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Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor u ligt de programmarekening 2015. Een jaar waarin naast de reguliere werkzaamheden en projecten 

ook is begonnen met de voorbereidingen voor HLT samen. 

 

Het jaar 2015 sluit af met een positief netto resultaat van 511.000 euro. Een samenvatting van het tot 

stand komen van dit resultaat vindt u terug op pagina 7. Een uitgebreidere toelichting op de diverse posten 

treft u aan vanaf pagina 101. Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door circa 2 miljoen 

lagere uitgaven voor de WMO dan eerder was geraamd. Vooral het aantal aanvragen voor hulpmiddelen, 

ondersteuning en begeleiding was minder dan voorgaande jaren. 

 

We sluiten 2015 af met een positief beeld. Wij hebben voortgang geboekt op een flink aantal projecten. Zo 

zijn onder andere de centrumplannen vastgesteld en is het werk aan de Hoftuin inmiddels afgerond. Ook 

op het gebied van de decentralisaties zijn er belangrijke stappen gezet De financiële resultaten lijken door 

de genomen maatregelen (vooralsnog) mee te vallen. De reserve sociaal domein hoeft voor het jaar 2015 

niet te worden aangesproken. De voorbereidingen voor de 3e fase N208 zijn gestart en langs de N208 

wordt het project “Zorgeloos groen” uitgevoerd.  

 

De financiële positie van onze gemeente is goed. Een ingrijpende keuze om de begroting 2015 structureel 

sluitend te maken door een forse bezuinigingsoperatie heeft daarbij geholpen. Hierdoor hoeven wij de 

geplande uitname uit de Nuon reserves niet meer te doen en blijft onze reservepositie en (daarmee 

samenhangend) ons weerstandsvermogen op een uitstekend niveau.  

 

Wij vertrouwen op een goede behandeling van de jaarstukken over 2015. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom 
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Leeswijzer 
De programmarekening bestaat uit twee delen: 

 

1. Jaarverslag 

 

In het jaarverslag vertellen wij over het behalen van de beleidsvoornemens uit de programmabegroting 

2015. Het verslag en de in de loop van het jaar uitgekomen bestuursrapportage volgen de 

programmastructuur. De indeling in de vijf programma’s is: 

 

 

 

 

Wij sluiten de programma’s af met het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.  

 

Per programma vindt u de beleidskaders, de beleidsvoornemens, prestatiegegevens en het financiële 

overzicht. Dit is uitgewerkt aan de hand van de drie W-vragen (conform artikel 3 van de financiële 

beheersverordening artikel 212 Gemeentewet):  

 Wat hebben we bereikt? (Outcome) 

 Wat hebben we ervoor gedaan? (Output) 

 Wat heeft het gekost? (Input) 

 

Vervolgens worden vanaf pagina 42 de paragrafen beschreven. Deze geven een dwarsdoorsnede van de 

programmarekening. De paragrafen zijn: 

A. Weerstandsvermogen 

B. Kapitaalgoederen 

C. Financiering 

D. Bedrijfsvoering 

E. Verbonden partijen 

F. Grondbeleid 

G. Lokale heffingen

 

2. Financiële jaarrekening 

 

In de financiële jaarrekening informeren wij u over de balans en jaarrekening, de grondslagen van 

waardering en resultaatbepaling. Ook geven we een toelichting op de vermogenspositie van de gemeente.  

In de bijlagen zijn opgenomen:  

 een financiële toelichting op de programma’s 

 een financiële toelichting op de apparaatskosten 

 een overzicht van de mutaties van de reserves  

 een overzicht van de incidentele baten en lasten 

 een overzicht van afgesloten kredieten 

 Single Information Single Audit (SiSa) verantwoording.  

 

In de controleverklaring, opgesteld naar aanleiding van de controle van de jaarrekening, geeft de 

accountant zijn oordeel. Over zijn bevindingen doet de accountant afzonderlijk verslag. Dit verslag 

versturen we samen met de programmarekening.  

  

1. Ruimte 2. Maatschappij 3. Veiligheid & 
Handhaving 

4. Beheer openbare 
ruimte 

5. Inwoner & 

Bestuur 
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Samenvatting 

Financieel resultaat 

In het onderstaand overzicht wordt in hoofdlijnen het resultaat na mutaties reserves weergegeven. In 

bijlage 1 van de jaarrekening is per programma een gedetailleerde toelichting opgenomen. 

 

   

Bedragen x € 1.000

Programma Financiële toelichting op hoofdlijnen

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2015

Programma 1 1.1 Ruimte 74

1.2 Wonen -2

1.3 Bereikbaarheid 968

1.4 Economie en bedrijvigheid -142

1.5 Milieu 44

Programma 2 2.1 Sociaal domein 2.043

2.2 Onderwijs 250

2.3 Sport en volksgezondheid 9

2.4 Kunst en cultuur 60

Programma 3 3.1 Openbare orde en veiligheid 0

3.2 Handhaving 84

3.3 Brandweer en crisisbeheersing 43

Programma 4 4.1 Infrastructuur 260

4.2 Groen 0

4.3 Riolering en water -49

4.4 Afval 8

Programma 5 5.1 Bestuur 114

5.2 Samenwerking 591

5.3 Dienstverlening 124

5.4 Bedrij fsvoering 0

Alg. dekk. midd. Lokale heffingen -202

Algemene uitkering 272

Dividend 0

Saldo financieringsfunctie -136

Onvoorziene uitgaven 121

Overige algemene dekkingsmiddelen -1.004

Diversen Rente en afschrijving 5.805

Apparaatskosten 202

Mutaties reserves -8.577

Bruto resultaat jaarrekening 2015 960

Voorgestelde oormerken 2015 -449

Netto resultaat jaarrekening 2015 511
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JAARVERSLAG 

2015 
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Programma 1 Ruimte 

1.1 Prestatieveld Ruimte 

In 2015 is veel tijd besteed aan reguliere taken. Speerpunten zijn daardoor in het gedrang gekomen. De 

opgave en de complexiteit van de speerpunten vraagt meer inzet van menskracht en expertise dan er in 

2015 beschikbaar was. 

 

Speerpunten  

Vernieuwen Structuurvisie Hillegom, Aanpak terrein Jozefkerk en Triangel, Woongebied Vossepolder, 

Woonzorgzone 

 

Wat hebben we bereikt 

 Herontwikkeling Jozefpark 

De diverse overleggen met  de grondeigenaar (parochie) hebben niet geleid tot een uitvoerbaar 

ontwikkelplan.  

 Triangel 

 Er is in de raad discussie gevoerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de bedoelde 

herontwikkeling. Aan de hand hiervan heeft het college de opdracht gekregen kaders en 

randvoorwaarden op te stellen voor herontwikkeling van het plangebied. De gemeenteraad heeft een 

Wet Voorkeursrecht Gemeenten gevestigd op (een deel van) het plangebied zodat de regie op 

herontwikkeling mogelijk is. 

 Woongebied Vossepolder 

 De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de manege is nog niet onherroepelijk. Er is daarom 

nog niet gestart met de planuitwerking van de manegelocatie. Ook de andere fases lagen stil. Hier lag 

de oorzaak bij de nog steeds optredende naweeën van de slechte woningmarkt. 

 Woonzorgzone Elsbroek 

Zowel de nieuwbouw van fase 1 als fase 2 is in 2015 feestelijk geopend.  

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 De herijking van de Structuurvisie is gekoppeld aan het opstellen van de Omgevingsvisie. Voor het 

maken van een Omgevingsvisie zijn voorbereidingen getroffen. 

Programma 1 
 Ruimte 

Ruimte Wonen Bereikbaarheid 
Economie & 
bedrijvigheid 

Milieu 
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 Herontwikkeling Jozefpark 

De gemeente en het parochiebestuur hebben gesproken over de haalbaarheid van mogelijkheden voor 

herontwikkeling door de initiatiefnemer. 

 Triangel 

We hebben met onderzoek de ontwikkelmogelijkheden en de bijbehorende financiële gevolgen in beeld 

gebracht. 

 Woongebied Vossepolder 

Na van de uitspraak van de Rechtbank hebben wij een nieuwe omgevingsvergunning verleend. Tegen 

deze omgevingsvergunning liep eind 2015 nog een hoger beroep bij de Raad van State. 

 Woonzorgzone 

Door gewijzigde economische omstandigheden moet het nieuwbouwprogramma worden herzien. De 

stedenbouwkundige gevolgen die dit met zich mee brengt, zijn in kaart gebracht. Op basis van nieuwe 

wetgeving over de rol van woningcorporaties zijn principeafspraken gemaakt met zowel Stek als 

zorgbalans over de herontwikkeling van fase 3. 

 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we er voor gedaan 

 Bestemmingsplan Buitengebied 

In 2015 is het gebied geïnventariseerd en is de inventarisatie voorgelegd aan belanghebbenden. Er is 

gewerkt aan de Nota van Uitgangspunten en de Voortoets MER. 

 Herziening Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 

Het evaluatierapport ISG en de beslispuntennotitie zijn in 2015 in de raad behandeld. 

 Schoonderbeek – Olivier van Noortstraat 

De omgevingsvergunning is verleend. Onder de projectnaam Dok37 zijn alle woningen verkocht. 

 Michiel de Ruyterstraat (Stek) 

De omgevingsvergunnning voor de nieuwbouw van 26 appartementen is verleend. De sloop is 

afgerond. 

 Leembruggenstraat 

Het bouwplan is uitgewerkt en de planologische procedure is gestart. Er is met Stek een anterieure 

overeenkomst gesloten voor het kostenverhaal. De sloop is afgerond. 

 Sixlaan 2 

 De monumentencommissie heeft een planontwerp voor herontwikkeling van het voormalige 

bankgebouw (ABN AMRO) geaccordeerd.  

 Ringoevers 

We hebben een omgevingsvergunning verleend voor 95 woningen (deelplan I) en een inrichtingsplan 

opgesteld voor deelplan I en II (54 woningen). De bodemsanering, bouwrijp maken en woningbouw is 

van start gegaan. 

 ’t Zand 

De 3e fase woningbouw ’t Zand is afgerond. In totaal zijn 125 van de 150 woningen gebouwd. 

 Nieuw Weerestein/Pastoorslaan 

 De raad heeft het wijzigingsplan vastgesteld. De omgevingsvergunningen zijn verleend en 

onherroepelijk. Onder de projectnaam Pastoorsveld zijn nagenoeg alle woningen verkocht en is gestart 

met de bouw van fase 1 (van 2). 

 Woonzorgcentrum Parkwijk 

Voor de sloop en nieuwbouw van Woonzorgcentrum Parkwijk is een omgevingsvergunning verleend 

voor 42 nieuwe zorgeenheden. 

 Kwekerij Veelzorg 
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We hebben een ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter visie gelegd. Ook is een 

anterieure grondexploitatieovereenkomst opgesteld voor de realisatie van 18 woningen met behoud 

van het bestaande bollenensemble. 

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp  2013 2014 Prognose 2015 Realisatie 2015 

Herziening bestemmingsplannen en 

beheersverordening 

Centrum.  

De polders. 

Buitengebied

. 

Buitengebied. Buitengebied (Inventarisatie, 

concept Nota van 

Uitgangspunten) en voortoets 

MER. 

1.2 Prestatieveld Wonen  

 

Speerpunten  

De Woonvisie is leidend voor de ontwikkeling van nieuw te bouwen woningen. Met onze woonpartners, 

zoals de corporaties, maken we nieuwe afspraken om plannen vorm te geven.  

 

Wat hebben we bereikt 

De ontwerp Woonvisie 2015-2019 heeft ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben hun zienswijze 

kunnen geven. De gemeenteraad heeft in februari 2016 de definitieve Woonvisie 2015-2019 vastgesteld. 

 

Wat hebben we er voor gedaan 

Er is een gezamenlijk hoofdstuk opgesteld met de gemeente Lisse en Teylingen. Dit was wenselijk, omdat 

sommige woningcorporaties in meerdere gemeenten actief zijn. Zo kunnen de prestatieafspraken uit de 

Woonvisie beter afgestemd worden met de woningcorporaties.  

 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 Er zijn dit jaar geen startersleningen uitgegeven omdat het budget ontoereikend was.  

 De startersleningen blijven wel onderdeel van het instrumentarium om de doelen uit de Woonvisie te 

bereiken. 

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen  

Onderwerp 2013 2014 Prognose 

2015 

Realisatie 

2015 

Startersleningen  10 14 0 0 

Sociaal huurwoningbezit Stek  2.262 2.141 2.250 1.981 

Totaal aantal woningen Hillegom 9.297*) 9.359*) 9.411**) 9.350***) 

Gerealiseerd aantal woningen 126*) 154*) 100**) n.n.b. 

*) Bron CBS **) Eigen prognose ***) Bron CBS stand oktober 2015, n.n.b. = nog niet bekend 

 

1.3 Prestatieveld Bereikbaarheid 

 

Speerpunten  

Duinpolderweg en uitvoering HVVP 

 

Wat hebben we bereikt  

 Om ervoor te zorgen dat meer mensen voor korte ritten de fiets pakken, is samen met de Fietsersbond 

en VVN een Fietsplan gemaakt.  
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 Er is een tussenrapportage opgesteld over de voortgang van het Hillegoms Verkeers- en Vervoersplan 

(HVVP).  

 Er is een communicatietraject gestart voor de herinrichting van de Stationsweg. Na vier 

communicatieavonden is een inrichtingstekening gemaakt. 

 In het kader van ’Duurzaam Veilig wegontwerp’ en de aanbevelingen van het CROW/ ASVV(2012) over 

30 km/h straten is er een inrichtingstekening gemaakt voor het Duurzaam Veilig inrichten van de 2de 

Loosterweg. Ook hieraan ging een communicatieavond met bewoners vooraf.  

 Samen met schooldirecteuren en belanghebbenden is er voor twee basisscholen die in aanmerking 

komen voor een schoolzone een inrichtingstekening gemaakt.  

 Er is een Verkeerscirculatieplan Centrum ontwikkeld.  

 Samen met direct omwonenden, NS, ProRail, Arriva en Connexxion is er een plan ontwikkeld voor de 

herinrichting van het busstation op het Stationsplein.  

 Evaluatie busroutes. Jaarlijks worden wensen en suggesties verzameld om de busroutes binnen 

Hillegom te evalueren. Zo zijn er relatief kleine lijnwijzigingen doorgevoerd voor verbeterde 

treinaansluitingen.  

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 Voor grote projecten hebben we communicatieavonden met bewoners en belanghebbenden gestart.  

 Frequent overleg met de adviseur van de politie, wegebeheerder(s), verkeerskundigen, fietsersbond en 

VVN. 

 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 Adviezen op verschillende verkeerskundige vraagstukken. 

 Verbeteren van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Hillegom. Bijvoorbeeld door  

infrastructurele maatregelen uit te voeren volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig en te anticiperen 

op nieuw te ontwikkelen beleid.  

 Regelmatig overleg voeren over verschillende verkeersvraagstukken met de adviseur van de politie, 

wegbeheerder(s), verkeerskundigen, fietsersbond en VVN.  

 

1.4 Prestatieveld Economie en bedrijvigheid 
 

Speerpunten  

 Uitvoering geven aan de aanpak voor het centrum op basis van vier beleidsvisies; visie openbare 

ruimte, visie op de bebouwing, parkeernota en de detailhandelsnota.    

 Het vergroten van de participatie van ondernemers bij beleidsvorming en uitvoering.  

 Het actief onderhouden en uitbouwen van het netwerk van de bedrijvencontactfunctionaris.  

 Verder uitbouwen van het netwerk op de bedrijventerreinen, het stimuleren van samenwerking van 

ondernemers aldaar, het inventariseren van problemen, mogelijkheden en wensen op de verschillende 

bedrijventerreinen.  

 Vanuit de samenwerking met de gemeenten in de Bollenstreek nieuwe faciliteiten ontwikkelen. Wij 

werken samen met de zes Bollenstreek gemeenten op het gebied van regiomarketing, de regionale 

huisstijl en gezamenlijke promotie. 

 Wij werken nauw samen met het programmabureau Greenport. 

 

Wat hebben we bereikt 

 

 Vier beleidsvisies voor het centrum van Hillegom, die de raad heeft vastgesteld, namelijk de visie 

openbare ruimte, visie op de bebouwing, parkeernota en de detailhandelsnota.  
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 Doorstart Bedrijven Investeringszone Hillegom.  

