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2020 2021 2022 2023

Deel Decentralistie 1.939 1.932 1.893 1.889

Algemene uitkering 28.139 28.566 28.385 28.508
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Programma Risico Categorie  Passief Actief Netto Risicobedrag 

Hillegom

Financiering Risico dat geborgde tegenpartijen 

stoppen met betalen waardoor 

leningen niet of deels terugbetaald 

worden. Dit heeft een negatief effect 

op de exploitatieruimte van de 

gemeente. 

Financieel Accepteren 1.000€                     

Financiering Risico dat directe tegenpartijen 

stoppen met betalen waardoor 

leningen niet of deels terugbetaald 

worden. Dit heeft een negatief effect 

op de exploitatieruimte van de 

gemeente. 

Financieel Accepteren 22.000€                   

Leefomgeving/Prettig wonen 

voor iedereen

Implementatie van de omgevingswet 

en de wet kwaliteitsboring loopt 

vertraging op door mismatch in 

kennis, vaardigheden en cultuur. Dit 

resulteerd in extra kosten voor 

inhuur en begeleiding.

Operationeel Inbouw flexibele schil voor 

vergunningsverleners en 

routekaart voor de 

ontwikkeling van de 

gewenste competenties

19.000€                   

Leefomgeving/Prettig wonen 

voor iedereen

De inventarisatie van 

kapitaalgoederen is onvolledig. De 

oorzaak hiervan is uitbesteding en 

onvoldoende vastlegging van 

kennis. Het gevolg hiervan is dat 

kapitaalgoederen onvoorzien 

onderhoud nodig hebben.

Operationeel Aanbesteding van 

kennispakketten en 

vastlegging van kennis 

moet het gat in de 

inventarisatie van 

kapitaalgoederen laten 

afnemen/wegnemen.

6.000€                     

Leefomgeving/Prettig wonen 

voor iedereen

Een bestuurlijke maatregel is 

gebaseerd op een foute 

beoordeling. Dit kan leiden tot claims

Bestuurlijk-politiek Accepteren 3.000€                     

Leefomgeving/Prettig wonen 

voor iedereen

Schade door vandalisme is groter 

dan voorzien en is niet verzekerd. 

Dit kan leiden tot 

budgetoverschreiding. 

Externe factoren Accepteren 1.000€                     

Leefomgeving/Prettig wonen 

voor iedereen

Ziekten en plagen in de buitenruimte 

nemen toe door o.a. 

klimaatverandering. Hierdoor 

moeten vaker onvoorziene kosten 

worden gemaakt om de negatieve 

gevolgen hiervan te bestrijden. 

Externe factoren Accepteren 28.000€                   

Leefomgeving/Prettig wonen 

voor iedereen

Versneld vervangen of groot 

onderhoud uitvoeren door 

wijzigingen in o.a. het klimaat

Externe factoren Met regelmaat inspecties 

uitvoeren en daarnaast 

bijvoorbeeld zaken als de 

klimaatstresstest.

78.000€                   

Leefomgeving/Prettig wonen 

voor iedereen

Diverse Operationeel Accepteren 47.000€                   

Overkoepelend Risico De publieke opinie ten aanzien van 

HLTsamen of de gemeenten wordt 

negatief beinvloed. De oorzaken 

hiervoor zijn divers en 

onvoorspelbaar. Dit resulteerd in 

imagoschade en additionele kosten 

voor communicatiemiddelen en 

woordvoering. 

Afbreuk Accepteren 4.000€                     

Overkoepelend Risico Participatietrajecten wekken 

vertrouwen dat onvoldoende kan 

worden waargemaakt. Dit resulteerd 

in imagoschade en additionele 

communicatieinspanningen.

Afbreuk Opstellen visie op 

samenspel gemeente-

samenleving en opstellen 

handelingsperspectief incl. 

toolbox voor zowel 

burgerparticipatie als 

overheidsparticipatie voor 

5.000€                     



Overkoepelend Risico Tussenevaluatie van HLTsamen 

geeft aanleiding tot nader 

onderzoek. Dit resulteerd in 

additionele onderzoekskosten. 

Bestuurlijk-politiek Accepteren 13.000€                   

Overkoepelend Risico De verantwoording van 

subsidiegelden door de provincie 

wordt niet als afdoende beschouwd 

door de subsidieverstrekker 

waardoor de subsidies worden 

gekort of niet uitbetaald. 

