Prestatieveld 4.4 – Afval 

1. Afwijkingen  

 Geen 
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2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen 

 

 

 

Mutaties programma 4                  Bedrag (x € 1.000) 

Prestatieveld 4.1 Infrastructuur -/- € 48 

Prestatieveld 4.2 Groen -/- € 17 

Totale mutaties programma 4 -/- € 65 
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Programma 5 – Inwoner en Bestuur 

Prestatieveld 5.1 – Bestuur 

 

1. Afwijkingen  

 Inhuur trainee. 

Wij zijn dit voorjaar gestart met 1 trainee. De kosten hiervan kunnen gedeeltelijk 

binnen de kostenplaats worden opgevangen en deels niet. 

 Rekenkamercommissie: Overeenkomstig de afspraak met de rekenkamercommissie 

wordt het oormerk 2103 vrijgegeven. 

 De structurele lasten voor het verzorgen van de verslagen voor de website en BRIS 

zijn toegenomen, door uitbreiding van de dienstverlening. 

 

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

Incidenteel 

Structureel 

Inhuur trainees € 19 Nadeel Incidenteel 

Rekenkamercommissie: oormerk 2013  € 4 Nadeel Incidenteel 

Webverslagen € 7 Nadeel Structureel 

Totaal prestatieveld 5.1 € 30 Nadeel  

 

Prestatieveld 5.2 – Samenwerking 

1. Afwijkingen  

 Geen 

 

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen 

 

Prestatieveld 5.3 – Dienstverlening  

1. Afwijkingen  

 Bijstelling opbrengst bouwleges Door het vertragen van de ontwikkeling van grote 

bouwprojecten (zoals de Vossepolder en het ringvaartterrein). We hadden ruim 

€400.000 begroot aan inkomsten bouwleges. Daar is slechts €135.000 van 

gerealiseerd. We verwachten nog een deel aan leges te kunnen opleggen.  

 Overschrijding krediet herinrichting begraafplaats. Afschrijving in één keer t.l.v. de 

reserve onderhoud begraafplaats. Zie overzicht investeringskredieten. 

 Het hekwerk van de begraafplaats was niet meegnomen in het meerjaren 

onderhoudsplan en de herinrichting. Het hekwerk is compleet gedemonteerd, 

gestript, hersteld en behandeld. Daarna is het opnieuw geschilderd en terug 

geplaatst. 

 

 

 



 

 13 

 

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel 

Structureel 

Bijstelling opbrengst bouwleges € 200 Nadeel Incidenteel 

Overschrijding krediet herinrichting 

begraafplaats (afschrijving in één keer 

t.l.v. de reserve onderhoud 

begraafplaats. 

€ 33 Nadeel Incidenteel 

Restauratie hekwerk begraafplaats t.l.v. 

reserve onderhoud begraafplaats. 

€ 42 Nadeel Incidenteel 

Totaal prestatieveld 5.3 € 275 Nadeel  

 

Prestatieveld 5.4 – Bedrijfsvoering  

1. Afwijkingen  

Geen 

 

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen. 

 

Mutaties programma 5                  Bedrag (x € 1.000) 

Prestatieveld 5.1 Bestuur -/- € 30 

Prestatieveld 5.3 Dienstverlening -/- € 275 

Totale mutaties programma 5 -/- € 305 
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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 2014 Begroting 

 

In exploitatie begroting opgenomen (inclusief verwachtte 

korting € 350.000) 17.074 

 

Stand Meicirculaire 2014 17.567 

 

totaal +493 

 

Analyse  (bedragen x € 1.000) 

1.4 Decentralisatie taken VTH 33 

2.1 Mantelzorg 7 

2.6 Invoeringskosten jeugdzorg 50 

5.4 Wijzigingen accressen/Ontwikkelingen uitkeringsbasis 200 

 

Wmo 203 

 

Totaal +493 

 

De extra ontvangsten voor de prestatievelden 1,4, 2,1 en 2, 6 zijn budgettair neutraal 

verwerkt in deze berap.  

 

Dividend 

 

Bedrijf Begroot 

(x € 1.000) 

Realisatie 

(x € 1.000) 

Toelichting 

BNG € 90 € 63 In de aandeelhoudersvergadering op 24 april 2014 

is besloten 25% van de nettowinst over 2013 uit te 

keren in 2014 i.p.v. 50% i.v.m. de financiële crisis. 

Alliander € 214 € 462 In de aandeelhoudersvergadering op 2 april 2014 

is het dividend vastgesteld. Het dividend is 

gebaseerd op 45% van de nettowinst in 2013. 

Nuon 

Energy 

€ 153 € 153 
Geen afwijking. De dividendopbrengst is begroot 

op basis van de share sale and purchase 

agreement met Vattenfall. 

Meerlanden  € 37 € 45 Het dividend is in de jaarrekening 2013 van 

Meerlanden (vastgesteld in de AVA op 27 juni 

2014) bepaald op € 5,67 per aandeel.  