 Uitbreiding van het Sloepennetwerk in de Bollenstreek en aanleg camperplaatsen in Hillegom. Door 

middel van een website en recreatiekrant vermarkten van de Bollenstreek. Er is een basis gelegd voor 

een nieuwe organisatie die de marketing voor Hillegom gaat doen en onze positie in de Bollenstreek 

versterkt.  

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 

 Er is gestart met de uitvoering van korte termijnmaatregelen. 

 Er is structureel overleg met het bijbehorende ondernemersfonds Koopcentrum Hillegom. Een 

afspiegeling van de Hillegomse ondernemers neemt deel aan de denktank voor de Centrumplannen.  

 De bedrijvencontactfunctionaris heeft haar netwerk op de bedrijventerreinen verder weten uit te 

breiden. 

 Door samenwerking in de Bollenstreek zijn diverse voorzieningen gerealiseerd en promoten wij onze 

streek door diverse communicatie-uitingen, de website en recreatiekrant. Er is veel overleg en 

samenwerking geweest met een platform van ondernemers om te komen tot een organisatie die de 

marketing van Hillegom gaat doen.  

 In het bestemmingsplan Buitengebied is een verruiming opgenomen voor toeristische 

nevenactiviteiten. 

 Wij hebben samengewerkt met het programmabureau Greenport. 

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen  

Onderwerp Realisatie 

2012 
Realisatie 

2013 
Realisatie 

2014 
Realisatie 

2015 

Aantal bedrijfsvestigingen 950 990 940 910 
Aantal banen 5890 5910 5900 5960 
Bron (www.lisa.nl) 

1.5 Prestatieveld Milieu 

 

Speerpunten 

 We gaan een nieuw Duurzaamheidsbeleid 2015-2018 opstellen. 

 We nemen deel aan de regionale actie Energieakkoord Wonen voor energiebesparing en –

opwekking bij particuliere eigenaren. 

 

Wat hebben we bereikt 

 De Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2011-2014 is door de gemeenteraad vastgesteld. 

 We hebben opdracht verleend voor het opstellen van een Omgevingsvisie Hillegom waar van het 

Duurzaamheidsbeleid onderdeel wordt. 

 We hebben in de regio een digitaal Duurzaam-bouwen-loket voor inwoners geopend, waaraan lokale 

ondernemers kunnen deelnemen. 

 We hebben in de regio een aantal netwerkbijeenkomsten bijgewoond, waarbij een spin-off ontstond 

voor lokale ondernemers. 

 We hebben in de regio een actieprogramma opgezet voor het versnellen van initiatieven voor lokale en 

regionale energiebesparing en duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving. Deze zijn 

gericht op de particuliere woningeigenaar. 

 De projecten voor Sanering woningen tegen spoorlawaai en woningen langs N208 tegen verkeerslawaai 

zijn gestart en in uitvoering genomen. 

 

 

http://www.lisa.nl/
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Wat hebben we er voor gedaan 

 De Omgevingsdienst West-Holland heeft een Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2011-2014 opgesteld. 

 We hebben een aanbestedingstraject gevolgd voor een Omgevingsvisie Hillegom. 

 We hebben deelgenomen aan overleggen, netwerkbijeenkomsten en de voorbereiding van projecten 

Energieakkoord Wonen en het opzetten van een Duurzaambouwenloket. 

 Railproject: Betreft 84 saneringswoningen B-lijst. Er zijn 62 woningen onderzocht. Bij 60 woningen 

voldoet het binnen niveau in de woning. Er zijn 2 woningen gesaneerd en 22 woningeigenaren hebben 

aangegeven niet te willen deelnemen  aan dit project. Dit is vastgelegd in een besluit dat aan de 

bewoners is gezonden. 

 Project Leidsestraat: Betreft 12 A-lijstwoningen. De woningeigenaren hebben een brief gekregen en 

bouwkundige onderzoeken zijn uitgevoerd. Drie woningeigenaren hebben aangegeven niet mee te 

willen doen met dit project. Bij drie woningen voldoet het geluidniveau in de woning. Sanering van de 

zes woningen vindt plaats in 2016. 

 Reconstructieproject N208 fase 1: Betreft 194 saneringswoningen B-lijst. Het saneringsprogramma is 

ingediend en de hogere waarde is vastgesteld. De bouwkundige onderzoeken zijn in uitvoering. 

 Reconstructieproject N208 fase 2: Voor 57 saneringswoningen B-lijst is een voorbereidingssubsidie 

ontvangen. Voor het op te stellen saneringsprogramma is een vervolg akoestisch onderzoek 

uitgevoerd. 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we er voor gedaan 

 De Omgevingsdienst West-Holland voert onze wettelijke taken uit op het gebied van de milieuwet- en 

regelgeving. Daarnaast adviseren zij ons op de milieuaspecten voor ruimtelijke plannen. In het 

jaarverslag 2015 van de Omgevingsdienst zijn de resultaten opgenomen.  

 We hebben samen met de gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen de 

Duurzaamheidprijs Bollenstreek 2015 uitgereikt. 

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp 2013 2014 Prognose 2015 Realisatie 2015 

Aantal formele klachten 29 38 25 55* 

Naleefgedrag van bedrijven bij toezicht- en 

handhaving (% noodzakelijke hercontroles) 

33% 36% 21% 52% 

* Veel klachten geluid en hercontroles bij dezelfde aandachtbedrijven. 
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Wat heeft het gekost 

 

Bedragen x € 1000         

Lasten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Ruimte -227 -111 -161 -73 

Wonen -953 -4.113 -4.110 -153 

Bereikbaarheid -122 -164 -1.112 -144 

Economie en bedrijvigheid -495 -178 -238 -589 

Milieu -941 -563 -598 -598 

Totaal programmakosten -2.738 -5.129 -6.218 -1.556 

Apparaatskosten -1.369 -1.265 -1.265 -1.597 

Kapitaallasten -79 54 -844 -115 

Totaal lasten -4.185 -6.340 -8.327 -3.267 

          

Baten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Ruimte 52 33 33 19 

Wonen 1709 3.935 3.980 21 

Bereikbaarheid 19 - - - 

Economie en bedrijvigheid 387 215 240 449 

Milieu 293 - - 44 

Totaal baten 2.460 4.183 4.253 533 

          

Saldo voor mutatie reserves -1.725 -2.157 -4.074 -2.734 

          

Reserves Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Toevoeging Reserves -1.402 -202 -202 -2 

Onttrekking Reserves 1033 175 2.028 311 

Eindtotaal -369 -27 1.826 309 

          

Saldo na resultaatbestemming -2.094 -2.184 -2.248 -2.425 

          

  Saldo 

Saldo na resultaatbestemming Begroting 2015 na wijziging -2.248 

Saldo na resultaatbestemming Rekening 2015 -2.425 

Nadeel Rekening 2015 t.o.v. Begroting 2015 na wijziging 177 

In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina 100 wordt een toelichting gegeven op het saldo.  
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Programma 2: Maatschappij 

 

Programma 2 Maatschappij 

2.1 Prestatieveld Sociaal domein 

 

Speerpunten  

 Sociaal Domein algemeen 

 Jeugdhulp 

 Wmo 

 Werk 

 Armoede en schulden 

 Jeugd(overlast) 

 

Wat hebben we bereikt 

Wmo 

 Onze inwoners kunnen allemaal meedoen, kunnen zich ontplooien en verantwoordelijkheid nemen 

voor zichzelf, voor elkaar en de leefomgeving. We gaan uit van de eigen kracht en zelfredzaamheid van 

de inwoner en zijn of haar sociale netwerk. Voor de groep inwoners voor wie dat niet haalbaar is, is 

tijdelijke of langdurige ondersteuning beschikbaar. 

 De overheid werpt zo min mogelijk obstakels op bij het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid 

van de burger. 

 Ondersteuning van mantelzorgers. 

 

Wat hebben we er voor gedaan 

Sociaal Domein algemeen 

Gestart met de transformatie van het sociaal domein. 

 

Jeugdhulp 

De transformatie van de jeugdhulp is dit jaar begonnen met zelfstandig functionerende Jeugd- en 

Gezinsteams (JGT’s) en de centrale inkoop en uitvoering van jeugdhulp via Holland Rijnland op basis van de 

vastgestelde visie. Deze visie is verwerkt in de inkooppercelen die onder andere voorschrijven dat 

Programma 2 
Maatschappij 

Sociaal 
Domein 

Onderwijs 
Sport & 

Gezondheid 
Kunst & 
Cultuur 
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aanbieders cliëntenparticipatie vormgeven en de cliënt centraal stellen met als leidraad ‘doen wat nodig is’. 

Uit kwartaalrapportages bleek dat gedurende het jaar inhoudelijke en financiële bijstelling nodig was. De 

resultaten van deze rapportages zijn ook leidend voor de inkoop 2016 en de doorontwikkeling van de 

JGT’s. Voor 2017 zijn uitgangspunten geformuleerd die deels het resultaat zijn van de ervaring in 2015. 

De relatie jeugdhulp en onderwijs is geborgd op Holland Rijnland niveau en in de samenwerking op Duin- 

en Bollenstreekniveau (samenwerkingsverbanden onderwijs en gemeenten). Ook hier is een 

doorontwikkeling nodig die we in 2016 verder gaan vormgeven op basis van de ervaringen in 2015.  

 

Wmo 

Voor het Wmo-domein hebben we het volgende gerealiseerd in 2015: 

- Sociaal Team Hillegom is in september officieel van start gegaan met een ondertekening van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente (ISD Bollenstreek en Lokaal Loket), Kwadraad, MEE, 

Stichting Welzijn Hillegom en de wijkverpleegkundigen van Marente en HOZO. 

- De indicatiestelling en de inkoop voor het leveren van maatwerkvoorzieningen wordt georganiseerd 

door of in opdracht van de ISD Bollenstreek. 

- Een zachte landing voor mensen die gebruik maakten van een AWBZ-voorziening. 

- Uitkeren van het mantelzorgcompliment door Stichting Welzijn Hillegom. 

- Onderzoek naar de mogelijkheden voor respijtzorg in de Bollenstreek door Stichting Welzijn Teylingen. 

 

De komende jaren gaan we verder werken aan: 

- Het organiseren van één uniforme werkwijze voor de toegang in de Bollenstreek. 

- Een goed en toegankelijk aanbod van algemene en collectieve voorzieningen. 

- Bij de verstrekking van voorzieningen gaan we in beginsel uit van algemene voorzieningen. Een 

maatwerkvoorziening wordt waar nodig verstrekt. Waar mogelijk vormen we maatwerkvoorzieningen 

om tot algemene voorzieningen. 

- Het verder ontwikkelen van respijtzorgaanbod om mantelzorgers te ontlasten. 

 

Werk 

In sub-regionaal verband –de 5 Bollengemeenten en Katwijk- zijn we gestart met de voorbereidingen voor 

het Servicepunt Werk (SPW). De re-integratieactiviteiten van de ISD en de sociale dienst van Katwijk worden 

daar ondergebracht. Ook het Werkgeversservicepunt (WGSP) wordt in het SPW opgenomen. De 

ingangsdatum is verschoven naar 1 juli 2016.  

 

We zetten in op het invullen van Garantiebanen. We stimuleren ondernemers Garantiebanen in te vullen en 

zijn bezig ook binnen onze eigen organisatie een Garantiebaan te creëren. 

 

Armoede en schulden 

We hebben armoedebeleid vastgesteld. Naast de instelling van een Noodfonds betekent dat deelname aan 

het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Bij wijze van proefproject zijn de laatste twee per 1 

september 2015 gestart. Begin 2016 evalueren we die pilot. Bij positieve evaluatie wordt de deelname aan 

de jeugdfondsen met twee jaar verlengd. Een derde onderdeel van het armoedebeleid is preventie. Voor 

activiteiten op dit gebied is subsidie beschikbaar. 

 

Reguliere taken 

We hebben uitvoering gegeven aan: 

 Participatiewet, waarbij we proberen mensen snel aan het werk te krijgen. 

 Armoedebeleid, minimabeleid en schulddienstverlening. 

 Huisvesting statushouders, de gemeente had een verhoogde taakstelling gekregen en de crisisopvang 

van de vluchtelingen. 
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Prestatiegegevens 

Onderwerp 2012 2014 Ambitie 

2015 

Realisatie 

2015 

Cijfer inwoners voor 

voldoende 

voorzieningen in de 

gemeente 

(waarstaatjegemeente)  

Cultuur 

Verenigingen/Clubs 

Sportvoorziening/clubs 

Onderwijs 

Gezondheidszorg 

Welzijnsvoorzieningen 

6,4 

7,4 

7,6 

7,6 

7,4 

6,1 

6,3 

7,3 

7,5 

7,3 

7,4 

5,7 

6,4 

7,4 

7,9 

7,8 

7,4 

6,1 

Niet gemeten 

 

Kengetallen 

Onderwerp 2012 2013 2014 2015 

Aantal uitkeringsgerechtigden WWB 190 191 208 n.n.b. 

Uitgaven bijzondere bijstand € 315.923 € 329.893 € 364.000 n.n.b. 

Aantallen schuldhulpverlening (ISD) 81 81  n.n.b. 

Aantal Wsw-arbeidsplaatsen 65 70 68 n.n.b. 

Aantallen verstrekkingen van individuele 

voorzieningen (exclusief regiotaxi en 

begeleiding)  

1.180 1.217 1.382 

 

 

 

n.n.b. 

n.n.b.= nog niet beschikbaar 

 

Type vragen aan het lokaal loket Aantal vragen 

2012 

Aantal vragen 

2013 

Aantal vragen  

2014 

Aantal vragen 

2015 

Inkomensondersteuning 3149 3494 3812 3099 

Gehandicaptenparkeerplaats/kaart 141 103 79 191 

Mantelzorgondersteuning 37 22 3 53 

Ouderenadviseur 17 14 6 5 

Welzijn overig 48 42 26 49 

Vervoer (collectief en bus St. Welzijn 

Hillegom) 

70 65 36 30 

Voedselbank 43 50 85 38 

Vrijwilligerswerk 2 1 3 7 

Klussen in en rond huis 1 4 1 1 

Wonen 63 58 41 33 

Alarmering 6 13 6 11 

AWBZ voorzieningen 13 29 26 14 

Hulpmiddelen uitleen 5 10 3 9 

Maaltijdservice (tafeltje dekje) 47 46 1 1 

Wmo voorzieningen (individueel) 1005 955 1076 1076 

 De terugloop van het aantal vragen over inkomensondersteuning heeft te maken met de veranderingen in een 

aantal regelingen op basis van het minimabeleid. 

 De toename van het aantal aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart heeft waarschijnlijk te maken met de 

sterke verlaging van de prijs.  

 De toename van het aantal vragen over mantelzorg heeft ermee te maken dat de gemeente het 

mantelzorgcompliment vanaf 2015 uitvoert in plaats van  de Sociale Verzekeringsbank. 

 Het teruglopen van het aantal vragen over de Voedselbank komt doordat Kwadraad vanaf de zomer 2015 de 

indicatiestelling doet en niet langer de medewerkers van het Lokaal Loket. Kwadraad biedt gelijktijdig een 

budgetteringstraject aan. 
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Onderwerp 2012 2013 2014 2015 

 

Jaarlijkse (budget)subsidies 22 dossiers 

€ 1.817.313 

21 dossiers 

€ 1.824.180  

22 dossiers 

€1.841.053 

21 dossiers 

€ 1.825.196 

Waardering- 

subsidies 

30 verleningen 

€ 77.385 

31 verleningen 

€ 77.385,50 

25 verleningen 

€65.408 

25 verleningen 

€ 65.408 

Eenmalige subsidies € 53.780 € 23.780 € 23.780 € 23.780 

Subsidieplafond € 1.948.478 €1.917.393 €1.930.241 €1.890.604 

2.2 Prestatieveld Onderwijs 

 

Speerpunten  

 Onderwijshuisvesting 

 Wetswijziging overheveling buitenonderhoud 

 Leerlingenvervoer 

 Passend Onderwijs 

 

Wat hebben we bereikt 

 We hebben de nieuwe verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs Hillegom vastgesteld naar 

aanleiding van de wetswijziging Overheveling buitenonderhoud.  

 Voortgangsrapportage en actualisatie Notitie Onderwijshuisvesting basisscholen gemeente Hillegom 

2011-2016. 

 Passend Onderwijs en jeugdhulp zijn met elkaar verbonden in een werkgroep onderwijs-

zorgarrangementen die zorgt voor de praktische uitvoering.  

 Vanaf augustus gelden de Verordening Leerlingenvervoer en de beleidsregels.  