Operationeel Accepteren 3.000€                     

Overkoepelend Risico De borging van projecten 

(projectmatig werken) vindt 

onvoldoende plaats. De oorzaak 

hiervan is tijd (afhankelijkheid van 

andere projecten) kennis en cultuur. 

Dit resulteerd in kwaliteitsproblemen 

en herstelwerkzaamheden.

Operationeel Standaarden voor 

projecten en borging 

(professionele 

werkmethoden)

7.000€                     

Verbonden Partijen Risico's in de bedrijfsvoering van een 

verbonden partij manifesteren zich 

waardoor de verbonden partij 

onvoldoende in staat is haar 

opdracht uit te voeren en/of schade 

(euro) wordt doorbrekend aan de 

gemeente.

Overige Accepteren 845.000€                 

Vitaliteit/Energiek en Sociaal 

Teylingen

Leerlingenvervoer wordt niet 

conform contract geleverd. Dit 

resulteerd in juridische stappen met 

als doel de dienstverlening weer op 

peil te brengen.

Externe factoren Accepteren 18.000€                   

Vitaliteit/Energiek en Sociaal 

Teylingen

Stijging van de vraag naar zorg en 

ondersteuning binnen open-einde-

reglingen. Dit resulteerd in een 

toename van niet begrote kosten 

Externe factoren Snelle toeleiding naar de 

passende zorg versterken 

door de inzet van integrale 

toegang, POH Jeugd en 

Jeugdhulp in onderwijs als 

algemene voorziening.

360.000€                 



 

 

Straatmeubilair, bebording en wegbewijzering 

Naam beleidsplan - 

Vastgesteld - 

Looptijd - 

Actualisatie 2019 

Vastgesteld kwaliteitsniveau - 

Naam beheer- en onderhoudsplannen - 

Looptijd - 

Actualisatie 2019 

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo 
ja, toelichting opnemen in paragraaf) 
 
 

Nee. Er is gestart met het opstellen van een beleid en beheerplan 
voor straatmeubilair, wegbewijzering en reclame in de 
buitenruimte. Dit beleid wordt in 2019/2020 aan het college 
aangeboden. 

 

Onderwerp 

(x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 

Investeringsbedragen 
    Bedragen t.l.v. exploitatie 51 36 36 36 

 
  



 

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit) 

Uitvoeren van het beheerplan 







Speelplaatsen 

Naam Beleidsplan Speelbeleid Hillegom 2003 - 2012 

Vastgesteld 2003 

Looptijd 2010-2012 

Actualisatie 2019 

Vastgesteld kwaliteitsniveau Basis 

Naam Beheers- en onderhoudsplannen Vervangingsplan spelen 

Looptijd 
 

Wordt jaarlijks herzien door de beheerder in samenwerking met 
toezicht en de buitendienst. 

Actualisatie 2019 

Is er sprake van achterstallig onderhoud? 
(zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) 

Hillegom heeft 65 speelplaatsen. Met het huidige vervangingsbudget 
kunnen 30 speelplaatsen beheerd worden. Er zal een keus gemaakt 
moeten worden, minder speelplaatsen, Meer budget of een 
combinatie van beide. 

Naam voorziening/reserve N.v.t. 

 

Onderwerp 
    (x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 

Bedragen t.l.v. exploitatie 80 80 80 80 

 

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit) 



Beheer- en uitvoeringsplan Openbare verlichting















1 Explo itatiesaldo voor toevoeging aan (+) cq onttrekking 

uit reserves (-) -/+ 1.895 1.492 2.370 2.399

2

Afschrijvingen ten laste van de explo itatie + 2.575 2.976 3.306 3.346

3 Bruto dotaties aan de voorzieningen ten laste van de 

explo itatie + 731 720 753 760

4

Uitgaven aan investeringen in (im) materiële vaste activa - 3.708 4.960 2.676 1.152