Totaal € 494 € 723  

Verschil  € 229 voordeel 
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Post onvoorziene uitgaven 

Van het begrotingsresultaat 2014 van € 62.000 is € 45.000 gestort in de post onvoorziene 

uitgaven. De volgende mutaties hebben plaatsgevonden: 

 Extra capaciteit handhaven overlast honden € 25.250 (raad 12-12-2013) 

 Begrotingswijziging KDB € 36.248 (raad 22-05-2014) 

 

Overige algemene dekkingsmiddelen 

Geen bijzonderheden.  

 

Mutaties Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien                  Bedrag (x € 1.000) 

Algemene uitkering  € 493 

Dividend € 229 

Totale mutaties programma 5 € 722 
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2. Rapportage per paragraaf 

Paragraaf D – Bedrijfsvoering 

 

Informatiebeheer 

1. Afwijkingen  

Het aantal meters opslag bij het Regionaal Archief Leiden (RAL) is het afgelopen jaar 

flink gegroeid. Kosten zijn hierdoor toegenomen. 

 

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting   

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel 

Structureel 

Opslag bij het RAL  € 10 Nadeel Structureel 

Totaal Informatiebeheer € 10 Nadeel  

 

Communicatie 

1. Afwijkingen  

 De kosten van de ondersteuning burgerpanel waren tijdelijk gedekt (tot eind 2013) 

Burgerparticipatie is een van de speerpunten van het nieuwe college en raad, dus 

houden wij het burgerpanel in stand. 

 De ondersteuning vanuit communicatie voor andere teams blijft bestaan, financiële 

dekking binnen de teams is er niet altijd voor de gevraagde uitvoering. 

 

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag 

(x € 1.000) 

Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel 

Structureel 

Kosten digitale ondersteuning 

burgerpanel 

 

€ 13 Nadeel Structureel 

De ondersteuning vanuit communicatie  €7 Nadeel Structureel 

Totaal Communicatie € 20 Nadeel  

 

 

Mutaties bedrijfsvoering                  Bedrag (x € 1.000) 

Informatiebeheer -/- € 10 

Communicatie -/- € 20 

Totaal bedrijfsvoering -/- € 30 
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Paragraaf G - Lokale heffingen 

Lokale heffingen
Werkelijk  

2013

Begroting 

2014
Opgelegd

Nog op te 

leggen

Prognose 

2014
Wijziging

Onroerende zaak belasting 3.010 2.916 2.923 46 2.969 53

Hondenbelasting 73 70 70 0 70 0

Precariobelasting 1.048 1.481 4 1.477 1.481 0

Overige baten (dwangbevelen) 38 25 0 25 25 0

Totaal niet bestedingsgebonden 4.168 4.492 2.997 1.548 4.545 53

Afvalstoffenheffing 2.494 2.559 2.501 58 2.559 0

Rioolheffing 2.457 2.189 2.125 64 2.189 0

Secretarieleges 329 357 177 180 357 0

Leges bouwvergunningen 71 413 135 65 213 -200

Begrafenisrechten 37 51 23 28 51 0

Rechten en Marktgelden 13 18 8 10 18 0

BIZ-rechten 52 54 50 4 54 0

Totaal gebonden aan bestedingen 5.451 5.641 5.019 409 5.441 -200

Totaal 9.620 10.133 8.016 1.957 9.986 -147

(Bedragen x € 1.000)

 

 

Afwijkingen  

 Onroerend Zaakbelastingen 

In de 1e rapportage van Cocensus over de aanslagoplegging van alle belastingen zijn 

de opbrengsten hoger dan geraamd als gevolg van het achterblijven van het aantal 

bezwaarschriften en een hogere WOZ-waarde.  

 Leges bouwvergunningen 

De leges bouwvergunningen blijven achter (zie ook programma 5.3). 

 

Overzicht kwijtscheldingen 

Behandeling kwijtschelding 
Werkelijk 

2013 

Ingekomen 

2014 
Afgedaan %gereed 

Nog te 

doen 

Geautomatiseerde verzoeken 157 164 164 100% 0 

Verzoeken 261 181 35 19% 146 

Administratief beroep 19 0     0 

 

Kwijtscheldingen lokale 

heffingen 

Werkelijk 

2013 

Begroting 

2014 

Kwijt-

gescholden 

Nog kwijt 

te schelden 

Prognose 

2013 
Wijziging 

Kwijtscheldingen rioolheffing 77.780 64.000 42.000 13.500 77.500 13.500 

Kwijtscheldingen 

afvalstoffenheffing 86.269 74.000 48.000 15.500 89.500 15.500 

Kwijtscheldingen OZB 1.091 0 0 0 0 0 

Totale kwijtscheldingen 164.049 138.000 90.000 29.000 167.000 29.000 

 