 Samen met de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen en met ondersteuning van stichting 

Rijk hebben we een nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer afgerond. 

 

Wat hebben we er voor gedaan 

Onderwijshuisvesting: 

In de geactualiseerde notitie beschrijven wij de uitwerking van de huisvestingsaanvragen.  

Hieronder de afronding van de renovatie van basisschool De Fontein en het bouwrijp maken van de 

’Bernarduslocatie’ voor de bouw van de brede school Hilmare/Savio. Ook is de aanvullende 

nieuwbouwaanvraag voor de fusieschool tussen de Jozefschool en Leerwinkel en de uitwerking hiervan is in 

de notitie opgenomen. Hiervoor is na een ruimtelijke QuickScan de Leerwinkellocatie aangemerkt als 

nieuwbouwlocatie. De plannen worden verder uitgewerkt.  

 

Passend Onderwijs: 

De gemeenten en de samenwerkingsverbanden van de regio’s Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en de 

Rijnstreek overleggen regelmatig om oplossingen te bedenken voor de cases op het snijvlak Passend 

Onderwijs en Jeugdhulp. Hierbij is ook het regionaal Bureau Leerplicht betrokken. De begeleiding van dit 

proces is deels in handen van de VNG en de PO-raad, omdat het landelijk speelt. Dit zal uiteindelijk leiden 

tot een werkwijze voor onderwijs, zorg en bijbehorende financiering die recht doet aan de visie ‘doen wat 

nodig is’. Ook de doorgaande lijnen vanuit voorschools naar BO naar VO en MBO hebben hierbij de 

aandacht. 
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Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp Realisatie 

2012/2013 

Realisatie 

2013/2014 

Realisatie 

2014/2015 

Realisatie 

2015/2016 

Aantal leerlingen basisonderwijs 1780 1738 1733 1714 

Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs 68 63 57 62 

Aantal plaatsen peuterspeelzaalwerk 151 151 151 151 

Aantal VVE trajecten (Voor- en Vroeg 

schoolse Educatie) 

48 46 46 46 

2.3 Prestatieveld Sport en volksgezondheid 

 

Reguliere taken 

Sportsupport, Jeugdgezondheidszorg, Geestelijke gezondheidszorg 

 

Sport en bewegen bevorderen de gezondheid, sociale integratie en participatie.  

De gemeente maakt het sporten mede mogelijk door sportaccommodaties in stand te houden. Het initiatief 

tot en de uitvoering van activiteiten wordt zoveel mogelijk overgelaten aan verenigingen en andere 

maatschappelijke organisaties. De gemeente ondersteunt de activiteiten door subsidies te verstrekken.  

 

Wat hebben we bereikt 

We hebben onze inwoners gestimuleerd om te bewegen en te sporten. Daarnaast hebben we ons ingezet 

voor sterke en gezonde sportverenigingen. Verenigingen kunnen gebruik maken van geschikte 

accommodaties.  

 

We willen dat meer mensen uit kwetsbare doelgroepen deelnemen aan de interventies van ons 

gezondheidsbeleid en daarbij baat hebben. Het gaat dan om kinderen, jongeren, allochtonen, lage 

sociaaleconomische status. In 2015 is er een eerste groep ’Lekker in je lijf’ van start gegaan bij 

Fysiotherapie Van Veenendaal. De gezamenlijke inzet van buurtsportcoaches, GGD, Lokaal loket en 

Voedselbank heeft dat tot een succes gemaakt. Zorg en Zekerheid heeft de kosten betaald . De 

buurtsportcoach begeleidt de deelnemers na afloop van deze cursus naar het gewone sport- en 

beweegaanbod in Hillegom. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan 

Sportsupport 

 We subsidiëren Sportsupport waarbij we buurtsportcoaches beschikbaar stellen aan verenigingen en 

instellingen. Hierbij gebruiken we de impuls van het Rijk. 

 In 2015 is tweemaal de FairPlay Bokaal uitgereikt. Deze bokaal is een waardering voor kinderen tussen 

de 8 en de 14 jaar die zich positief onderscheiden bij hun vereniging of tijdens sportieve activiteiten 

van de buurtsportcoaches. Een van de uitreikingen vond plaats bij de door de buurtsportcoaches 

georganiseerde Eerste huldiging sportkampioenen Hillegom. 

 Twee seniorenactiviteiten zijn voortgezet. Dit zijn wandelen en fietsen. Zowel bewegen als sociale 

contacten onderhouden zijn de uitgangspunten van deze activiteiten. Wekelijkse trekken de groepen 

onder leiding van de buurtsportcoach de omgeving in voor een wandel- en fietsronde.  

 

Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) 

Faciliteren van zorgnetwerken, zorg- en adviesteams en signaleringsoverleg, waarbij we consequent het 

gebruik van de methodiek één-gezin-één-plan stimuleren. 
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Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp 2000 20051 20092 20123 2015 

Aantal volwassenen met overgewicht daalt 

naar niveau van jaar 2000. (GGD meting voor 

Hillegom en Lisse) 

41 % 45% 44% 47% n.n.b. 

Aantal volwassenen dat wekelijks sport stijgt. 

(GGD meting voor Hillegom en Lisse) 

49 % 53 % 57 % - n.n.b. 

Aantal volwassenen dat voldoet aan de 

Nederlandse Norm gezond Bewegen 

- 65% 48% 70% n.n.b. 

Aantal ouderen dat wekelijks sport stijgt 

(65+) 

(GGD meting voor Hillegom en Lisse) 

- 32 % 35% - n.n.b. 

Aantal ouderen dat voldoet aan de 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen 

- 61% 67% - n.n.b. 

1 GGD meting voor Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse en Teylingen 

2 GGD meting voor Hillegom en Lisse 

3 GGD meting voor Hillegom 

n.n.b.= nog niet beschikbaar 

2.4 Prestatieveld Kunst en Cultuur 

 

Reguliere taken 

De gemeente is regisseur, stimulator, aanjager en voor een belangrijk deel ook de financier van 

verschillende kunst- en cultuuruitingen. Culturele uitingen (waaronder kunst) zijn de menselijke inrichting 

van het landschap, bouwstijlen, taal, muziek, dans, toneel, religieuze rituelen, tradities, klederdracht, 

kunst en wetenschap. 

 

Wat hebben we bereikt 

We willen culturele uitingen zichtbaarder maken, cultuurparticipatie vergroten, cultuureducatie uitbreiden, 

de cultuursector versterken en cultureel ondernemerschap stimuleren. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan 

In 2015 hebben we onze aandacht gericht op het uitvoeren van bestaand beleid.  

 

Kengetallen  

Onderwerp 2012 2013 2014 2015 

Rijksmonumenten 7 7 7 7 

Gemeentelijke monumenten 25 25 25 25 

Beschermde dorpsgezichten 3 3 3 3 

Kunstvoorwerpen in openbare ruimte 12 13 13 13 
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Wat heeft het gekost 

 

Bedragen x € 1000         

Lasten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Sociaal domein -9.918 -17.335 -17.848 -15.937 

Onderwijs -812 -788 -838 -593 

Sport en gezondheid -1.959 -1.880 -1.909 -1.893 

Kunst en Cultuur -922 -975 -975 -916 

Totaal programmakosten -13.610 -20.978 -21.570 -19.339 

Apparaatskosten -971 -921 -921 -953 

Kapitaallasten -2.428 -2.478 -2.478 -2.286 

Totaal lasten -17.009 -24.377 -24.970 -22.578 

          

Baten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Sociaal domein 5.098 3.133 2.962 3.094 

Onderwijs 283 251 645 256 

Sport en gezondheid 282 287 381 374 

Kunst en Cultuur 25 27 27 27 

Totaal baten 5.687 3.698 4.015 3.751 

          

Saldo voor mutatie reserves -11.321 -20.679 -20.970 -18.827 

          

Reserves Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Toevoeging Reserves -7706 -150 -544 -394 

Onttrekking Reserves 7235 752 1.391 771 

Eindtotaal -470 602 847 377 

          

Saldo na resultaatbestemming -11.792 -20.077 -20.108 -18.450 

          

  Saldo 

Saldo na resultaatbestemming Begroting 2015 na wijziging -20.108 

Saldo na resultaatbestemming Rekening 2015 -18.450 

Voordeel Rekening 2015 t.o.v. Begroting 2015 na wijziging 1.658 

In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina 102 wordt een toelichting gegeven op het saldo..  
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Programma 3: Veiligheid & Handhaving 

 

3.1 Prestatieveld Openbare orde en veiligheid  

 

Speerpunten  

Terugdringen woninginbraken. 

 

Wat hebben we bereikt 

 Woninginbraken 

De pogingen tot diefstal/inbraak in woningen zijn in het afgelopen jaar gestegen, maar de voltooide 

diefstallen/inbraken in woningen zijn afgenomen. 

 Jeugd 

Het aantal meldingen jeugdoverlast is het afgelopen jaar gedaald. In het derde kwartaal is een nieuwe 

jongerenwerker aangesteld.  

 Horeca 

 Het vergunningenbestand drank en horeca is geactualiseerd en er is gestart met  de samenwerking 

regiopool Drank- en horecawet.  

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 Samen met de politie zijn speciale acties ingezet. Bijvoorbeeld ‘Licht zet inbrekers in het zicht’, het 

project WAAKS (waarbij hondenbezitters gevraagd worden extra op te letten), de hotspotbrieven die 

verstuurd worden naar omwonenden nadat er ergens is ingebroken. De politie heeft een korte periode 

een matrixbord geplaatst met daarop waarschuwingsteksten. 

Tijdens de veiligheidsmarkten is veel informatie gegeven over geschikt hang- en sluitwerk. Uit het 

afnemen van het aantal voltooide inbraken, kunnen we afleiden dat voorlichting hierover zijn vruchten 

heeft afgeworpen. 

 Jeugd (Lokaal Veiligheidsbeleid) 

Na de komst van de nieuwe jongerenwerker is ook het jeugdoverleg met politie, gemeente en 

jongerenwerker weer opgestart. Vanuit dit overleg zijn verschillende interventies gepleegd bij 

overlastsituaties. Dit jaar zijn we gestart met een aantal projecten die we in 2016 verder uitwerken.  

 Horeca  

Alle horecavergunningen zijn gecontroleerd en indien nodig geactualiseerd.  

Programma 3 
 Veiligheid & Handhaving 

Openbare orde 
& Veiligheid 

Handhaving 
Brandweer & 

Crisisbeheersing 
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Afgelopen jaar heeft de regiopool Drank- en horecawet verschillende controles uitgevoerd tijdens 

evenementen en bij horecagelegenheden. Zoals afgesproken zijn ook dit jaar tijdens controles alleen 

waarschuwingen uitgedeeld. In 2016 wordt bij overtreding een boete uitgeschreven. Ook laten we het 

komende jaar weer een mysterieshop-onderzoek uitvoeren. 

 

Reguliere taken 

 Adviseren openbare orde vraagstukken. 

 Uitvoeren Lokaal Veiligheidsbeleid. 

 Participeren in en monitoren van diverse werkgroepen op het gebied van veiligheid. 

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp 2013 2014 Prognose 

2015 

Realisatie 2015 

Leefbaarheid gemeente op basis van de uitkomst 

Veiligheidsmonitor Hollands Midden (twee jaarlijks) 

7,3 Geen meting 7,3 Resultaat 

voorjaar 2016 

Leefbaarheid gemeente op basis van de uitkomst Waar 

Staat Je Gemeente (twee jaarlijks) 

Geen 

meting 

7,3 7,3 Geen meting 

Veiligheid op straat 6,9 (vhm) 6,9  6,9 Geen meting 

Aantal georganiseerde veiligheidsmarkten 1 1 2 2 

Aantal meldingen politie bij overlast jeugd 203 177 t/m nov. 

2014 = -13% 

5%  lager 

t.o.v. 2013. 

180 

3.2 Prestatieveld Handhaving 

 

Speerpunten  

Samenwerking Boa’s 

 

Wat hebben we bereikt 

 De meerjarige handhavingsnota voor 2015-2018 vastgesteld 

 We hebben het uitvoeringsplan handhaving 2015 uitgevoerd 

 Jaarrooster voor de Boa’s ingevoerd 

 Kwartaalrapportages voor het bestuur geleverd 

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 Vaststellen van de Handhavingsnota 2015-2018 

 Vaststellen van het uitvoeringsplan 2015 

 Vaststellen van een nieuwe structuur met duidelijke proces- en werkafspraken  

 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan.  

 We hebben het Toezicht- en Handhavingsprogramma 2015 uitgevoerd. 

 Naar aanleiding van een melding van een installateur is er een project opgestart voor het in kaart 

brengen van de staat van de gasleidingen in de wijk Elsbroek. Het project is inmiddels afgerond.  

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp 2013 2014 Prognose 2015 Realisatie 2015 

Aantal handhavingszaken (bouw) 60 70 60 73 
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3.3 Prestatieveld Brandweer en rampenbestrijding 

 

Speerpunten crisisorganisatie 

Helder kader voor de crisisbeheersing.  

 

Wat hebben we bereikt 

 Gezamenlijke crisisorganisatie in de Duin- en Bollenstreek. 

De zes gemeenten (Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom) vormen vanaf 

medio 2015 samen in de warme fase van de crisisbeheersing. 

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 Gezamenlijke crisisorganisatie in de Duin- en Bollenstreek 

Zo hebben alle leden van het Team Bevolkingszorg praktische informatie gekregen wat er bij aanvang 

van een crisissituatie nodig is om op te starten. In het najaar zijn workshops gegeven aan 

samengestelde teams vanuit de zes gemeenten. Tevens is er vanaf het najaar een Crisisapp die samen 

met het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Hollands Midden is gemaakt. 

 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 Opleiden, trainen en oefenen van functionarissen en plannen binnen de crisisbeheersing 

 Het up-to-date houden van de diverse taak- en informatiekaarten en het crisisplan 

 

Speerpunten brandweer 

 Verdere doorvoering van de bezuinigingstaakstellling van de brandweerzorg, volgens de ‘Routekaart 

Cebeon’ De verdere bezuiniging wordt gezocht in interne efficiency, zoals het heroverwegen van het 

formatie- en functieplan en het herijken van werkprocessen. 

 Goede brandweerzorg. Ondanks de bezuinigingen staat de brandweer voor goede brandweerzorg. In 

2015 zijn de volgende prestaties geleverd door de kazerne Hillegom. 

 

Brand OMS Ongeval Storm-

overlast 

Water-

overlast 

Overige 

dienstverl 

Totaal 

2015 

Totaal 

2014 

49 78 19 21 1 52 220 167 

 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 Risicobeheersing, het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; 

 Operationele voorbereiding, het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de 

brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met 

gevaarlijke stoffen; 

 Incidentbestrijding, het uitvoeren van taken bij rampen en crises in het kader van de rampenbestrijding 

en de crisisbeheersing.  