5 De in mindering op 4 gebrachte bijdragen van Rijk, 

Provincie, EU en ov. + 0 0 0 0

6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im) 

materiële vaste activa + 0 0 0 0

6b Boekwinst op desinvesteringen in (im) materiële vaste 

activa - 0 0 0 0

7 Uitgaven aan aankoop van grond en uitgaven van 

bouwrijp maken - 875 195 0 0

8a Verkoopopbrengsten van grond + 2.373 2.722 2.226 0

8b Boekwinst op grondverkopen - 0 0 0 0

9 Betalingen ten laste van voorzieningen - 658 829 758 764

10 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen - 0 0 0 0

Geraamd EM U-saldo 2.333 1.926 5.221 4.589











http://www.hollandrijnland.nl/
http://www.isdbollenstreek.nl/
http://www.maregroep.nl/


http://www.rdoghm.nl/
http://www.vrhm.nl/


http://www.odwh.nl/
http://www.vuilafvoerbedrijf.nl/


http://www.cocensus.nl/


http://www.gomdb.nl/
http://www.meerlanden.nl/
http://www.bng.nl/eCache/INT/51/576.html


http://www.dunea.nl/dunea


http://www.stichtingrijk.nl/
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5 De in mindering op 4 gebrachte bijdragen van Rijk, 

Provincie, EU en ov. + 0 0 0 0

6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im) 

materiële vaste activa + 0 0 0 0

6b Boekwinst op desinvesteringen in (im) materiële vaste 

activa - 0 0 0 0

7 Uitgaven aan aankoop van grond en uitgaven van 

bouwrijp maken - 875 195 0 0

8a Verkoopopbrengsten van grond + 2.373 2.722 2.226 0

8b Boekwinst op grondverkopen - 0 0 0 0

9 Betalingen ten laste van voorzieningen - 658 829 758 764

10 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen - 0 0 0 0

Geraamd EM U-saldo 2.333 1.926 5.221 4.589





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stortingen in reserves

Lasten
Begroting na 

wijzigingen
Begroting Begroting Begroting Begroting Omschrijving

Incidenteel 

/ 

Structureel

2019 2020 2021 2022 2023

Reserve sociaal domein Overschot 3D begroting i

Totaal programma 1 0 0 0 0 0

Algemene reserve -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 Aflossing aanschaf praalwagen bloemencorso, 

2022 laatste jaar. 
s

Algemene reserve -2.216.500 Ontwikkelen Centrumgebied i

Reserve onderwijshuisvesting 137.669 Saldo onderwijsbegroting exploitatie i

Reserve kap.lasten nieuwe investeringen Herinrichting Burg. van Nispenpark en omgeving i

Reserve kap.lasten nieuwe investeringen Herinrichting Hoofdstraat N, Deltahof en i

Reserve kap.lasten nieuwe investeringen -1.950.000 Uitvoering Centrumplannen, Hoofdstraat Midden i

Reserve kap.lasten nieuwe investeringen -690.000 -690.000 Aanpassen verkeerssituatie Jozef/Leerwinkel i

Reserve kap.lasten nieuwe investeringen -750.000 Herinrichting Prinses Irenelaan i

Totaal programma 2 -4.721.331 -692.500 -752.500 -2.500 0

Reserve regionaal investeringsfonds

Totaal programma 4 0 0 0 0 0

Algemene reserve -1.704.185 Begrotingsresultaat 2018

Totaal algemene middelen -1.704.185

Totaal stortingen reserves -6.425.516 -692.500 -752.500 -2.500 0



Onttrekkingen uit reserves

Baten
Begroting na 

wijzigingen
Begroting Begroting Begroting Begroting Omschrijving

Incidenteel 

/ 

Structureel

2019 2020 2021 2022 2023

Algemene reserve 565.500 Overhevelingen jaarrekening 2018 i

Algemene reserve 15.000 15.000 15.000 Aansluiten bij het initiatief 'Rookvrije generatie' i

Algemene reserve 25.000 In kaart brengen van behoefte en i

Algemene reserve 50.000  Uitvoeren van de beleidsnota ‘Hillegom positief i

Algemene reserve 100.000 Uitvoeren van projecten eenzaamheidsbestrijding. i

Algemene reserve 75.000 75.000 Voldoende inzet jeugd- en jongerenwerk op i

Reserve kap.lasten nieuwe investeringen 318.675 6.840 6.840 6.840 6.840 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie s

Reserve onderwijshuisvesting 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Saldo onderwijsbegroting exploitatie s

Reserve onderwijshuisvesting 18.667 21.333 Tijdelijke huisvestingskosten Jozefschool tlv i

Reserve onderwijshuisvesting 22.000 22.000 22.000 22.000 Tijdelijke kosten Internationale Schakelklas i