Overzicht aantallen bezwaarschriften 

Aantallen bezwaarschriften 2012 2013 2014 

Verschillende heffingssoorten 185 248 97 

WOZ 370 417 246 

Totaal 555 665 343 
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3. Financieel overzicht 

 
bedragen x € 1.000

Programma
Omschrijving wijzigingen 

bestuursrapportage 2014

Begroting 

2014

Gewijzigde 

begroting 

2014 vóór 

berap

Wijziging 

berap 2014

Gewijzigde 

begroting 

2014 na 

berap

I/S

1 Ruimte Schadeloosstelling Hillegommerbeek incl. rente -25 i
Planschades incl. rente -96 i
Omgevingsdienst West Holland - afrekening 2013 22 i
Decentralisatie VTH taken (meicirculaire 2014) -33 i

Totaal programma 1 - Ruimte -4.463 -3.678 -132 -3.810

2 Maatschappij Invoeringskosten jeugdzorg (meicirculaire 2014) -62 i

Mantelzorg (meicirculaire 2014) -7 i

Afrekening 2013 KDB 22 i

Kosten leegstaande schoolgebouwen -35 i

Verplaatsen budget alcoholmatigheidsbeleid -10 s

Totaal programma 2 - Maatschappij -12.521 -11.826 -92 -11.918

3 Veiligheid en Verplaatsen budget alcoholmatigheidsbeleid 10 s

handhaving Vervangen brandkranen -50 i

Afrekening 2013 VRHM 31 i

Totaal programma 3 - Veiligheid en handhaving -2.260 -2.285 -9 -2.294

4 Beheer Hart voor Hillegom -48 i

Opstellen groenbeleidsplan -17 i

Totaal programma 4 - Beheer openbare ruimte -6.823 -6.823 -65 -6.888

5 Inwoner en Inhuur trainees -19 i

bestuur Rekenkamercommissie -4 i

Abonnement webarchief raadsverslagen -7 s

Bouwleges -200 i

Overschrijding krediet herinrichting begraafplaats (reserve) -33 i

Restauratie hekweken begraafplaats (reserve) -42 i

Totaal programma 5 - Inwoner en Bestuur -5.885 -5.885 -305 -6.190

Algemene Algemene uitkering - decentralisatie VTH taken 33 i

dekkingsmiddelen Algemene uitkering - mantelzorg 7 i

Algemene uitkering - invoeringskosten jeugdzorg 50 i

Algemene uitkering - accressen/ontwikkelingen 200 i

Algemene uitkering - WMO 203 i

Dividend 229 i

Bedrijfsvoering 722

Informatiebeheer -10 s

Communicatie -20 s

Afronding 1

-29

Totaal algemene dekkingsmiddelen 24.536 24.597 693 25.290

Resultaat voor bestemming -7.415 -5.899 90 -5.809

Mutaties reserves Reserve onderhoud begraafplaats 75 i

Totaal mutaties reserves 7.476 5.898 75 5.973

Resultaat na bestemming 62 0 165 165

Subtotaal ADM

Subtotaal bedrijfsvoering
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Het volgende overzicht geeft een samenvatting van het resultaat van de bestuursrapportage:  

 

 

 

Incidenteel saldo bestuursrapportage 2014 202

Structureel saldo bestuursrapportage 2014 -37

165

Eerder genomen besluiten Raad/College

(Plan) schades -121

Hart voor Hillegom -48

Totaal -169

Afwijkingen

Vervangen brandkranen -50

Bouwleges -200

Meicirculaire 2014 391

Dividend 229

Overig -36

Totaal 334

Resultaat van de bestuursrapportage 2014 165

Resultaat bestuursrapportage 2014

Resultaat van de bestuursrapportage 2014

Samenvatting resultaat bestuursrapportage 2014

bedragen x € 1.000

bedragen x € 1.000
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In het onderstaande overzicht zijn de begrotingswijzingen t/m 1 juni 2014 opgenomen. 

 

 

 
bedragen x € 1.000

Programma Begrotingswijzigingen 2014 Bedrag Besluit

Ruimte Schrappen busbaan en vervangen door 

doorstroomverbeteringen bus

1.235 26-3-2014

Herontwikkeling Leembruggenstraat -450 26-3-2014

785

Maatschappij Begrotingswijziging ISD 2014-I 731 23-1-2014

Begrotingswijziging KDB 2014 -36 22-5-2014

695

Veiligheid en handhaving Hondenbeleid -25 12-12-2013

-25

Algemene dekk middelen Post onvoorzien 16 diversen

Begrotingsresultaat 62 7-11-2013

Bedrijfsvoering Onderzoek energiebesparing -17 7-11-2013

61

Mutaties reserves Begrotingsresultaat -62 7-11-2013

Storting reserve openbare ruimte centrum -500 7-11-2013

Onttrekking algemene reserve t.b.v. 

openbare ruimte centrum 

500 7-11-2013

Begrotingswijziging ISD 2014-I -731 23-1-2014

Schrappen busbaan en vervangen door 

doorstroomverbeteringen bus

-1.235 26-3-2014

Herontwikkeling Leembruggenstraat 450 26-3-2014

-1.578

Totaal wijzigingen -62

Totaal programma 1

Totaal programma 2

Totaal programma 3

Toaal mutaties reserves

Totaal ADM
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Bijlage 1. Stand van zaken oormerken 2013 (Besluit bij Programmarekening 2013) 

 
Oormerken 2013 t. l.v. de exploitatie

progr. oormerk bedrag toelichting Afwijkingen

1.1 Bestemmingsplannen (bp) €10.900 In het 3
e
 kwartaal 2014 selecteren we een adviesbureau 

dat begint met de inventarisatie van het buitengebied.