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp 2013 2014 Prognose 2015 Realisatie 2015 

Beleidsteam oefeningen 1 1 1 1 

Team bevolkingszorg oefeningen 1 1 1 1 
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Wat heeft het gekost 

 

Bedragen x € 1000         

Lasten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Openbare orde en veiligheid -19 -33 -33 -33 

Handhaving -36 -110 -109 -18 

Brandweer en rampenbestrijding -1.306 -1.268 -1.229 -1.193 

Totaal programmakosten -1.361 -1.411 -1.371 -1.244 

Apparaatskosten -1009 -964 -964 -677 

Kapitaallasten -17 -22 -22 -22 

Totaal lasten -2.387 -2.397 -2.357 -1.943 

          

Baten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 

Handhaving 4 16 16 9 

Brandweer en rampenbestrijding 42 45 45 52 

Totaal baten 46 61 61 61 

          

Saldo voor mutatie reserves -2.341 -2.336 -2.296 -1.882 

          

Reserves Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Toevoeging Reserves 0 0 0 0 

Onttrekking Reserves 0 0 0 0 

Eindtotaal 0 0 0 0 

          

Saldo na resultaatbestemming -2.341 -2.336 -2.296 -1.882 

          

  Saldo 

Saldo na resultaatbestemming Begroting 2015 na wijziging -2.296 

Saldo na resultaatbestemming Rekening 2015 -1.882 

Voordeel Rekening 2015 t.o.v. Begroting 2015 na wijziging 414 

 

In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina 104 wordt een toelichting gegeven op het saldo.  
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Programma 4: Beheer en onderhoud openbare ruimte 

 

4.1 Prestatieveld Infrastructuur 

 

Speerpunten  

 Het opstellen van een beleidsplan onderhoud wegen 2015-2019 

 Starten met de voorbereiding 3e fase N208 

 Vervangen van verlichting door energiezuiniger LED armaturen 

 Het vervangen van de slijtlaag (asfaltlaag) op de Hillinenbrug 

 Het vervangen en repareren van diverse beschoeiingen 

 

Wat hebben we bereikt 

 Een veilige woon- en werkomgeving 

 Een openbare ruimte die voldoet aan het vastgestelde beleid (beleidsplan wegen 2015-2019)  

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 De Van Vlietstraat is herstraat en de riolering is afgekoppeld 

 De Emmastraat is herstraat  

 Het voetpad van de Willem Elsschotsingel is opgehoogd en herstraat 

 Gedeeltelijk/plaatselijk groot onderhoud wegen 

 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 Jaarlijkse inspecties van wegen en kunstwerken 

 Onderhouden herinrichting van wegen 

 Onderhoud kunstwerken 

 Straatreiniging, onkruid- en gladheidbestrijding 

 Beheertaken rond straatmarkten en evenementen 

 Onderhoud en vervanging openbare verlichting en lichtmast reclame 

 Onderhoud en vervanging wegmeubilair en verkeerslichtinstallaties 

 Onderhoud en beheer haven en waterwegen 

Programma 4 
 Beheer en onderhoud  

Openbare Ruimte 

Infrastructuur Groen 
Riolering & 

Water 
Afval 
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Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp 

Kwaliteit van de wegen in % 

2013 2014 Prognose 

2015 

Realisatie 

2015 

voldoende 86% 82% 85% 79% 

matig 5% 9% 15% 9% 

onvoldoende 9% 9% 0% 12% 

 

Onderwerp  

Openbare Verlichting 

2013 2014  Prognose 

2015 

Realisatie 

2015 

Percentage straten en wegen met het in het 

verlichtingsplan vastgestelde verlichtingsniveau 

15% 100% 100% 100% 

Totaal verbruik in KWh openbare verlichting 783.600 784.800 770.000 794.201 

Totaal verbruik in € openbare verlichting 56.325 63.868 55.000 36.713 

Toelichting: Het percentage dat aangeeft hoeveel procent van de straatverlichting voldoet aan de normen van de Ned. 

Praktijk Richtlijnen voor openbare verlichting (NPR) is hier weggelaten omdat het hele areaal hieraan voldoet.  

4.2 Prestatieveld Groen 

 

Speerpunten  

 Uitvoering renovatie Hoftuin.  

 Uitvoering geven aan het Groenbeleidsplan. 

 

Wat hebben we bereikt 

 Het bestek Hoftuin is gereed en aanbesteed. Het werk is gestart in december 2015.  

 Het groenbeleidsplan 2015-2025 in het voorjaar 2015 vastgesteld.  

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 Vergunningen in kader van de Omgevingswet zijn aangevraagd en verleend. Het definitief ontwerp is 

uitwerkt tot een bestek waarna de aanbestedingsprocedure is gestart. 

 Volgens het raadsbesluit worden de werkzaamheden voortvloeiend uit het Groenbeleidsplan in de 

buitenruimte uitgevoerd. 

 

Reguliere taken 

Onderhoud en herinrichting openbaar groen, Heemtuin, Hoftuin, Hertenkamp, sportparken, speelplaatsen 

en begraafplaats.  

  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan.   

 De onderhoudskwaliteit van het groen hebben wij met regulier onderhoud in stand gehouden. Dit 

draagt bij aan een nette en veilige leefomgeving.  

 Wij hebben uitvoering gegeven aan het normale onderhoudsprogramma, meldingen en verzoeken van 

bewoners hebben wij hierbij betrokken.  

 De aandachtbomen vanuit de VTA (Visual Tree Assessment) van 2014 zijn gecontroleerd.  

 Door zomerstorm van juli 2015 bleek dat de beplanting in het Cerespark veel schade heeft opgelopen 

en hersteld moet worden. Hierdoor is de renovatie van de beplanting aan de Vosselaan uitgesteld. 

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp 2013 2014 Prognose 2015 Realisatie 2015 

Onderhoud groen (waar staat je gemeente) Niet gemeten 7,1 7,1 Niet gemeten 
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4.3 Prestatieveld Riolering 

 

Speerpunten  

 Het jaar 2015 is het laatste jaar van de uitvoering van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-

2015. 

 Opstellen van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 

 

Wat hebben we bereikt 

 De raad heeft een nieuw vGRP vastgesteld op 29 oktober 2015. 

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 Uitvoering gegeven aan het afkoppelplan periode 2012-2016.  

 Het grondwatermeetnet is ingericht en uitgelezen. Wij weten nu de grondwaterstanden in onze 

gemeente.  

 Gelijktijdig met de het groot onderhoud van de Van Vlietstraat zijn de huisaansluitingen vervangen. 

Ook is afgekoppeld door een hemelwaterriool aan te leggen. Daarnaast zijn de speelpleinen van de 

basisschool De Fontijn afgekoppeld.  

 In een landelijke vergelijking bleek dat het cluster Kennemerland, waarvan Hillegom deel uitmaakt, als 

goed is beoordeeld voor wat betreft samenwerking en het efficiënt inzetten van middelen waardoor we 

besparen.  

 Riolering zijn gerenoveerd in Aalberselaan, De Visserlaan, Eikenlaan, Garbialaan, Havendwarsstraat, 

Hofstraat, Hoofdstraat, Jozef Israelslaan, Lijsterbeslaan, Meidoornstraat, Parallelweg, Roland 

Holstheem, Spoorlaan, Sportlaan, Stationsweg, van de Duyn van Maasdamlaan en Weerlaan.  

 We zijn verder gegaan met het renoveren van de minigemalen in het persrioleringssysteem. 

 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 Meerlanden heeft de reguliere onderhoudstaken uitgevoerd volgens de dienstverleningsovereenkomst. 

4.4 Prestatieveld Afval 

 

Speerpunten  

 Uitvoering geven aan het Verpakkingsconvenant 

 Uitvoering geven aan het Verbeterprogramma Hillegom- Meerlanden (Op weg naar 65%). 

 

Wat hebben we bereikt 

 We hebben voor een verdere scheiding van de afvalstroom gezorgd door een overeenkomst voor het 

gescheiden afvoeren van drankenkartons en plastic.  

 Naast de bronscheiding bij de gemeenten wordt de restafvalstroom, voordat het de verbrandingsoven 

ingaat, nog ontdaan van de nog aanwezige bruikbare stoffen (nascheiding). 

 Het webbased storing-meldsysteem ‘www.verbeterdebuurt.nl’ is volledig operationeel. Onze inwoners 

kunnen nu hun meldingen digitaal plaatsen met hun computer of  een app op hun smartphone. 

 Er is minder overlast van weggewaaide plastic inzamelzakken.  
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Wat hebben we er voor gedaan 

 Samen met het VAB (Vuil Afvoer Bedrijf van de Duin- en Bollenstreek) en Meerlanden hebben we 

gewerkt aan een regionaal beleid en uitvoering voor het gescheiden afvoeren van drankenkartons en 

blik. 

  In samenwerking met het VAB hebben we gewerkt aan een overeenkomst met de 

vuilverbrandingsorganisatie voor de nascheiding van de restafvalstroom. 

 In overleg met de bewoners zijn ophangringen geplaatst voor het correct aanbieden en ophalen van 

plastic afval. 

 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 Gescheiden inzameling en afvoeren van (grof) huishoudelijk afval. Zowel het wekelijks ophalen aan 

huis alsook het ontvangen op het milieustation. 

 Ongediertebestrijding. 

 Voorlichting en educatie. 

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

 

Onderwerp 2013 2014 Prognose 

2015 

Realisatie 

2015 

Restafval 5.150 4.722 4.400 4.915 

GFT 1.683 1.717 1.900 1.707 

Papier 1.081 1.157 1.300 1.151 

Textiel 96 95 140 126 

Glas 485 478 500 505 

Kunststof 166 167 200 182 

IJzer/blik/wit- en bruingoed 322 322 350 334 

Klein chemisch afval 29 28 30 31 

Puin 893 732 900 629 

Hout 702 725 800 751 

Totaal hoeveelheid afval (ton) 10.607 10.143 10.520 10.367 

Aantal inwoners 20.868 21.096 21.113 21.101 

Totaal afval per inwoner (kg/inw.) 508 481 498 491 

Restafval per inwoner (kg/inw.) 247 224 208 235 

Hergebruik (bronscheiding gemeente) 52% 53% 58% 55% 

Inclusief scheiding (bij afvalverwerker) 58% 60% 60% 61% 
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Wat heeft het gekost 

 

Bedragen x € 1000         

Lasten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Infrastructuur -1.710 -1.687 -1.779 -1.585 

Groen -1.406 -1.326 -1.372 -1.376 

Riolering en water -1.474 -1300 -908 -936 

Afval -1.883 -1.907 -1.907 -1.889 

Totaal programmakosten -6.473 -6.220 -5.967 -5.786 

Apparaatskosten -1.084 -1.053 -1.053 -1.132 

Kapitaallasten -2.345 -6.209 -6.593 -1.711 

Totaal lasten -9.902 -13.482 -13.612 -8.630 

          

Baten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Infrastructuur 75 46 46 112 

Groen 15 6 6 10 

Riolering en water 2.123 2.746 2.698 2.677 

Afval 2.597 2.655 2.630 2.620 

Totaal baten 4.810 5.453 5.380 5.419 

          

Saldo voor mutatie reserves -5.092 -8.029 -8.232 -3.211 

          

Reserves Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Toevoeging Reserves -341 -146 - - 

Onttrekking Reserves 2.493 5.272 5.200 335 

Eindtotaal 2.152 5.127 5.200 335 

          

Saldo na resultaatbestemming -2.940 -2.902 -3.032 -2876 

          

  Saldo 

Saldo na resultaatbestemming Begroting 2015 na wijziging -3.032 

Saldo na resultaatbestemming Rekening 2015 -2.876 

Voordeel Rekening 2015 t.o.v. Begroting 2015 na wijziging 156 

In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina 105 wordt een toelichting gegeven op het saldo.  
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Programma 5: Inwoner en bestuur 

 
 

5.1 Prestatieveld Bestuur 

 

Speerpunten  

 Implementeren aangepaste werkwijze voor college en raad. 

 Uitvoeren QuickScan Lokaal Bestuur om de interne verhoudingen en de bestuurscultuur in beeld te 

brengen. 

 

Wat hebben we bereikt 

 Met ingang van april 2015 werkt de raad met een aangepaste vergaderstructuur. 

 Door de hoge werklast in 2015 voor zowel raads- en collegeleden als ambtelijke medewerkers heeft 

het Presidium besloten de QuickScan Lokaal Bestuur uit te stellen tot 2016. 

 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 14 personen hebben in 2015 gebruik gemaakt van het spreekrecht in de raad. 

 11 personen hebben in 2015 gebruik gemaakt van het raadspreekuur. 

 Van de30 ingediende amendementen heeft de gemeenteraad er 13 aangenomen. 

 Van de 27 ingediende moties heeft de gemeenteraad er 14 aangenomen. 

 De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout heeft in 2015 over een onderzoek 

rapport uitgebracht: Gemeentelijk communicatiebeleid Hillegom. Het rapport is besproken in de raad. 

 

Kengetallen 

 

  

Programma 5 
 Inwoner & Bestuur 

Bestuur Samenwerking Dienstverlening Bedrijfsvoering 

Onderwerp Realisatie 

2002 

Realisatie 

2006 

Realisatie 

2010 

Realisatie 

2014 

Opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 

landelijk percentage 

58% 

58% 

59% 

59% 

56% 

54% 

53,5% 

53,8% 
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Prestatie(gegevens)  

Onderwerp  2012  2014 Prognose 

2015 

Realisatie 

2015 

Afgeronde onderzoeken rekenkamercommissie 2  2  1 1 

Rapportcijfer burgerpeiling (waarstaatjegemeente.nl) 

De burger als kiezer 

De burger als klant 

De burger als onderdaan 

De burger als partner 

De burger als wijkbewoner 

 

6,1 

7,6 

6,3 

5,8 

6,9 

 

6,1 

7,8 

6,3 

5,9 

7,1 

Niet 

gemeten  

Niet 

gemeten  

5.2 Prestatieveld samenwerking 

 

Speerpunten  

Samenwerking in de regio 

 

Wat hebben we bereikt 

De samenwerking tussen de gemeenten Lisse, Teylingen en Hillegom is in 2015 geïntensiveerd. Dit heeft 

geleid tot een besluit van de gemeenteraden van deze drie gemeenten tot een ambtelijke fusie per 1 

januari 2017. De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben op het verzoek van de drie HLT-

gemeenten aangegeven nog niet aan deze ambtelijke fusie te willen deelnemen.  

 

Wat hebben we er voor gedaan 

Vanaf juli 2015 tot eind oktober hebben de HLT-gemeenten een plan van aanpak gemaakt dat de raden 

eind oktober hebben vastgesteld. Daarna hebben we het bedrijfsplan uitgewerkt dat de raden in maart 

2016 behandelen. Vanuit de drie organisaties hebben medewerkers onder leiding van een extern adviseur 

een bijdrage geleverd aan dit bedrijfsplan. De drie raden hebben hiervoor de financiële middelen ter 

beschikking gesteld. 

 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

De samenwerking met andere partijen dan HLT is voortgezet. De bestaande Gemeenschappelijke 

Regelingen houden wij zo veel mogelijk in stand. Daarin laten wij ons na 1 januari 2017 gezamenlijk 

vertegenwoordigen. 

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp Prognose 2014 Realisatie 2014 Prognose 2015 Realisatie 2015 

Rapport over samenwerking 4 

bollengemeenten 

Besluitvorming in 

februari 2014. 

Gerealiseerd   

Transitie sociaal domein  Gerealiseerd   

Voorbereiden werkorganisatie (3D-

GO) 

 Begin 2015  Is eind 2015 

gestart in 

Sassenheim  

Samenwerking bedrijfsvoering Voorbereiding Begin 2015 Niet gerealiseerd.  Plan van aanpak 

+ bedrijfsplan (in 

concept). 
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5.3 Prestatieveld Dienstverlening 

 

Speerpunten  

 Invoering van webcare waarbij we via social media reageren op vragen en ideeën van onze 

ondernemers en inwoners. 

 Doorontwikkelen van onze website www.Hillegom.nl, zodat deze voldoet aan de landelijke richtlijnen. 

Verbreding toptaken, zodat de website nog beter voldoet aan de bezoekersvraag.  

 Invoering van het klantcontactsysteem om de regie op onze klantcontacten vast te leggen. Hiermee 

krijgen we een beeld van onze kwaliteit van klantbeantwoording. 

 

Wat hebben we bereikt 

 Het klantcontactsysteem is geïmplementeerd. We registreren in de frontoffice welke klantvragen er 

binnenkomen. Rapportages zijn beschikbaar. 

 Met webcare monitoren wij op social media wat er binnen onze doelgroepen leeft. Wij geven antwoord 

op vragen en passen waar nodig onze communicatie-aanpak aan. Wij delen de informatie zodat ook 

beleidsteams inzicht krijgen in wat er in de regio speelt. Ook wordt webcare ingezet bij 

crisiscommunicatie.  

 Een vastgestelde regionale visie op dienstverlening die richting geeft voor de komende jaren aan ons 

dienstverleningsconcept. Deze is als bijlage in het Plan van Aanpak voor HLT-Samen opgenomen. 

 

Wat hebben we er voor gedaan 

Klantgerichtheid  

 Het klantcontactsysteem is verder ontwikkeld door aansluiting van dit systeem op de landelijk 

voorziening GBA-V. Hierdoor kunnen we naast de geregistreerde klantcontacten die we hebben met 

onze inwoners nu ook eenvoudig de klantcontacten registreren met niet-inwoners van Hillegom. 

 Om de telefonische bereikbaarheid verder te verbeteren, is de gehele organisatie hierover 

geïnformeerd. Twee zaken stonden centraal: gedrag en praktische hulpmiddelen. Dit heeft geleid tot 

inzicht in hoe je je persoonlijke en de bereikbaarheid van je team vergroot. 

 Schriftelijke communicatievaardigheden worden via intranet opnieuw onder de aandacht gebracht. Dit 

is gebaseerd op de gevolgde Loo Van Eck training in 2013. Dit wordt gevolgd door een toets op de 

schriftelijke communicatie. De uitkomsten hiervan volgen in 2016. 