Reserve sociaal domein Tijdelijk fonds jeugdhulp (raad 13-10-2016) i

Reserve sociaal domein Extra Tijdelijk fonds Jeugdhulp (raad 15-6- i

Reserve sociaal domein Extra gelden Jeugdzorg 2018 i

Reserve sociaal domein Extra gelden veilig Thuis i

Reserve sociaal domein 29.277 Saldo begroting 3D s

Totaal programma 1 1.253.452 212.507 140.173 103.840 103.840

Algemene reserve 176.429 176.429 176.429 Financiering uitvoeringsprogramma Economische s

Algemene reserve Continuering Streetcornerwork i

Algemene reserve Overhevelingen jaarrekening 2017 i

Algemene reserve Breedbandinternet N Leidsevaart, Margrietenlaan i

Algemene reserve Verlenging streetcornerwork i

Algemene reserve 316.194 Overhevelingen jaarrekening 2018 i

Algemene reserve 20.000 20.000 Omgevingswet: Analyse huidige stand van zaken i

Algemene reserve 20.000 20.000 20.000 20.000 Op onderdelen actualiseren Woonvisie Hillegom 

2015-2019 'Top van de Bollenstreek' 

s

Algemene reserve 10.000 Opzetten en monitoren  woningbouwprogramma i

Algemene reserve 25.000 Uitvoeren vervoersanalyse naar mogelijke 

verbeteringen van de OV-bereikbaarheid van 

Hillegom

i

Algemene reserve 35.000 Verbinding voor langzaam verkeer tussen het i

Algemene reserve 15.000 Verder ontwikkelen interactieve website  i

Algemene reserve 50.000 Uitvoering Inventarisatie asbestdaken. i

Algemene reserve 35.000 Actualiseren handboek (her)inrichting openbare i

Algemene reserve Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom i

Algemene reserve 50.000 50.000 Stimuleren en faciliteren van plannen i

Algemene reserve 30.000 30.000

Uitvoeren van onderzoek naar verkeersonveilige 

situaties.
i

Algemene reserve 2.216.500 Ontwikkelen Centrumgebied i

Algemene reserve Herinrichting Burg. van Nispenpark en omgeving i

Algemene reserve Herinrichting Hoofdstraat N, Deltahof en i

Algemene reserve 1.950.000 Uitvoering Centrumplannen, Hoofdstraat Midden i

Algemene reserve 690.000 690.000 Aanpassen verkeerssituatie Jozef/Leerwinkel i

Algemene reserve 750.000 Herinrichting Prinses Irenelaan i

Reserve kap.lasten nieuwe investeringen 223.048 537.764 691.264 728.764 728.764 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie s

Reserve nog uit te voeren werken 223.858 Herstelstraatwerkzaamheden grondexploitaties i

Algemene reserve 50.000 Opstellen waterbeheerplan 2020-2025 i

Algemene reserve 7.500 15.000 Extra werkzaamheden opstellen DVO Meerlanden i

Algemene reserve 10.000 Advisering mobiliteitsdossiers i

Algemene reserve 80.000 80.000 Omgevingsplan Hillegom overig grondgebied i

Algemene reserve 10.000 Verblijfsrecreatie visie en beleid i

Totaal programma 2 5.862.171 1.875.551 1.762.693 748.764 728.764

Algemene reserve 10.000 Goed digitaal aansluiten bedrijven (en woningen) i

24.270 Overhevelingen jaarrekening 2018

Algemene reserve 100.000 Opzetten van een regeling voor kunst in de i

Totaal programma 3 134.270 0 0 0 0

Algemene reserve 20.000 Uitvoeren stresstest. i

Algemene reserve 58.000 58.000 58.000 We versterken het accountmanagement 

(wegwijsformule) bij wijken, verenigingen en 

ondernemers en bij overheids- en 

buurtparticipatie 

i

Reserve regionaal investeringsfonds 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 Regionaal Investeringsfonds Holland-Rijnland, 

2023 laatste jaar.

s

Algemene reserve Kadernota 2018: onttrekking t.b.v. reserve RIF i

Algemene reserve 23.000 Overhevelingen jaarrekening 2018 i

Algemene reserve 15.000 Actualiseren MOP gemeentelijke gebouwen i

Totaal programma 4 531.000 503.000 488.000 430.000 430.000

Algemene reserve 533.987 Overhevelingen jaarrekening 2018

Totaal a lgemene middelen 533.987 0 0 0 0

Totaal onttrekkingen uit reserves 8.314.880 2.591.058 2.390.866 1.282.604 1.262.604



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