1.4 Economisch koersdocument €9.500 Geen bijzonderheden.

1.5 Bodemsanering 1e Loosterweg €90.000 Bodemsanering is in uitvoering

2.1 Wmo Psychosociaal beleid 2013 €71.500 Geen bijzonderheden.

Transitiekosten Awbz 2013 €23.800 Geen bijzonderheden.

2.2 Regionaal Educatieve Agenda (REA) €30.500 Geen bijzonderheden.

Sportbuurtcoaches €43.000 Geen bijzonderheden.

Transitiekosten jeugdzorg €26.000 Geen bijzonderheden.

4.1 Groot onderhoud wegen €13.000 Wacht op afronding werkzaamheden N208 en op 

besluitvorming Hoftuin

4.3 Baggeren €43.000 Geen bijzonderheden.

bedr.v. Inventaris gemeentekantoor €24.000 De aanbesteding van de inventaris van spreekkamers loopt. Wordt afgerond in juli 2014

bedr.v. Telefooncentrale €10.000 De test met nieuwe toestellen n.a.v. nieuwe telefooncentrale loopt. Wordt afgerond in juli 2014

bedr.v. Beleidsplan IV & ICT plan 2013 €54.600 Geen bijzonderheden.

Totaal oormerken exploitatie €449.800

Diverse activiteiten worden uitgevoerd in 2014.

Restantbudget oormerken voor bp Buitengebied. Dit is een duur bp en 

start in 2014.

Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor verdere uitvoering 

in 2014.

Afronding van de werkzaamheden en de financiële afwikkeling vindt 

plaats in 2014.

Het budget voor Wmo psycho sociaal beleid is deels 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 en als buffer voor 

verwachte transitiekosten en tijdelijke vervanging personeel belast met de 

transitie.

Het budget voor transitiekosten Awbz is deels onderbenut gebleven. Er is 

nog veel onduidelijkheid over hoe en per wanneer de transitie paats 

vindt. 

Er is nog geen aanspraak gedaan op deze middelen omdat de uitwerking 

van de REA tijdelijk is stopgezet i.v.m. prioriteit voor de invoering van het 

passend onderwijs. Verzocht wordt de middelen te oormerken voor de 

2e helft van het schooljaar 2013-2014.

2.3 Traject is begonnen in september. Budget was voor een heel jaar. 

Restant oormerken voor sportgerelateede zaken.

Het budget voor transitiekosten jeugdzorg is deels overgedragen aan 

Holland Rijland. Er is nog veel onduidelijkheid over hoe en per wanneer 

de transitie paats vindt. Verzocht wordt het restantbudget te oormerken. 

I.v.m. gewijzigde planning van het project N208 zijn 

bestratingswerkzaamheden in de Molenstraat en Elsbroekeerlaan 

doorgeschoven naar 2014.

Verzocht wordt het restantbudgte te oormerken voor uitvoering in 2014.
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Oormerken 2013 t. l.v. een reserve 

progr. oormerk bedrag toelichting reserve Afwijkingen

1.1 Jozefpark Oosthoek €23.600 Het budget van € 67.000 maakt onderdeel uit van 

het investeringskrediet (raad 13 dec. 2012), 

dekking RAI. In 2013 wordt € 43.415 t.l.v. dit 

budget gebracht. Verzocht wordt het restant te 

oormerken voor verdere uitvoering in 2014. 

reserve algemene 

investeringen

Inrichting van parkeervakken voor de moskee is uitgesteld 

i.v.m. de bestuursopdracht onderzoek naar 

herontwikkelingmogelijkheden van het St. Jozefpark.

1.2 Woonzorgzone €136.400 Het budget van € 250.000 maakt onderdeel uit van 

het investeringskrediet (raad 13 juni 2013), dekking 

RAI. In 2013 wordt € 113.621 t.l.v. dit budget 

gebracht. Verzocht wordt het restant te oormerken 

voor verdere uitvoering in 2014. 

reserve algemene 

investeringen

De uitvoeringswerkzaamheden lopen door in 2014.

1.3 Hillegoms verkeers- en vervoerplan 

(HVVP)

€390.800 Het oormerk is bedoeld voor 

verkeersveiligheidsprojecten in de 

schoolomgevingen. In het najaar 2014 zal het 

college met een evaluatie nadere informatie geven 

aan de raad.

reserve algemene 

investeringen

Geen bijzonderheden.