 Medewerkers van Publiekszaken, Lokaal Loket en collega’s van de ISD hebben de training ‘Herken 

Laaggeletterdheid’ gevolgd. Doel is laaggeletterdheid herkennen en deze mensen, indien gewenst, 

door te verwijzen voor ondersteuning. 

 Drie cursussen ‘Digisterker’ vonden plaats bij de Bibliotheek Hillegom, om mensen te leren omgaan 

met ‘mijnoverheid.nl’ en hun DigiD. Zo faciliteren we inwoners om actief te blijven deelnemen aan de 

digitalisering van de overheidsdienstverlening. 

 Het onderzoek Bewijs van Goede Dienst heeft geleid tot een uitvoeringsplan. Deze is dit jaar afgerond. 

Resultaten zijn: 

o Verdere slag gemaakt in het digitaliseren van vergunningen (digitale handtekening). 

o Deregulering; APV versus horecatoets 

o De website is inhoudelijk aangepast en zorgt voor goede informatievoorziening en 

doorverwijsfunctie waar dat relevant is. 

o Voor een betere onderbouwing van besluiten is een training Motivering aangeboden. Hierdoor 

hebben medewerkers meer tools om onze besluiten toe te lichten. Dit is klantvriendelijker. 

o De Omgevingsdienst West-Holland heeft haar medewerkers getraind om de Milieu-inspecties 

meer dienstverlenend en klantvriendelijker uit te voeren. 

http://www.hillegom.nl/
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Onderzoeken 

De onderzoeken naar waarstaatjegemeente.nl, telefonisch onderzoek naar kwaliteit (Telan) en onderzoek 

naar ondernemerstevredenheid zijn tweejaarlijks. Deze zijn in 2014 uitgevoerd en in 2015 niet. In het licht 

van de samenwerking wordt gekeken of deze in 2016 individueel, gezamenlijk of uitgesteld plaatsvinden. 

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp 2012 2013 2014 Prognose 

2015 

Realisatie 

2015 

Waardering burger als klant  

(waar staat je gemeente) 

7,6 Niet gemeten  7,8 7,9 Niet gemeten  

Waardering klanttevredenheid balie 

(waar staat je gemeente) 

7,9 Niet gemeten  8,4 8.2 Niet gemeten  

Gesprekskwaliteit telefoon (Telan) 8,1 Niet gemeten  7,4 8,2 Niet gemeten  

Bereikbaarheid telefoon (Telan) 5,5 Niet gemeten  5,6 7,0 (92%) Niet gemeten  

Percentage dat direct beantwoord 

wordt (Telan) 

65% Niet gemeten  73% 75% Niet gemeten  

Binnen 10 minuten geholpen aan de 

balie (Q-matic) 

91,4% 90% 94% 94% 93% 

Binnen 4 werkdagen een reactie per 

brief/mail (Decos) 

66% 75% 70% 70% 73% 

Dienstverlening aan ondernemers 5,5  6,4 7 - 

Ingevulde e-formulieren */** 

 

 22 1124  *1542 

*  In 2015 viel het meest gebruikte formulier ‘melding openbare ruimte’ weg. In 2014 606 keer ingevuld en in 

2015 60 maal.  Het formulier ’doorgeven verhuizing’ werd daarentegen in 2014 226 maal ingevuld en in 2015 

842 keer. 

**  Doordat we met de app www.verbeterdebuurt.nl zijn gaan werken, is het percentage van het aantal digitaal 

aangegeven meldingen openbare ruimte gestegen naar 80%. Het totaal aantal meldingen openbare ruimte is 

2073. 

5.4 Prestatieveld Bedrijfsvoering 

 

Speerpunten 

Inhoudelijke en organisatorische gevolgen decentralisatie taken 

 

Wat hebben we bereikt 

 Voor de decentralisatie van de diverse taken hebben wij ondersteuning geleverd, resulterend in een 

vloeiende start van de projectorganisatie 3D.  

 Een bijdrage geleverd aan het plan van aanpak en het bedrijfsplan voor HLT samen. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 Regionale samenwerking 

Wij hebben ondersteuning geboden en inzet geleverd aan het initiatief om te komen tot een ambtelijke 

fusie van Hillegom, Lisse en Teylingen. Diverse onderdelen hebben in werkgroepen een inhoudelijke 

bijdrage geleverd om te komen tot een plan van aanpak en aansluitend een bedrijfsplan. 

 Decentralisatie taken 

 De projectorganisatie 3D is gestart. Verschillende voorzieningen en maatregelen zijn uitgevoerd om de 

medewerkers goed te ondersteunen. Zo hebben we een soepele overgang gecreëerd zonder dat derden 

daarvan de gevolgen hebben ondervonden. 

http://www.verbeterdebuurt.nl/
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Budget inhuur 

Er is jaarlijks een budget beschikbaar voor het inhuren van tijdelijk personeel in verband met langdurige 

ziekte of zwangerschaps- en of ouderschapsverlof van medewerk(st)ers. 

 

 

 

  

Prestatieveld Taak Begroting na 

wijziging 

Werkelijke 

lasten

Besluit  /dekking /toelichting

1.2 Wonen Harmoniseren VTH taken 42.780 30.200 Regulier budget begroting

1.3 Bereikbaarheid Ondersteuning verkeerbeleid (Stationsweg) 37.400 26.603 HVVP budget

2.1 Sociaal domein Kwartiermaken 3D 52.500 38.622 Oormerk transformatiebudget 3D

3.2 Handhaving Harmoniseren VTH taken 15.000 1.154 Regulier budget begroting

4.3 Riolering en water Advies onderhoud riolering 110.000 191.557 Regulier inhuur budget begroting. De 

overschrijding wordt binnen 

onderhoudsbudgetten van riolering 

opgevangen.

5.3 Bestuur Trainees VNG 70.000 68.438 Regulier inhuur budget begroting

Totaal inhuur derden t.l.v.  prestatievelden 327.680 356.574

Bedrijfsvoering 

(apparaatskosten)

Vervanging ziekte, zwangerschappen en 

ouderschapsverlof

155.495 282.177 Er was in 2015 sprake van een aantal 

langdurig zieken. 

Team Maatschappij: teamleider, schrijven 

subsidiebeleid.

141.957 140.762 vacaturegeld cq. collegebesluit 30-4-

2015.

Team OR: ondersteuning 

professionaliseren, ondersteuning 

verkeerbeleid.

89.885 96.936 Vacaturegeld 

Team RO: stedenbouwkundige, afhandelen 

omgevingsvergunningen aanvragen.

35.000 29.187 Regulier inhuur budget begroting. 

Team I&B: vervanging communicatie- en 

juridische medewerker

22.011 35.981 Vacaturegeld

Team geg.&info beheer: vervanging 

gegevensbeheerder en inrichting 

applicatie.

41.700 15.790 Vacaturegeld en regulier (inhuur) budget 

begroting.

Totaal inhuur derden t.l.v. bedrijfsvoering 486.048 600.833

Totaal inhuur derden t.l.v. exploitatiebegroting 813.728 957.407
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Wat heeft het gekost 

 

Bedragen x € 1000         

Lasten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Bestuur -936 -1.103 -1.101 -987 

Samenwerking -735 -904 -2395 -979 

Publiekszaken & Vergunningen -444 -332 -467 -428 

Totaal programmakosten -2.115 -2.339 -3.964 -2.394 

Apparaatskosten -4.146 -4.416 -4.461 -4.324 

Kapitaallasten -91 -58 -58 -57 

Totaal lasten -6.352 -6.813 -8.483 -6.775 

Apparaatskosten grondexpl.         

          

Baten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Bestuur 15 15 15 15 

Samenwerking 29 20 1020 194 

Publiekszaken & Vergunningen 749 668 998 1083 

Totaal baten 792 703 2032 1292 

          

Saldo voor mutatie reserves -5.559 -6.110 -6.451 -5.483 

          

Reserves Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Toevoeging Reserves 0 0 0 0 

Onttrekking Reserves 147 16 683 102 

Eindtotaal 147 16 683 102 

          

Saldo na resultaatbestemming -5.413 -6.094 -5.768 -5.381 

          

  Saldo 

Saldo na resultaatbestemming Begroting 2015 na wijziging -5.768 

Saldo na resultaatbestemming Rekening 2015 -5.381 

Voordeel Rekening 2015 t.o.v. Begroting 2015 na wijziging 387 

In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina 107 wordt een toelichting gegeven op het saldo.  
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Algemene dekkingsmiddelen 
Alle lasten en baten die samenhangen met de programma’s 1 t/m 5, worden rechtstreeks bij het 

desbetreffende programma verantwoord. De baten bestaan uit doeluitkeringen, specifieke 

rijksvergoedingen, huuropbrengsten en dergelijke. 

Daarnaast heeft de gemeente diverse inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is. Dit zijn de 

zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. Deze baten zijn niet aan een concreet programma toe te 

rekenen. In Artikel 8 van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) staat dat in het programmaplan 

ook een overzicht Algemene Dekkingsmiddelen (ADM) en onvoorzien opgenomen wordt. Dit is naast de 

begroting van lasten en baten per programma. 

 

Lokale heffingen 

De algemene heffingen (de niet-besteding gebonden heffingen) worden verantwoord bij de Algemene 

dekkingsmiddelen. De retributies (de besteding gebonden heffingen) zijn verantwoord onder de 

desbetreffende programma's. Een overzicht met de totale opbrengsten is opgenomen in de paragraaf 

Lokale heffingen. Daarnaast is er ook een relatie met het weerstandsvermogen waar de 

weerstandscapaciteit wordt toegelicht van de OZB, Rioolrecht en Afvalstoffenheffing.  

 

Dividenden 

In deze jaarrekening wordt het dividend verantwoord van de NUON, Alliander, BNG en Meerlanden over 

2014 (uitkering heeft plaatsgevonden in 2015). In de bestuursrapportage 2015 is begroting bijgesteld op 

de werkelijke opbrengsten. 

Bedragen x € 1.000 

 Dividend  

 Werkelijk 

2014  

 Begroting 

2015 vóór 

wijziging  

 Begroting 2015 

na wijziging  

 Werkelijk 2015  

 NUON Energy  153 230 230 230 

 Alliander  462 214 450 450 

 Bank Nederlandse Gemeenten  63 90 28 28 

 Meerlanden  45 37 79 79 

 Totaal baten  723 571 787 787 

 

Algemene uitkering uit het gemeentefonds 

De werkelijk ontvangen algemene uitkering uit het Gemeentefonds is hoger dan het geraamde bedrag. Het 

geraamde bedrag is berekend op basis van de meicirculaire 2014. Hierna is de septembercirculaire 2014 

(verwerkt in de Bestuursrapportage 2015) en decembercirculaire 2015 ontvangen.  

 

ALGEMENE 
DEKKINGSMIDDELEN 
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Post onvoorziene uitgaven 

Mutaties van de post onvoorziene uitgaven zijn alleen onder voorwaarden (raadsbesluit) toegestaan. In het 

onderstaande overzicht zijn de raadsbesluiten en mutaties weergegeven. 

  

Post onvoorzien bedrag Besluit 

Budget  35.300 Raad 6-11-2014 

Lokaal toerisme en recreatie beleid -35.000 Raad 6-11-2014 

Bestuursrapportage 2015 12.163 Raad 17-9-2015 

Saldo 12.463     

 

Post flexibiliteit 

In de begroting was € 200.000 geraamd. In het onderstaande overzicht zijn de bestedingen weergegeven. 

 

Post flexibiliteit bedrag Besluit 

Budget 200.000 Raad 6-11-2014 

Schrijven subsidiebeleid -40.000 College 30-4-2015 

Armoedebeleid -48.902 Raad 17-9-2015 

Beheerkosten Vosse- en Weerlanerpolder -33.100 College 8-9-2015 

Bijdrage KDB 30.836 Raad 12-11-2015 

Saldo 108.834     

 

  

Algemene uitkering Begroot Berap Rekening 

Maatstaven  11.824.480 12.223.320 12.402.667 

Uitkeringsfactor 1,431 1,388 1,396 

  16.920.831 16.965.968 17.314.124 

Kortingen OZB -2.610.932 -2.620.736 -2.715.571 

Suppletie OZB 864 864 864 

Algemene uitkering totaal 14.310.762 14.346.096 14.599.416 

Uitkeringen 

   Bijdrage WMO 1.516.018 1.564.198 1.558.110 

Dec. uitkering Peuterspeelzaalwerk 36.383 36.383 36.383 

Centra voor Jeugd en gezin 434.073 

  Combinatiefuncties Brede Scholen sport en cultuur 68.880 68.880 68.880 

Dec. prov. taken vergunningverlening Toezicht en Handhaving 32.689 32.689 32.689 

Herverdeeleffect 1e fase -172.267 -162.318 -162.318 

Huishoudelijke hulp toelage  472.610 472.610 

Algemene uitkering, Algemeen deel 16.226.538 16.358.538 16.605.771 

Verschillen 

 

132.000 247.232 

Deelfonds sociaal domein    

AWBZ naar Wmo 2.751.460 2.718.292 2.731.326 

Jeugdzorg 3.922.550 3.691.254 3.670.705 

Participatiewet 2.143.364 2.103.051 2.103.051 

Toevoeging aan Deelfonds sociaal domein 234.000   

Totaal Deelfonds sociaal domein 9.051.373 8.512.597 8.505.082 

Verschillen  -538.776 -7.515 

Totale Algemene uitkering 25.277.856 24.871.135 25.110.853 
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Wat heeft het gekost 

 

Bedragen x € 1000 

Lasten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Lokale heffingen -761 -735 -735 -745 

Saldo financieringsfunctie -854 -153 -153 -664 

Onvoorzien - -235 -121 - 

Overige dekkingsmiddelen -16 -783 -542 -31 

Totaal programmakosten -1.630 -1906 -1.551 -1.439 

Apparaatskosten -152 -194 -390 -169 

Kapitaallasten -472 -472 -472 -472 

Totaal lasten -2.254 -2.572 -2.413 -2.080 

          

Baten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Lokale heffingen 4.557 4.566 4.623 4.431 

Algemene uitkering 18.037 25.278 24.871 25.142 

Dividend 723 571 787 787 

Saldo financieringsfunctie 3.737 3.165 3.165 3.540 

Overige dekkingsmiddelen 48 1578 1578 64 

Totaal baten 27.103 35.158 35.025 33.965 

          

Saldo voor mutatie reserves 24.848 32.585 32.611 31.885 

          

Reserves Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2014 2015 2015 2015 

      na wijziging   

Toevoeging Reserves -5350 -6500 -7356 -6.500 

Onttrekking Reserves 5464 7508 8197 6.591 

Eindtotaal 114 1008 841 91 

          

Saldo na resultaatbestemming 24.962 33.593 33.452 31.976 

          

  Saldo 

Saldo na resultaatbestemming Begroting 2015 na wijziging 33.452 

Saldo na resultaatbestemming Rekening 2015 31.976 

Nadeel Rekening 2015 t.o.v. Begroting 2015 na wijziging -1.476 

In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina 108 wordt een toelichting gegeven op het saldo.  
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Paragraaf A Weerstandsvermogen 

 
 

A. Bestaand beleid 

Het College geeft in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting en de jaarstukken de actuele 

risico’s aan van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen. Ook 

geven we de weerstandscapaciteit weer en in hoeverre schades en verliezen als gevolg van deze risico’s 

kunnen worden opgevangen. 

B. Weerstandsvermogen 

Weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om niet-voorziene financiële tegenvallers op te 

kunnen vangen om haar taken voort te kunnen zetten.  

 

Onder de weerstandscapaciteit vallen de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of 

kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. In deze paragraaf schenken we aandacht aan het 

weerstandsvermogen. Wij maken een berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit, geven een 

inventarisatie van de risico’s en bespreken het beleid, dat is opgesteld voor de weerstandscapaciteit en de 

risico’s. 

 

Het is van belang te weten of er sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. Als het risicoprofiel 

bekend is, is het mogelijk een relatie te leggen tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij 

gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide staat in de 

onderstaande figuur.  