WMO Psychosociaal beleid 2011en 

2012

€178.500 Zie WMO psychosociaal beleid 2013 bij oormerken 

exploitatie

egalisatiereserve 

jaarrekening

Geen bijzonderheden.

Transitiekosten Awbz 2012 €41.300 Het budget voor transitiekosten Awbz is deels 

onderbenut gebleven. Er is nog veel onduidelijkheid 

over hoe en per wanneer de transitie paats vindt. 

egalisatiereserve 

jaarrekening

Geen bijzonderheden.

Verhuiskosten dienstencentrum Elsbroek €50.000 De verhuizing van het dienstencentrum Elsbroek is 

vertraagd naar 2014.

algemene reserve Geen bijzonderheden.

Plan Hoftuin €21.300 Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor 

verdere uitvoering in 2014.

egalisatiereserve 

jaarrekening

Dit jaar moet het plan definitief worden gemaakt.

€500.000 Uitvoering na besluit over definitef plan. reserve algemene 

investeringen

-€125.000 Subsidie na uitvoering subsdie

Reconsructie Elsbroekerpark €5.600 Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor 

verdere uitvoering in 2014.

reserve algemene 

investeringen

Onderhoudstermijn is ingegaan. Op eind dit jaar definitieve 

stand van zaken m.b.t. de financien

5.1 Organisatie ontwikkeling €92.000 Een aantal activiteiten moeten nog worden afgerond 

conform het plan van aanpak.

algemene reserve Geen bijzonderheden.

5.1 Taxaties i.v.m. brandverzekering €10.000 Verzocht wordt € 10.000 te oormerken conform een 

offerte.

algemene reserve Geen bijzonderheden.

5.3 Project KEK (Klant E-gemeente Kwaliteit) 

2011 en 2012

€105.400 Vertraging: uitvoering IV en ICT plan: o.a. klant- en 

contactsysteem.

egalisatiereserve 

jaarrekening

Geen bijzonderheden.

bedr.v. Beleidsplan IV & ICT plan 2012 €89.000 Diverse activiteiten worden uitgevoerd in 2014. egalisatiereserve 

jaarrekening

Geen bijzonderheden.

bedr.v. Automatisering €16.500 Kosten ondersteuning, hard- en software i.v.m. 

migratie automatisering.

egalisatiereserve 

jaarrekening

afegrond in juli 2014

Totaal oormerken t. l.v. reserves €1.535.400

Het project wordt doorgestart door de 

programmaregisseur. Opdracht aan de afdeling Openbare 

Ruimte is nog niet gegeven. Na opdracht is ingeschat dat in 

2014 de planvorming definitief gemaakt kan worden. Eind 

2014, begin 2015 zal de uitvoering starten.

2.1

4.2

Reconstructie Hoftuin
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Bijlage 2. Stand van zaken voorzieningen 

 

In de volgende tabel wordt gerapporteerd over de voor 2014 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 2014. 

 

Raming
Verwachte 

realisatie

Groot onderhoud 

onderwijsgebouwen

130.000 294.640 Er zijn door de schoolbesturen geen reguliere 

aanvragen voor 2014 ingediend.

In december 2013 heeft de Sophia Stichting twee 

spoedaanvragen ingediend voor sanering van niet-

hechtgebonden asbest in de cv ruimtes bij de 

Leerwinkel en de Giraf. Op 21 januari 2014 heeft het 

college hiervoor middelen (€ 3781,40 + € 7859,23) 

beschikbaar gesteld.

Basisschool de Fontein wordt op dit moment 

gerenoveerd. Het herstellen van de in 2012 

geconstateerde constructiefout van de begane grond 

vloer wordt in renovatie meegenomen.  

Voor deze werkzaamheden zijn er vanuit de 

voorziening middelen(€ 283.000) vrijgemaakt. 

(College 8-4-2014)

Groot onderhoud 

brede school 

Elsbroek

8.000 0 Benodigde werkzaamheden worden samen met de 

school uitgevoerd. 

De voor 2014 geplande loodvervanging is vorig jaar 

uitgevoerd naar aanleiding van diefstal van de 

loodslabben. 

Groot onderhoud 

zwembad

250.000 250.000 Conform meerjaren onderhoudsplan

Voorziening 

pensioenen

0 0 In 2014 is één wethouder en één ex-wethouder met 

pensioen gegaan. Deze mutaties moeten nog worden 

verwerkt. Er loopt nog een aanvraag voor waarde-

overdracht.

Groot onderhoud 

gebouwen

131.000 131.000 Voorbereiding worden getroffen voor het opknappen 

van de gevelbeplating en vervangen van de zonwering 

van het kantoorpand. 

Totaal 519.000 675.640

Aanwending 2014

Voorziening Toelichting
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Bijlage 3. Stand van zaken investeringskredieten  

 

Kredietnaam

Totaal 

krediet

Uitgegeven 

tot en met 

2013

Uitgegeven 

2014

Restant per 

31-12-

2014

Stand van zaken Berap

Programma 1

ISV project Jozef park 0 216.374 832 -217.206 Raadsvoorstel voor nieuwe planstudie buurt-/parkvisie in voorbereiding 

(bestuursopdracht). Kostenverhaal nog niet geregeld. Realisatie: 

166.374,20 (saldo). Hiervoor nog krediet vaststellen, bijv. in combinatie 

met nieuwe ruimtelijke kaderstelling. Dekking POK uit inbreng 

gemeentepercelen in ontwikkeling en/of kostenverhaal op evt. 

ontwikkelaar(s) en/of RAI.

1.881.452 908.782 345.709 626.962

-1.620.452 -894.311 -167.000 -559.141

740.000 47.554 0 692.446

-740.000 0 0 -740.000

0 47.789 0 -47.789

0 0 0 0

Herontwikkeling 

Leembruggenstraat

450.000 0 0 450.000 Grondaankoop wordt uitgewerkt in een anterieure overeenkomst met Stek. 

203.000 43.415 16.399 143.186

-136.000 0 0 -136.000

Programma 2

Noodstroomvoorzieningen 65.000 23.273 33.604 8.123 Werk is uitgevoerd. Apparaat is getest en operationeel.  Financiële 

afwikkeling  3e kw'14. Er is nog 1 factuur onderweg van circa € 2.000,=.

Verv. huisvesting 

openbaar onderwijs 2011

Verv. huisvesting 

bijzonder onderwijs 2011

Nieuwbouw Hilmare 

school Oranjelaan

Nieuwbouw Savio school 

Oranjelaan

25.527.000 22.138.141 213.233 3.175.626

-357.000 0 0 -357.000

Herinrichting sportpark de 

Zanderij 

6.760.000 6.579.721 377.509 -197.230 Eindafrekening wordt voorbereid. Krediet kan hierna afgesloten worden.

Uitvoeringsplan 

speelruimte 2010 t/m 

2012

135.000 96.418 26.000 12.582 Elsbroekpark is heringericht . Nog niet alle facturen zijn voldaan. 

Afbouw en inrichting 

dienstencentrum

375.000 1.647 0 373.353 Opening naar verwachting in 4e kwartaal 2014. Afronding krediet medio 

1e kwartaal 2015.

Programma 3

Het onderzoek naar alternatieve inrichting van het het gebied loopt nog. 

In afwachting van dit onderzoek dient het krediet opengehouden te 

worden. Het alternatieve inrichtingsvoorstel wordt ter besluitvorming aan 

het college en de raad voorgelegd.

Infrastr. Werken Jozefpark 

oosthoek

Haalbaarheidsstudie is afgerond. Plannen liggen klaar voor 

besluitvorming college.

Haalbaarheidsstudie is afgerond. Plannen liggen klaar voor 

besluitvorming college.

ISV project Woonzorgzone  

Fase 1

ISV project Woonzorgzone  

Fase 2

2014: gemeente heeft 75 % woonrijp gemaakt ten laste van budget 

Stek/Hozo. Deze kosten t/m kwartaal 1 2014 doorbelast. 

realisatie krediet: 648.038,90 (overige kosten tlv 'oude kredieten')

nog beschikbaar: 626.961,10 (excl. positief saldo grondtransacties)

nog benodigd:  0

Afronding krediet: Q1 2015 verwachting (zie ook kwartaalrapportage Q1 

2014)

Gemeente en Stek hebben anterieure overeenkomst getekend. Gemeente 

belast 80.000 plankosten door aan Stek. Stek maakt zelf bouw- en 

woonrijp (beperkte kosten gemeente). Twee termijnen van 40.000: bij 

tekenen ROVK en bij onherroepelijk worden bestemmingsplan. 

Kwartaalrapportage meldde dat uitgaven lager uitvallen, omdat Stek zelf 

bouw- en woonrijp maakt. 

realisatie krediet: 47.554 

nog beschikbaar: 692.446 

nog benodigd: 0

ISV project Woonzorgzone  

Fase 3

Krediet nodig i.c.m. kaderstelling Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie. PM. 

In opdracht van gemeente is concept gebiedsvisie opgesteld. Er ligt ook 

een advies ontwikkelstrategie. Grote gemeentelijke grondpositie als grex 

noodzakelijk ter dekking van kosten nieuwbouw Fioretti. Gemaakte 

kosten betreft planvorming met Stek en Zorgbalans. Krediet nog nodig ten 

laste van grex WZZ 3 en/of evt. kostenverhaal en/of evt. ISV2.

Sloop Paulusschool via aparte kostenplaats geadministreerd.

Nieuwbouw VMBO school Laatste declaraties voor afwikkeling aannemer moeten nog worden 

ingediend. Verwacht krediet eind 2014 te kunnen afsluiten.