 

 

Gewenste hoogte van het weerstandsvermogen 

In de nota reserves en voorzieningen is de minimale omvang van de algemene reserve bepaald op 

€ 6.000.000. De raad heeft deze vastgesteld. De reserve bedraagt per 31 december 2015 € 6.689.000, 

waardoor het aanwendbare deel van de algemene reserve € 689.000 is. Dit komt neer op ongeveer € 33 

PARAGRAAF A 
WEERSTANDSVERMOGEN 

Weerstandsvermogen 

Benodigde 
weerstandscapaciteit (Risico’s) 

Financieel 

Juridisch  

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

Reserves 

Onbenutte belastingcapaciteit 

Exploitatiesaldo 
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per inwoner (bij 21.101 inwoners). Als er zich een onvoorzien risico voordoet, wordt dat in eerste instantie 

uit de algemene reserve gedekt. 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

De beschikbare weerstandscapaciteit is in het Besluit Begroting en verantwoording (artikel 11.1) 

omschreven als “de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet 

begrote kosten te dekken”. Deze middelen kunnen bestaan uit de volgende onderdelen: 

1. Het eigen vermogen. Hiertoe behoren:  

- de algemene reserve, voor zover vrij aanwendbaar 

- de bestemmingsreserves voor zover de bestemming nog kan worden gewijzigd 

- de stille reserves 

2. De onbenutte belastingcapaciteit 

3. Bezuinigingsmogelijkheden  

4. De post onvoorzien 

 

De weerstandscapaciteit van de gemeente wordt als volgt weergegeven: 

 Bedragen x € 1.000 

Weerstandscapaciteit  

 Begroot 

2015 

Werkelijk 

2015 

OZB   2.062 2.058 

Rioolrecht (zie toelichting)  0 0 

Afvalstoffenheffing   0 36 

Precariobelasting  375 373 

Hondenbelasting  70  

Totaal onbenutte belastingcapaciteit  2.507 2.537 

Onvoorzien  235 121 

Saldo begroting resp. jaarrekening  781 960 

Totaal onvoorzien en saldo begroting/jaarrekening  1.016 1.081 

Totaal weerstandscapaciteit in de exploitatie  3.523 3.618 

Vrij aanwendbaar deel algemene reserve  0 689 

Reeds aanwezige buffer in de algemene reserve  0 6.000 

Stille reserves  2.110 2.110 

Totaal weerstandscapaciteit in eigen vermogen  2.110 8.799 

    

Totaal weerstandscapaciteit  5.633 12.417 

 

Toelichting 

Onder belastingcapaciteit verstaan we de financiële ruimte die er is om de belastingen en heffingen te 

verhogen. Voor de heffingen geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn. 

Onroerend Zaak Belasting 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert in de meicirculaire het zogenaamde artikel 12-norm bij de 

Onroerende ZaakBelasting. Voor 2015 is deze norm 0,179% van de waarde van de objecten. Dit is de norm 

die een gemeente moet hanteren wil zij voor een artikel 12-uitkering in aanmerking komen.  

 

  



 

 

43 

 

De werkelijke opbrengst OZB in 2015 is:   € 2.980.766 

Totale vastgestelde WOZ waarde € 2.815 miljoen x 0,179% € 5.038.850 

De onbenutte capaciteit is:  € 2.058.084 

Rioolrecht 

Er is over 2015 geen onbenutte belastingcapaciteit van het rioolrecht.  

 

De werkelijke lasten zijn:  € 2.674.001 

De werkelijke baten zijn:  € 2.677.338 

Positief saldo:  €        3.337 

 

Het dekkingspercentage over 2015 is 100,1%. (in 2014 was dit 103,5%).  

Afvalstoffenheffing 

De onbenutte belastingcapaciteit van de afvalstoffenheffing wordt vastgesteld op basis van 100% 

kostendekking. Ook hier geldt dat het bedrag waarmee een gemeente bij de heffing onder de 100% blijft, 

beschikbaar is als onbenutte belastingcapaciteit. We streven een kostendekking van 100% na.  

De werkelijke lasten zijn:  € 2.655.969 

De werkelijke baten zijn:   € 2.620.310 

Saldo:  €      35.658 

 

Het dekkingspercentage over 2015 is 98,7 (in 2014 was dit 96.9%). Voor 2015 was een 

dekkingspercentage geraamd van 100,0.  

 

Vrij aanwendbaar deel algemene reserve 

Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve is dat deel van de reserve, dat direct beschikbaar is 

voor een financiële tegenvaller. Als ondergrens van de algemene reserve geldt € 6.000.000 als minimum 

om de uitvoering van de gemeentelijke taken te waarborgen. De algemene reserve bedraagt per 

31 december 2015 € 6.689.000. Het aanwendbare deel van de algemene reserve is € 689.000. 

Stille reserve 

Stille reserves zijn de meerwaarde van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd, maar die direct 

verkoopbaar zouden zijn indien men dat zou willen.  

 

C. Risico’s 

 

Inleiding 

Het weerstandsvermogen dekt risico’s af waarvoor het niet mogelijk is een redelijke schatting van de 

mogelijke schade of het verlies te maken. Hierdoor kan geen voorziening worden getroffen of een 

afwaardering van de activa plaatsvinden. Hieronder staan de risico’s die aan bovengenoemde criteria 

voldoen en die van een zodanige omvang zijn, dat zij de financiële positie van de gemeente kunnen 

beïnvloeden. Zaken die onderdeel vormen van het normale bedrijfsrisico van de gemeente zijn niet 

opgenomen. Om te bepalen of de gemeente voldoende weerstandscapaciteit heeft, zijn alleen de financiële 

risico’s van belang die niet worden afgedekt door verzekeringen, voorzieningen of andere afdoende 

maatregelen. Alleen die risico’s die van materieel belang kunnen zijn worden hieronder weergegeven. 

 

Risico’s die voortvloeien uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties 

 Gemeentegaranties 

De gemeente Hillegom heeft in het verleden meerdere malen gemeentegaranties afgegeven aan 

instellingen (stichtingen etc.). Aanspraken van derden op deze garanties zijn daarom niet uit te sluiten. Van 



 

 

44 

 

gemeentezijde wordt per jaar aandacht aan de financiële afwikkeling geschonken om eventuele problemen 

vroegtijdig te signaleren, waardoor aanspraken kunnen worden voorkomen of beperkt. Overigens wordt 

het risico als zeer gering geschat. Per 31 december 2015 staat de gemeente borg voor in totaal 

€ 1.797.040 aan geldleningen. Dit bedrag is inclusief de borgstelling van het GOM € 1.355.000. Exclusief 

het bedrag van de GOM is het totaal aan gemeentegaranties € 441.823. 

 

 Gemeenschappelijke regelingen  

De gemeente doet mee aan een aantal gemeenschappelijke regelingen. Deze deelname brengt financiële 

risico’s met zich mee, omdat het bestuur van het samenwerkingsverband het uitgavenbeleid bepaalt en 

niet de individuele gemeenten. Sommige van deze gemeenschappelijke regelingen zijn gevoelig voor 

gewijzigde externe omstandigheden, zoals verslechterende economische omstandigheden of nieuwe 

wettelijke regelingen.  

 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 

In 2012 is een garantstelling verstrekt aan het GOM. Het maximale risico ontstaat als de totale 

garantstelling van de 6 x € 7 miljoen = € 42 miljoen is benut en er voor geen enkel project planologische 

zekerheid verkregen is. Het maximale risico wordt bepaald door de gemaakte plankosten, de gemaakte 

rentekosten en het verkoopverlies in geval van gedwongen verkoop. Zoals eerder in de informatie van de 

GOM is opgenomen is het risico per gemeente/aandeelhouder zo’n € 2,3 miljoen.  

Risico’s die voortvloeien uit het beleid van andere overheden 

 Algemene uitkering Gemeentefonds 

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gekoppeld aan de overheidsuitgaven, het zogenaamde 

‘trap op, trap af’ principe. In tijden van hoogconjunctuur ontvangt de gemeente een hoge uitkering. Bij 

laagconjunctuur wordt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds verlaagd. Daarnaast spelen 

beslissingen op Rijksniveau mee in de bepaling van de hoogte van de uitkering. Het opgenomen bedrag in 

de rekening voor de algemene uitkering is € 25.110.583, waarin opgenomen een bedrag voor het sociaal 

domein van € 8.505.082. De verrekeningen uit voorgaande jaren bedroegen € 37.379.  

 

 Nieuwe wetgeving open einde regeling 

Er is een aantal wetten en regelingen waarbij de hoogte van de kosten afhankelijk is van het aantal 

aanvragen. Voorbeelden hiervan zijn de Wet werk en bijstand, de Wet maatschappelijke ondersteuning en 

leerlingenvervoer. Ook implementatie van nieuwe wetgeving kan een financieel risico met zich 

meebrengen.  

 Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOf) 

De Wet HOf schrijft een plafond voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen voor (zie ook onderdeel G 

van de Financiële begroting). De hoogte van het plafond, dat met de Wet HOf geldt, wordt jaarlijks op basis 

van bestuurlijk overleg vastgesteld. Het netto financieringssaldo van alle gemeenten bij elkaar mag in een 

jaar dus niet boven dit plafond uitkomen. 

 

 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg 

Tijdens de vergadering van de Taskforce Bedrijfsvoering Jeugdhulp, regio Holland Rijnland,  is besproken 

dat gemeenten in hun jaarrekening 2015 een aantal evidente onzekerheden die (zullen) bestaan bij het 

opstellen c.q. vaststellen van de jaarrekening met betrekking tot baten, lasten en balansposten gerelateerd 

aan Jeugd en Wmo dienen toe te lichten. Het betreft mogelijke onjuiste of onvolledige  

 toepassing woonplaatsbeginsel bestedingen Jeugdhulp. 

 declaratie van zorgkosten door (kleine of vrijgevestigde) zorgaanbieders. 

 uitvoering van PGB’s door Sociale Verzekeringsbank 

 baten eigen bijdrage via het CAK 

Een uitgebreide toelichting op deze punten is beschikbaar. 
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 Schatkistbankieren 

Het Schatkistbankieren voor decentrale overheden heeft een wettelijke basis in de wet Financiering 

decentrale overheden (Fido). De wet bedoelt deelname aan Schatkistbankieren van alle decentrale 

overheden. De gemeente is verplicht om overtollige gelden onder te brengen bij het Rijk. In de wet is een 

overgangsregeling opgenomen die aangeeft dat de eerder uitgezette tegoeden in 7 jaar worden 

afgebouwd.  

 

Risico’s die voorvloeien uit het eigen beleid 

 Grondexploitaties 

Binnen de gemeente Hillegom is er nog één grondexploitatie, namelijk de Vossepolder. Gezien de 

complexheid van de exploitatie is het mogelijk dat het werkelijke resultaat minder positief uitvalt dan 

verwacht. Daarbij kunnen wijzigingen op fiscaal gebied en koopkrachtvermindering een belangrijke invloed 

hebben op het uiteindelijke projectresultaat. Ook rentefluctuaties en inflatie zijn factoren die een materieel 

gevolg voor de grondexploitatie kunnen hebben.  

 

 Onderhoud openbare voorzieningen 

De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door oneffenheden of spoorvorming 

in de weg. Ook door omvallende bomen of door takbreuk bij storm kan schade aan eigendommen van 

derden worden aangericht. Voor de gemeente geldt een “risicoaansprakelijkheid”. Dat wil zeggen dat de 

gemeente aansprakelijk is voor het creëren van een mogelijk schadeveroorzakende situatie. Wij moeten 

dus voortdurend alert zijn op het aansprakelijkheidsrisico. 

 

 Bodemverontreinigingen 

In algemene zin geldt dat er voor de gemeente Hillegom een financieel risico bestaat van sanering van 

locaties met bodemverontreiniging. In de begroting is geen rekening gehouden met dit risico, aangezien 

het een incidenteel karakter heeft. 

 

 Planschades 

We gaan ervan uit dat alle planschades worden verhaald volgens afgesloten overeenkomsten. We 

informeren de raad wanneer de planschade niet verhaald kan worden of binnen het programma 1 Ruimte 

van de begroting opgevangen kan worden. In 2015 zijn er geen bedragen voor planschade uitbetaald.  

 

 Investeringen Stedelijke Vernieuwing (ISV) 

Voor investeringen stedelijke vernieuwingen (ISV) stelde de provincie in totaal € 4.128.115 beschikbaar. 

Hiervan is een deel als voorschot ontvangen in de periode 2005-2010. 

 

Subsidie ISV 1 ISV 2 ISV 2 Totaal 

 Projecten Himera Midea, 

Jozefpark 

Triangel, 

Woonzorgzone, 

Goed Wonen 

Henri Dunantplein 

Toegekend 1.393.627 2.338.669 395.819 4.128.115 

Voorschot ontvangen   1.878.113 317.870 2.195.983 

Definitieve beschikking 1.393.627     1.393.627 

 

Op basis van de SiSa verantwoording in de jaarrekening 2009 heeft de provincie uitstel verleend t/m 2014 

voor het realiseren van de prestatieafspraken. De ISV bijdragen zijn gekoppeld aan prestatieafspraken. In 

de jaarrekening 2014 is in de  SiSa bijlage verantwoording afgelegd over de besteding van deze provinciale 

bijdragen en realisatie van de prestaties. Niet alle prestaties waren gerealiseerd. We lopen risico een deel 

van de ISV bijdragen terug te moeten betalen. Overigens hebben wij een voorziening getroffen door de 
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gelden op de balans te verantwoorden onder de post specifieke uitkeringen. Hierdoor is het risico beperkt 

en heeft dat weinig invloed op de beoordeling van ons weerstandsvermogen.  

 

 Precario 

De afgelopen jaren is de precariobelasting voor kabels en leidingen van nutsbedrijven herhaaldelijk in de 

Tweede Kamer besproken. Het risico voor 2015 is niet meer aanwezig, omdat achteraf de precariobelasting 

intrekken niet kan.  

 

In december 2015 heeft de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken minister Plasterk om 

terugkoppeling gevraagd van de gesprekken met de VNG over de voortgang. Minister Plasterk heeft hierop 

gereageerd in een brief van 10 februari 2016 en geeft het volgende aan: 

 

“Voor de afschaffing van precario op nutsnetwerken geldt dat dit het beste kan worden geregeld 

bij een komende grotere hervorming/verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Daarin 

kunnen de effecten worden opgevangen. Hierop vooruitlopend stuur ik dit voorjaar een 

wetsvoorstel naar uw Kamer om er in ieder geval voor te zorgen dat met ingang van 1 januari 2017 

de tarieven voor precario op nutsnetwerken niet verder oplopen en het aantal gemeenten dat deze 

vorm van precario heft, niet verder stijgt. Het wetsvoorstel gaat uit van afschaffing, maar biedt 

gemeenten nog tien jaar de mogelijkheid om maximaal het op 1 januari 2016 in hun gemeente 

geldende tarief te hanteren. Na uiterlijk tien jaar is geen precarioheffing meer mogelijk op 

nutsnetwerken. Deze periode kan worden bekort bij een grotere hervorming/verruiming van het 

gemeentelijk belastinggebied.” 

 

Wij blijven de ontwikkelingen volgen.  

 

Risicobeheersing 

In het kader van beheersing van risico’s (risicomanagement) dienen de risico’s die voor de gemeente 

Hillegom een belangrijke financiële dreiging vormen te worden uitgelicht. Door de impact van een dreiging 

te vermenigvuldigen met de kans dat een dreiging zich voordoet, kan de omvang van een bepaalde 

dreiging worden gekwantificeerd. Indien het totaal van de risico’s kleiner is dan het weerstandsvermogen, 

is het weerstandsvermogen toereikend om de verwachte risico’s te dekken. 

 

Ratio weerstandsvermogen 

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / geschatte risico’s 

Voor Hillegom komt deze ratio uit op € 12,4 miljoen / € 2,74 miljoen = 4,5. Dit is uitstekend. 

Het totaal van  € 2,74 mln. is de optelsom van € 0,44 mln. aan gemeentegaranties en € 2,3 mln. GOM 

risico. 

 

Beoordeling weerstandsvermogen 

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, maken wij gebruik van onderstaande 

waarderingstabel opgesteld door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). 

 

Waarderingscijfer Ratio Weerstandsvermogen Betekenis 

A >2 Uitstekend 

B 1,4< x <2,0 Ruim voldoende 

C 1,0 < x < 1,4 Voldoende 

D 0,8 < x < 1,0 Matig 

E 0,6 < x< 0,8 Onvoldoende 

F <0,6 Ruim onvoldoende 
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Het weerstandsvermogenwaarderingscijfer in 2015 voor de gemeente Hillegom met een ratio van 4,5        

te beoordelen als meer dan uitstekend. 

 

Onderwerp                              Jaar 2012 2013 2014 2015 

Geschatte risico’s 3,3 mln. 4,6 mln. 4,2 mln. 2,9 mln. 