100.000 27.940 5.633 66.428

275.000 0 97.900 177.100
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Programma 4

350.000 132.997 12.030 204.973

-350.000 -132.997 0 -217.003

13.061.600 8.933.329 3.124.828 1.003.444

-2.462.000 -1.176.016 0 -1.285.984

Herinrichting Prins 

Hendrikstraat

175.000 144.759 0 30.241 Project is kaar en wordt in 2014 financiëel afgerond. (Door 

onderhoudstermijn mogelijk tot 1e kwartaal 2015.

Initiatieffase N208 fase 3 390.000 56.744 63.533 269.723 Voorbereiding/uitvoering moet nog starten. Krediet nog beschikbaar 

houden.

Aanpassen plein 

Patrimonium

150.000 18.030 71.725 60.246 Project is kaar en wordt in 2014 financiëel afgerond. (Door 

onderhoudstermijn mogelijk tot 1e kwartaal 2015.)

Kunstwerken beheerplan 

2013

184.000 60.123 73.000 50.877 De uitvoering Hoftuin zal 3e lwartaa; 2014 starten. Oplevering 1e kwartaal 

2015. Beschoeiing Elsbroekerpark verrekend.

Kunstwerken beheerplan 

2014

184.000 0 0 184.000 Werkzaamheden worden conform het IBOR jaarprogramma uitgevoerd in 

het 4e kwartaal 2014. Oplevering 2015.

Openbare verlichting 2014 81.000 0 0 81.000 Opdracht voor het vervangen masten en armaturen is verstrekt. Uitvoering 

van de vervanging conform het IBOR jaarprogramma.

Vervangen VRI 2013 105.000 0 0 105.000 Krediet is nog steeds nodig voor de vervanging van de VRI. Als de 

reconstructie N208 (fase 3) niet doorgaat dan is autonome vervanging 

noodzakelijk. De VRI is namelijk al ver over de levensduur heen.

Vervangen wijkcontainer 

bij Palet

66.000 0 11.300 54.700 Uitgaven aanzienlijk lager dan begroot. Dit komt omdat de aanschaf en 

plaatsing is meegenomen in de tranche van de gehele plaatsing 

ondergrondse containers in Hillegom.

GRP 2011 

Verbeteringsmaatregel 

211.000 223.934 0 -12.934 Verhoging van 9 overstortdrempels is klaar. Overloop van werkzaamheden 

Margrietplantsoen, 2e en 3eLoosterweg zijn klaar. Door onverwachte KPN 

kabel in de Abellalaan meerwerk op het project overstorten ontstaan.

GRP 2011 vrijverval 645.042 668.118 0 -23.076 De werken zijn afgerond en afgesloten. Achteraf  gezien is gebleken dat 

de werken al in 2013 konden worden afgesloten.

GRP 2012 vrijverval 645.021 83.285 566.944 -5.208 Er is meerwerk ontstaan bij de rioolvervanging Avenbeeck. Naar 

verwachting kan het krediet in 2014 worden afgesloten.

GRP 2012 Huisaansluiting 70.000 21.226 72.617 -23.844 Er is meerwerk ontstaan op vervanging huisaansluitingen Avenbeeck. Dit 

bedragis  circa € 26.00,=. Huisaansluitingen vervangen Patrimonium is 

klaar. Eindafrekening huisaansluitingen Patrimonium komt nog. Nar 

verwachting 3e kwartaal 2014. 

GRP 2012 

verbeteringsmaatregelen 

427.500 147.351 87.665 192.484 Afkoppelen Patrimoniumplein nog niet gereed. Analyse meten in riolering 

is klaar. Afkoppelen Avenbeeck is ook klaar. Inrichten grondwatermeetnet 

klaar. Verbetering riolering Meerlaan is nog niet gereed. Naar verwachting 

zijn de werkzaamheden afgerond in 4e kw. 2014. Restant budget ter 

dekking Raad N208 circa 190.000,=. 

GRP 2013 vrijvervalriolen 645.021 8.009 24.159 612.853 Het riool renovatiebestek is opgesteld. In najaar 2014 de uitvoering. Naar 

verwachting 4e kwartaal gereed. Financiële afwikkeling 1e kwartaal 2015. 

Restant budget dekking Raadbesluit N208 circa € 120.000,=.

GRP 2013 Huisaansluiting 70.000 0 0 70.000 Huisaansluitingen vervangen N208 (Triangel) € 38.000,=. Restant budget 

dekking Raadbesluit N208 circa € 24.000,=. Afrekening waarschijnlijk 4e 

kwartaal 2014 / 1e kwartaal 2015.

GRP 2013 

verbeteringsmaatregelen 

100.000 0 24.730 75.270 Na onderzoek blijkt dat hydraulische werking Treslonglaan slim verbeterd 

kan worden. Waardoor meevaller in kosten. Restant budget dekking 

Raadsbesluit N208 circa € 60.000,= Afrekening waarschijnlijk 4e kwartaal 

2014 / 1e kwartaal 2015.

GRP Mechanische riolering 

2014

6.750 0 0 6.750 Vervangingen van enkele voedingskasten (centraal) t.b.v. rioolgemalen. 

Uitvoering najaar 2014. Afrekening 1e kwartaal 2015.

GRP 2014 vrijvervalriolen 645.021 0 0 645.021 In 2e helft van 2014 wordt renovatiebestek opgesteld. In 1e helft van 

2015 wordt het werk uitgevoerd. Restant budget ter dekking Raadsbesluit 

N208 circa 164.000,=.

GRP 2014 

verbeteringsmaatregelen 

100.000 0 0 100.000 Fonteinschool wordt afgekoppeld. Vanuit herstraatprogramma worden 

kansen benut via af te koppelen. Het meetprogramma voor riolering wordt 

verfijnd.

Herinrichting N208 fase 1 

en 2

Niet zeker of het project per 31-12-2014 volledig is afgerekend en 

afgesloten kan worden. Doel is om dat wel te hebben. Oplevering 1 

augustus 2014.

Fietspad Hillegom-

Bennebroek 

Onteigeningsprocedures lopen nog. Gem. Hillegom hoopt in 3e kwartaal 

2014 uitspraak te krijgen. Hierna zijn de gronden in bezit en kan de 

voorbereiding en plannen worden voortgezet. Aanbesteding en start 

uitvoering 1e kwartaal 2015. Krediet zal worden gevraagd voor ovl-

oplossing (zie motie raad)
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Programma 5

Herinrichting 

begraafplaats 

175.300 147.768 15.794 11.739 Opwaardering en herinrichting begraafplaats. In de Kadernota van 2009 

was hiervoor € 500.000,00 opgenomen. Hiervan heeft de raad in 2010 € 

175.300,00 beschikbaar gesteld voor de kwalitatieve opwaardering en 

herinrichtiting van de algemene begraafplaats. Het project is nagenoeg 

afgerond en het doel “de begraafplaats een kwaliteitsimpuls te geven” is 

gehaald. Dit kan ondermeer worden afgeleid uit de positieve signalen die 

wij van burgers krijgen. In de uitvoering van het werk zijn wij 

geconfonteerd met extra uitgaven die niet waren voorzien. Voorbeelden: 

Er zijn bij het ruimen meer stoffelijke resten aangetroffen dan geraamd. 

Bij het aanleggen van bestrating is gestuit op de funderingsresten van een 

oude brug.

De extra gemaakte kosten € 33.000,00 kunnen worden gedekt uit de 

“reserve onderhoud begraafplaats”.

Bedrijfsvoering

Vervangen verlichting 

gemeentekantoor 2011

18.000 6.707 0 11.293 Afrekening verwacht medio juli 2014. Krediet is dan volledig benut. 

Vervangen verlichting 

gemeentekantoor 2012

18.000 0 0 18.000 Afrekening verwacht medio juli 2014. Krediet is dan volledig benut. 

Vervangen verlichting 

gemeentekantoor 2013

19.000 0 0 19.000 Afrekening verwacht medio juli 2014. Krediet is dan volledig benut. 

Vervangen airco's 

gemeentekantoor 2013

12.000 8.330 3.624 46 Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Vervangen meubilair 

gemeentekantoor 2013

22.000 0 0 22.000 In het 2e halfjaar 2014 vindt aanbesteding plaats van bureaustoelen. 

Stichting Rijk doet de begeleiding.

Vervangen airco's 2014 12.000 0 12.079 -79 Afronden en krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Vervangen verlichting 

gemeentekantoor 2014

19.000 0 0 19.000 Naar verwachting afronding project medio juli 2014. Krediet is dan 

volledig benut.

Vervangen meubilair 

gemeentekantoor 2014

22.000 0 0 22.000 In het 2e halfjaar 2014 vindt aanbesteding plaats van bureaustoelen. 

Stichting Rijk doet de begeleiding.

Vervanging bestelauto 25.000 0 23.043 1.957 Bedrijfswagen is afgeleverd maart 2014. Krediet kan afgesloten worden.

Vervanging brommers 4.000 0 3.293 707 Scooter is afgeleverd. Krediet kan afgesloten worden.

Vervangen grootformaat 

printer/Scanner

18.000 0 0 18.000 Afhankelijk van organisatie keuze. Naar verwachting 4e kwartaal 2014 of 

1e kwartaal 2015 gereed.

Centrale applicaties 2012 165.000 106.099 7.624 51.277 Verplichting aangegaan € 91.000,= gegevensmagazijn. Restant uit 

jaarplan 2013. 7000340529. Gereed medio 3e kwartaal.

Uitvoering jaarplan ICT 

2013

170.000 101.629 39.393 28.978 Wordt ingezet t.b.v. overeenkomst automatisering. Lisse-Hillegom. 

Gereed Eind 2014.

Centrale applicaties 2013 170.000 54.404 8.448 107.149 Restantinvestering gegevensmagazijn. € 40.000,=. € 67.000,= wordt 

ingezet t.b.v. overeenkomst automatisering Lisse-Hillegom. Gereed Eind 

2014.

 

 

 

 