Beschikbare weerstandscapaciteit 17,3 mln. 16,9 mln. 10,7 mln. 12,4 mln. 

Ratio 5,2 3,7 2,5 4,5 

 

Kengetallen 

In de vernieuwing van het BBV is geadviseerd om ter verbetering van de onderlinge vergelijkbaarheid van 

gemeenten standaard in de begroting en in de jaarstukken een aantal financiële kengetallen op te nemen. 

Van belang is dat de betekenis van de kengetallen worden begrepen en dat er inzicht is in de financiële 

positie van de gemeente. 

(bedragen x  € 1.000) 

 

Netto schuldquote 
 

Rekening 

2014 
Begroting 

2015 
Rekening 

2016 
A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) + 0 0 0 
B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) + 7.074 7.353 1.549 
C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) + 5.333 5.037 6.517 
D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f BBV) - 0 0 0 
E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) - 12.786 4.850 6.873 
F Liquide middelen (cf art. 40 BBV) - 6.349 5.232 5.555 
G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) - 317 260 2.704 

 

Totaal 

 

-7.045 2.048 -7.066 
H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. Mutaties 

reserves) 

 

40.900 49.255 45.415 
  Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%   -17% 4% -16% 

 

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen 

middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de 

exploitatie.  

 

Door het ontbreken van langlopende geldleningen is de Netto schuldquote van de gemeente laag, normaal 

ligt de netto schuldquote van een gemeente tussen de 0% en de 90. 

(bedragen x  € 1.000) 

 
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 

 

Rekening 

2014 
Begroting 

2015 
Rekening 

2015 
A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) + 0 0 0 
B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) + 7.074 7.353 1.549 
C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) + 5.333 5.037 6.517 
D Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f BBV) - 10.765 10.765 10.764 
E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) - 12.786 4.850 6.873 
F Liquide middelen (cf art. 40 BBV) - 6.349 5.232 5.555 
G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) - 317 260 2.704 

 

Totaal 

 

-17.810 -8.717 -17.830 
H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. Mutaties 

reserves) 

 

40.900 49.255 45.415 

  
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 

 

-44% -18% -39% 
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Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als 

exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). 

Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit 

betekent voor de schuldenlast. Door het ontbreken van langlopende geldleningen is de Netto schuldquote 

gecorrigeerd voor verstrekte leningen laag. 
(bedragen x  € 1.000) 

 

Solvabiliteitsratio 
 

Rekening 

2014 
Begroting 

2015 
Rekening 

2015 
A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 63.647 51.740 63.789 
B Balanstotaal 79.357 70.905 75.220 

 Solvabiliteit (A/B) x 100% 

 

80% 73% 85% 

 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om haar financiële verplichtingen te 

voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. Als er bestedingen 

gedaan worden met de reserves (eigen vermogen) daalt het solvabiliteitspercentage.  
(bedragen x  € 1.000) 

 

Kengetal grondexploitatie 
 

Rekening 

2014 
Begroting 

2015 
Rekening 

2015 

A Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf.art.38a 

punt 1 BBV) 465 807 475 
B Bouwgronden in exploitatie (cf. art.38 lid b BBV) -1.911 -7.072 -1.906 
C Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. Mutaties 

reserves) 40.900 49.255 45.415 
  Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 

 

-4% -13% -3% 

 
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitaties een forse impact kunnen hebben op de financiële 

positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet 

worden terugverdiend bij de verkoop. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de 

waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. 

 
Er is nog 1 grondexploitatie (Vossepolder), die een positief resultaat heeft zodat het kengetal ook positief is.  
 

(bedragen x  € 1.000) 

 

Structurele exploitatieruimte  
Rekening 

2014 
Begroting 

2015 
Rekening 

2015 
A Totale structurele lasten 56.858 61.777 52.142 
B Totale structurele baten 57.272 61.453 53.110 
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 3 3 3 
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 462 606 366 
E Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. Mutaties reserves) 40.900 49.255 45.415 

 

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%  2% 1% 3% 
 

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en 

structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de 

opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele 

exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden 

vergeleken met de totale baten. Het positieve percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn 
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om de structurele lasten te dekken. De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële 

positie schuilt erin dat het van belang is om te weten welke structurele ruimte de gemeente heeft om de 

eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten 

daarvoor nodig is. 
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Paragraaf B Onderhoud Kapitaalgoederen 
Inleiding 

Voor het in stand houden van kapitaalgoederen maakt de gemeente Hillegom gebruik van beheerplannen. 

In deze plannen wordt het gewenste kwaliteitsniveau van de voorzieningen vastgelegd. Op basis daarvan 

wordt een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. 

 

Onderhoudsplan 

(per categorie) 

Vastgesteld c.q. 

Geactualiseerd 

Looptijd 

(t/m 

jaar) 

Verbonden programma/prestatieveld 

Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke 

gebouwen. incl. gemeentelijk woningbezit 

2012-2031 

17-04-2012 2031 Diverse Programma's  

Beleidsplan Onderhoud Wegen 2015-2019 25-06- 2015 2019 Programma 4, prestatieveld 4.1 

infrastructuur 

Kunstwerk beleidsplan 2015 – 2019 09-07-2015 2019 Programma 4, prestatieveld 4.1 

infrastructuur 

Stedelijk waterplan 2008 – 2015 

Baggerplan en –programma  

2009 

2015 

2015  

2018 

Programma 4, prestatieveld 4.3 riolering 

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 29-10-2015 2020 Programma 4, prestatieveld 4.3 riolering 

Beheer en onderhoudsplan Openbare Ruimte 

volgens de dienstverlening overeenkomst 

met Meerlanden 

2011 2021 Diverse Programma's 

Groenbeheerplan 2015-2025 16-04-2015 2025 Programma 4, prestatieveld 4.2 groen 

Openbare verlichting 2011-2021 01-02-2011 2021 Programma 4, prestatieveld 4.1 

infrastructuur 

Speeltuinbeleid 2007 

 

Speelruimtebeleidsplan 2010  

2007 

 

2010 

      

              

2020 

Programma 2, prestatieveld 2.3 sport en 

gezondheid 

Programma 4, prestatieveld 4.2 groen 

 

a. Gebouwen in beheer 

Eens in de vijf jaar wordt het meerjaren onderhoudsplan geactualiseerd, dit is voor het laatst gebeurd in 

2012. Bij investeringen voor onderhoud kapitaalgoederen wordt ook rekening gehouden duurzaamheid 

aspecten. Duurzame en rendabele oplossingen (financieel duurzaam) genieten de voorkeur. De NEN 2767 

inspectie uit 2011 vormde de basis voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in 2015. Een 

nieuwe inspectie is verder uitgesteld door ontwikkelingen in HLT Samen.  
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Object Adres Conditiescore 

1. Loods gemeentewerf Marconistraat 16 3/4 
2. Gemeentehuis (kantoor) Hoofdstraat 115 3/4 

3. Gemeentewerf (kantoor) Marconistraat 16 3 
4. Algemene begraafplaats (schuillokaal) Wilhelminalaan 3 

5. Ambtswoning Paulus Potterplantsoen 13 2 

6. Kulturele Raad (gemeentelijk monument) Prinses Irenelaan 16 2/3 
7. Algemene begraafplaats (aula) Wilhelminalaan 3 

8. Brandweerkazerne Weerlaan 20 2/3 
9. Gymnastiekzaal De Giraf Guido Gezellelaan 3 3 

10. Gymnastiekzaal Mesdaglaan Mesdaglaan 1 3 
11. ’t Hof (rijksmonument) Hoofdstraat 115 2/3 

12. Schuillokaal Zanderij Stationsweg 47 3/4 

 

De conditiescores; 

 Conditiescore 1  = uitstekende conditie 

 Conditiescore 2  = goede conditie 

 Conditiescore 3  = redelijke conditie 

 Conditiescore 4  = matige conditie 

 Conditiescore 5  = slechte conditie 

 Conditiescore 6  = zeer slechte conditie 

Uitgevoerde werkzaamheden gebouwbeheer 

Algemeen 

 Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met Sportfondsen Nederland over de gebouwen die zij 

exploiteren en de werkzaamheden die voor de betreffende gebouwen in uitvoering waren. 

 Diverse calamiteiten en kleine klussen zijn afgehandeld. Dit in overleg met de eigen medewerkers van 

de gemeente. 

 Er heeft overleg plaatsgevonden over de NEN3140 keuringen van de gemeentelijke gebouwen en de 

installatieverantwoordelijkheid. Tevens is een presentatie van de Lux Groep over 

installatieverantwoordelijkheid bijgewoond en is een overzicht gemaakt van de gemeentelijke 

gebouwen voor het bepalen van de omvang van de installaties. 

 

Gemeentehuis ’t Hof 

In ’t Hof zijn de kamers inclusief de trouwzaal gerenoveerd. De vloeren, wanden, plafonds, facilitaire 

inrichting en functionaliteiten zijn opgeknapt of vervangen. De uitstraling van de twee ruimtes zijn volledig 

op elkaar afgestemd en hebben beide een warme en frisse uitstraling gekregen.  

 

Gemeentehuis 

Er zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd voor het gevelonderhoud. 

Renovatie van de eerder aangelegde daktuin heeft plaatsgevonden. Hiermee geeft de gemeente invulling 

aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en draagt het bij aan de voorbeeldfunctie die de gemeente 

hierin heeft. 

 

EPA labels gemeentelijke gebouwen  

Er heeft overleg plaatsgevonden over de EPA labels voor de gemeentelijke gebouwen. Er is bepaald voor 

welke gebouwen een EPA label noodzakelijk is. 
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Prestatieveld en 

Programma Economische categorie 

Rekening 

2014 

Prim. Begr. 

2015 

Gewijz. 

Begr. 2015 

Rekening 

2015 

KPL Totaal 282.345 230.521 180.521 231.561 

  4343050 Onderhoud 38.513 27.500 27.500 33.915 

  4343051 Onderhoud installaties 60.396 30.500 30.500 29.603 

  4343056 Onderhoudsabonnementen 36.024 28.650 28.650 42.173 

  4343057 Onderh. en  Abon. beveiliging 14.041 10.500 10.500 42.500 

  4600001 Mutatie voorzieningen 133.371 133.371 83.371 83.371 

  Totaal 97.207 122.617 122.617 186.998 

  4610000 Kapitaallasten 77.875 98.376 98.376 148.912 

  4610001 Kapitaallasten rente 19.332 24.241 24.241 38.086 

Totaal KPL   379.552 379.552 353.138 353.138 

Eindtotaal   379.552 379.552 353.138 353.138 

 

Voorziening onderhoud gebouwen 

Stand per 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 

Bedrag € 735.546 € 946.251 € 688.743 €739.893 

 

b. Onderwijsgebouwen 

Met ingang van 1 januari 2015 is door een wetswijziging de overheveling van het buitenonderhoud van 

gemeenten naar schoolbesturen geregeld. Het saldo van de voorziening onderwijsgebouwen is volgens het 

raadsbesluit van 16 april 2015 toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting. 

 

c. Beheer Openbare Ruimte 

IBOR (Integraal beheer openbare ruimte) 

 Voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte hebben we een meerjaren 

dienstverleningsovereenkomst (DVO 2011-2021) met Meerlanden. Uit de jaarlijkse kwaliteitsschouw 

blijkt dat de kwaliteit van de buitenruimte de afgelopen vijf jaar op het overeengekomen niveau is 

gebleven. 

 De kwaliteit van de openbare ruimte en haar infrastructuur behouden, herstellen of verbeteren we door 

specifieke projecten, reconstructies en verbeteringsmaatregelen.  

 

Wegen 

Uit de resultaten van de jaarlijkse inspectie 2015 blijkt dat 79% van onze wegen voldoet aan de CROW 

classificatie ‘voldoende’, 9% aan de classificatie ’matig’” en 12% aan de classificatie ’onvoldoende’. Uit de 

inspectie van 2015 blijkt dat de kwaliteit van het wegennet in de gemeente Hillegom het afgelopen jaar 

licht is afgenomen. De kwaliteit van het wegennet bevindt zich op de gewenste ‘basis’ kwaliteit. 

 

Openbare Verlichting 

Door regelmatig terugkerend onderhoud (groepsremplace van de lampen) en het vervangen van oude 

masten houden we de kwaliteit van de openbare verlichting op peil. In 2015 zijn 70 nieuwe masten 

geplaatsten en zijn 40 nieuwe LED armaturen geplaatst. Hiermee behouden we hetzelfde verlichtingsniveau 

en zorgen we voor energiebesparing. 

 

Verkeersregelinstallatie 

Van de drie verkeerregelinstallaties is de installatie op de kruising N208/Weerlaan uit 1985 en staat al  
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enige tijd op het investeringsprogramma om te worden vervangen. Deze installatie is technisch niet meer 

betrouwbaar, kwetsbaar en duur in onderhoud. 

Kunstwerken  

In 2015 heeft de gemeente de slijtlaag op de Hillinenbrug vervangen. Ook zijn de werkzaamheden gestart 

voor het conserveren van de leuningen van de brug. In 2015 en 2016 zal ook het huidige software pakket 

worden geüpgraded.  

Groen 

De aandachtsbomen vanuit de VTA controle 2013 zijn in 2015 gecontroleerd. In 2016 zullen alle bomen in 

Hillegom worden geïnspecteerd om de vitaliteit in de gaten te houden. Zo krijgen we een beeld van de 

gezondheid en veiligheid van de bomen in Hillegom. 

Riolering en water 

Het onderhoud wordt uitgevoerd zoals in het vGRP 2016-2020 staat. De jaarlijkse reiniging en inspecties 

zijn uitgevoerd. Overal in Hillegom wordt in een cyclus van acht jaar fasegewijs gecontroleerd. De 

resultaten hiervan verwerken we in een meerjarig operationeel programma. Hierin staat hoe de gebreken 

opgelost kunnen worden in het rioolstelsel. Onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan de pompgemalen 

en grotere gemalen zijn uitgevoerd volgens de bevindingen van de reguliere inspecties. Elk jaar wordt een 

derde van de gemalen en pompen geïnspecteerd volgens de BRL systematiek (Beoordelingsrichtlijnen voor 

Kwaliteit gestuurd Onderhoud aan Pompen en Gemalen). 

Voor de beschoeiingen is een raamovereenkomst opgesteld om in vier jaar circa 6 km aan beschoeiing te 

vervangen. De werkzaamheden starten in de eerste helft van 2016. 
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Prestatiegegevens  

In onderstaand overzicht is weergegeven wat er aan onderhoud kapitaalgoederen is uitgegeven. 

 

 

Voorziening onderhoud riolering  

Stand per  31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 

Bedrag               n.v.t.              n.v.t. 695.563                841.283 

 
  

Prestatieveld en Programma Economische categorie 

Rekening 

2014 

Prim. Begr. 

2015 

Gewijz. Begr. 

2015 

Rekening 

2015 

4.1 Infrastructuur Totaal 628.088 806.160 887.160 677.308 

  4343050 Onderhoud 126.157 221.160 251.160 114.261 

  4343055 Groot onderhoud 501.931 565.000 616.000 563.047 

  

4343056 

Onderhoudsabonnementen 0 20.000 20.000 0 

  Totaal 1.358.623 4.964.453 4.964.453 412.187 

  4610000 Kapitaallasten 1.175.560 4.723.841 4.723.841 207.822 

  4610001 Kapitaallasten rente 183.063 240.612 240.612 204.365 

Totaal 4.1 Infrastructuur   1.986.711 5.770.613 5.851.613 1.089.495 

4.2 Groen Totaal 0 0 33.100 0 

  4343050 Onderhoud 0 0 33.100 0 

  Totaal 462 462 384.162 177.610 

  4610000 Kapitaallasten 0 0 383.700 177.148 

  4610001 Kapitaallasten rente 462 462 462 462 

Totaal 4.2 Groen   462 462 417.262 177.610 

4.3 Riolering en water Totaal 914.533 163.500 309.220 304.336 

  4343050 Onderhoud 64.718 93.500 93.500 115.220 

  4343060 persrio.kl.onderh.vlg.GRP 29.202 70.000 70.000 43.396 

  4600001 Mutatie voorzieningen 820.613 0 145.720 145.720 

  Totaal 902.249 1.147.223 1.147.223 1.038.392 

  4610000 Kapitaallasten 375.750 466.857 466.857 430.337 

  4610001 Kapitaallasten rente 526.499 680.366 680.366 608.054 

Totaal 4.3 Riolering en 

water   1.816.782 1.310.723 1.456.443 1.342.727 

4.4 Afval Totaal 83.663 96.777 96.777 83.079 

  4610000 Kapitaallasten 68.180 81.399 81.399 70.482 

  4610001 Kapitaallasten rente 15.483 15.378 15.378 12.597 

Totaal 4.4 Afval   83.663 96.777 96.777 83.079 

Reserves programma 4 Totaal 340.886 145.720 145.720 0 

  

4600004 Storting in reserve vanuit 

expl. 340.886 145.720 145.720 0 

Totaal Reserves programma 

4   340.886 145.720 145.720 0 

Eindtotaal   4.228.503 7.324.295 7.967.815 2.692.911 
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Paragraaf C Financiering 
Opname van deze paragraaf in de jaarrekening 2015 vloeit voort uit de artikelen 9, lid 2 en 13 van het 

‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’. Deze paragraaf geeft inzicht in het 

(verwachte) risicoprofiel van de gemeente Hillegom op het terrein van de treasury. In deze paragraaf gaan 

wij achtereenvolgens in op al bestaand beleid, het risicobeheer, de financieringsbehoefte, het 

renteresultaat, de ontwikkeling van de leningenportefeuille en onze rentevisie. 

 

A. Bestaand beleid 

 

Wet Fido 

In de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) zijn kaders gesteld voor een verantwoorde en 

pverstandige inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie bij decentrale overheden.  

 

Treasurystatuut 

Het treasurystatuut is verankerd in artikel 14, van de ‘De verordening artikel 212 Gemeentewet’ en bevat 

de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, 

richtlijnen en limieten. Het treasurystatuut is begin 2012 geactualiseerd. Het nieuwe treasurystatuut 

voldoet aan de laatste wijzigingen van de wet Fido. B&W heeft het treasurystatuut 2012 in januari 2012 

vastgesteld en aan de raad ter kennisgeving aangeboden. Per 1 februari 2012 geldt het treasurystatuut 

2012.  

 

B. Risicobeheer 

 

Het risicobeheer is gericht op het beperken van financiële risico’s. Het gaat om de volgende risico’s: 

 

1. Renterisico 

De doelstellingen van het renterisicobeheer zijn: 

 Het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten 

van het vreemd vermogen hoger, respectievelijk dat de renteopbrengsten van activa lager zullen zijn 

dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau of het in de meerjarenbegroting en begroting geraamde 

niveau; 

 Het minimaliseren van de rentekosten en het optimaliseren van de rentebaten binnen de in het 

treasurystatuut vastgestelde richtlijnen en limieten. 

 

Gemeenten zijn wettelijk verplicht het renterisico dat zij lopen inzichtelijk te maken aan de hand van een 

tweetal berekeningen: de berekening van de kasgeldlimiet en de berekening van de renterisiconorm. 
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2. Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet is het wettelijk maximum aan leningen met een looptijd korter dan één jaar. De 

kasgeldlimiet staat de gemeente Hillegom toe de financieringsbehoefte tot een bedrag van € 5.353.000 

(begroting 2015) te dekken met kortlopende geldleningen. In 2015 is de kasgeldlimiet in het eerste en het 

tweede kwartaal overschreden. Dit is toegestaan. 

 

Bedragen x € 1.000 

Ruimte kasgeldlimiet per kwartaal 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 

Gemiddelde netto vlottende schuld (-) dan 

wel gemiddelde overschot vlottende 

middelen (+) -9.265 -8.293 857 1.388 

Kasgeldlimiet (begroting 2015) 5.353 5.353 5.353 5.353 

Ruimte -3.912 -2.940 6.210 6.741 

3. Renterisiconorm 

De renterisiconorm bepaalt het feitelijke renterisico op de langlopende geldleningen die de gemeente heeft 

aangetrokken. Volgens de wet Fido mogen de renterisico’s van renteherziening en herfinanciering niet 

hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. In 2015 heeft de gemeente Hillegom geen langlopende 

geldleningen aangetrokken. 

 

4. Koersrisico 

De doelstelling van het koersrisicobeheer is: 

 Het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de 

gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. 

De gemeente Hillegom bezit de volgende aandelen: 

Deelneming Aantal aandelen 

  Boekwaarde  

1-1-2015 

  Boekwaarde 

31-12-2015 

Dunea 66.167 0,45 0,45 

Liander NV 0,37% 1.443,47 1.443,47 

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 49.686 112.732,62 112.732,62 

Gemeenschappelijke Regeling Mare Groep NV 1 647,54 647,54 

Greenport ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 1 65.616,00 65.616,00 

Meerlanden NV 8.008 840.840,00 840.840,00 

Totaal   1.021.280,08 1.021.280,08 

 

De waarde van de aandelenportefeuille is gebaseerd op de historische aankoopprijs. De werkelijke waarde 

is moeilijk te bepalen, omdat het niet om vrij verhandelbare aandelen gaat. 

 

5. Liquiditeitsrisico 

De doelstelling van het intern liquiditeitsbeheer is: 

 Het beheersen van de risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en meerjaren 

investeringsplanning waardoor de financieringskosten hoger kunnen uitvallen. 

Hiertoe hebben wij een meerjarige liquiditeitsplanning opgesteld en kunnen wij om fluctuaties in 

benodigde liquide middelen goed plannen en tijdig maatregelen nemen. 

 

6. Kredietrisico / Debiteurenrisico 

De doelstelling van het kredietrisicobeheer is: 
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 Het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de 

vorderingspositie als gevolg van het niet tijdig kunnen nakomen van de verplichtingen van de 

tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit. 

 

De gemeente Hillegom heeft zich garant gesteld voor diverse geldleningen van derden. 

 

  Risico op borgstellingen 1-1-2015 31-12-2015 

a Totaal volume van in de borgstelling betrokken geldleningen 9.357.126 8.576.381 

b Borgstelling gemeente Hillegom 1.959.369 1.797.040 

  Percentage b/a 21% 21% 

 

C. Kengetallen 
 

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van de balansverhoudingen van de gemeente zijn enkele balans- 

en financiële ratio’s vermeld. De ratio’s geven inzicht in de wijze waarop de bezittingen van de gemeente 

zijn gefinancierd. Tevens is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen aangegeven. 

Daarnaast worden de balanscijfers per inwoner weergegeven. 

 

De verhouding totale activa/vreemd vermogen (1) zegt iets over de solvabiliteitspositie. Hoe hoger het 

kengetal is, des te minder activa met vreemd vermogen zijn gefinancierd.  

De verhouding vlottende activa/kort vreemd vermogen (2), heet ook wel de currentratio. Deze zegt iets 

over de liquiditeitspositie. De gewenste waarde van de currentratio ligt tussen de 1 en de 1,5. Is de 

currentratio lager dan 1, dan is er onvoldoende zekerheid dat crediteuren op tijd betaald kunnen worden. 

Is de currentratio hoger dan 1,5, dan is er sprake van te veel aan liquiditeit. Met een ratio van 1,5 heeft de 

gemeente Hillegom voldoende zekerheid om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. 

 

Uit onderstaande tabel blijken de balansverhoudingen gunstig te zijn. 

 

Bedragen in miljoenen euro's 
rekening 

2013 

rekening 

2014 

rekening 

2015 

Eigen vermogen      64,5      63,3      62,8  

Voorzieningen        2,6        3,3        3,4  

Subtotaal      67,1      66,6      66,2  

Boekwaarde vaste activa      65,0      61,4      61,5  

Voorraden (grondexploitatie)        3,2-       1,4-       1,4- 

Financieringsoverschot        5,3        6,6        6,01 

         

Financiële ratio's in euro's 
rekening 

2013 

rekening 

2014 

rekening 

2015 

Boekwaarde activa (per inwoner) 3.075 2.932 2.915 

Geldleningen (per inwoner) 0 239 0 

Eigen vermogen en voorzieningen (per inwoner) 3.175 3.180 3.137 

Gewaarborgde geldleningen (per inwoner) 100 94 85 

Rentevoet eigen financiering   5,00% 5,00% 5,00% 

          

Balans kengetallen verhouding 
rekening 

2013 

rekening 

2014 

rekening 

2015 

(1) totale activa/vreemd vermogen         6,3        6,4        9,3  

(2) vlottende activa / vlottende passiva         1,2        1,5        1,7  
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Paragraaf D Bedrijfsvoering 

A. Personeel en organisatie  

 

Speerpunten 

Wat hebben we bereikt 

 Pilot Gesprekscyclus 

 Nieuw beloningshoofdstuk in de CAR-UWO  

 Medewerkerstevredenheidsonderzoek  

 HLT Samen 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 

 Pilot Gesprekscyclus 

Iedere medewerker heeft jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek. De functiebeschrijving, het 

competentieprofiel en de resultaatafspraken zijn de basis voor deze gesprekken. We hebben een nieuwe 

manier van sturen op resultaten en ontwikkeling en we willen gesprekken die beter passen bij deze nieuwe 

aanpak. Daarom zijn we in 2015 gestart met een proefproject waarin we vormgeven aan een nieuwe 

gesprekscyclus. Deze bestaat uit een ontwikkelgesprek en een beoordelingsgesprek waarbij we werken 

met 360-graden feedback. De afronding en eindevaluatie van de pilot is begin 2016. 

 

 Nieuw beloningshoofdstuk in de CAR-UWO  

Vanaf 1 januari 2016 gelden voor alle gemeenten vrijwel gelijke afspraken op het gebied van beloning. In 

onze Car-Uwo wordt een nieuw hoofdstuk 3 van kracht op het gebied van beloning (salaris, vergoedingen, 

toelagen en uitkeringen). Onze eigen regelingen over deze onderwerpen komen hiermee te vervallen. P&O 

heeft alle (eigen) regelingen vergeleken met de onderdelen van het nieuwe hoofdstuk 3. Bepalingen die 

niet in hoofdstuk 3 staan hebben we opgenomen in een nieuwe regeling, namelijk de Beloningsregeling 

gemeente Hillegom. De P&O afdelingen van Hillegom, Lisse en Teylingen hebben dit project gezamenlijk 

opgepakt. 

 

 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

In 2014 hebben we een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) laten doen en in 2015 is een 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. De rapportages zijn besproken met de directie, de 

teamleiders en de OR. De teamleiders stellen de uitkomsten in het werkoverleg van hun eigen team aan de 

orde. Aan de hand van de uitkomsten van de RIE en het MTO is in overleg met de OR een gecombineerd 

Plan van aanpak gemaakt met de actiepunten.  

 

 HLT Samen 

Sinds de besluitvorming over de ambtelijke samenvoeging heeft een groot deel van 2015 in het teken van  

het samenwerken aan een nieuwe organisatie. Heel veel zaken die geregeld moeten worden hebben een  

PARAGRAAF D  
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raakvlak met P&O. P&O neemt onder andere deel in werkgroepen en heeft een taak in de ondersteuning 

van de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) en het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO).  

 

Reguliere werkzaamheden 

 Ontwikkeling en opleidingen 

In 2015 is een training Adviesvaardigheden georganiseerd voor uitvoerend beleidsmedewerkers. Er is een 

vervolg gegeven aan de training Resultaatafspraken maken en er is geïnvesteerd in een herhalingscursus 

voor interventiemedewerkers en cursussen in het kader van rampenbestrijding. Meer dan voorheen hebben 

we deelgenomen aan of incompany trainingen georganiseerd met andere gemeenten, over financiën, 

publiekszaken, openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkeling. Ook is vaker deelgenomen aan opleidingen 

die aangeboden worden via de regionale mobiliteitssite Werkeninhetwesten.nl. Daarnaast zijn er 

vakinhoudelijke opleidingen gevolgd en is aandacht besteed aan de ontwikkeling van medewerkers. Van 

het budget van € 134.000 is in 2015 ongeveer € 100.000 besteed. 

 

 Verzuim  

Het streefcijfer voor het ziekteverzuim voor 2015 was vastgesteld op 4%. Het werkelijke percentage voor 

2015 is 7,68%. Dit is een verhoging ten opzichte van 2014 toen het percentage nog 4,01% was. Er was in 

2015 sprake van een aantal langdurig zieken.  

 

 Verzuimcijfers van de afgelopen jaren:  

Jaar Gemiddeld aantal 

personeelsleden 
Ziekteverzuim 

percentage 
Landelijk verzuimpercentage 

gemeenten 20.000-50.000 

2015 108,6 7,68 Nog niet bekend 

2014 109,6 4,01 4,8 

2013 109,2 3,94 5,0 

2012 103,9 5,83 4,8 

2011 117,2 5,62 5,1 

 

 Integriteit 

De jaarlijkse verantwoording vindt plaats met een paragraaf in het jaarverslag. Er zijn geen incidenten van 

integriteitschendingen bekend in 2015. 

 

 Personeelsformatie  

In de hiernaast opgenomen tabel wordt een 

overzicht gegeven van de formatie en de vacatures 

over de afgelopen 5 jaar. 

 Personeelsverloop en personeelsbestand  

Op 31 december 2015 zijn er 107 personeelsleden 

in dienst van de gemeente Hillegom. Gedurende het 

jaar hebben 5 medewerkers de organisatie verlaten 

en zijn er 2 nieuwe medewerkers in dienst gekomen. 

Dit betekent een verloop van 4,7%. 

 

Het personeelsbestand van de gemeente Hillegom kent een gemiddelde leeftijd van 49,3 jaar. De 

gemiddelde leeftijd bij de mannen bedraagt 52,7 jaar en bij de vrouwen is dit 47,3 jaar. Op 31 december 

2015 zijn er 39 mannen en 68 vrouwen in dienst van de gemeente Hillegom. 

 

 Peildatum 31 december 
Jaar Totale 

formatie 

in fte 
Vacatures 

in fte 
2015 91,49 1 

2014 91,33 -- 
2013 91,25 -- 

2012 90,70 5,16 

2011 90,98 6,23 
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B. Automatisering  

 

Speerpunten 

 Outsourcing automatisering 

 Invullen en afstemming SLA 

 

Wat hebben we bereikt 

 Gezamenlijk beveiligingsbeleid Automatisering voor Hillegom en Lisse 

 Verder afstemming en detaillering SLA 

 Evaluatie eerste jaar uitbesteding Automatisering 

 Levering van een stabiel automatiseringsplatform 

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 Voor de uitbesteding van Automatisering aan Lisse zijn procedures verder aangescherpt en afgestemd.  

 Onder de medewerkers is interviewronde gehouden waarin de uitbesteding van Automatisering aan 

Lisse werd geëvalueerd. De evaluatie is aan het college aangeboden.  

 Om beheer te vereenvoudigen en daarmee de stabiliteit en continuïteit verder te waarborgen zijn 

(bedrijf kritische) applicaties op het nieuwe platform geïnstalleerd. We hebben ook de licentie structuur 

van onder andere Oracle daarbij aangepast. 

 We hebben updates, patches en nieuwe programmatuur geplaatst om de organisatie daarmee zo goed 

mogelijk te ondersteunen in de dienstverlening. 

C. Informatie- en gegevensbeheer  

Speerpunten 

 Afronden projecten ‘IV en ICT beleidsplan’ 

 Opstellen nieuw informatiebeleid, afgestemd met de regiogemeenten 

 Opbouw (kaartmateriaal) Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

 

Wat hebben we bereikt 

 Verdere uitvoering van de geplande projecten uit het ‘IV en ICT Beleidsplan’ 

 Een concept van het Informatiebeleid in HLT-verband 

 Een vrijwel afgerond traject van implementatie van de BGT  

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 Het vergunningenproces bij RO verder gedigitaliseerd.  

 De inrichting van het zaak- en documentmanagementsysteem verder geoptimaliseerd. 

 Een analysetool voor het genereren van specifieke managementinformatie geïmplementeerd. 

 Een (organisatie breed) bewustwordingstraject rond de informatieveiligheid doorlopen.  

 De persoonskaarten gedigitaliseerd en overgebracht naar het regionaal archief in Leiden. 

 Het digitaal archiveren (per 1-1-2016) voorbereid. 

D. Communicatie 

Speerpunten 

 Communicatiebeleidsplan 

 Evaluatienota 

 Onderzoek rekenkamercommissie 

 Burgerparticipatie 

 Krachtenveldanalyse 
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Wat hebben we bereikt 

 Uitvoering gegeven aan het communicatiebeleidsplan 2010 – 2013 en evaluatienota Verbindingen 

leggen 

 Doorontwikkeling communicatiebeleid gemeente Hillegom 

 4 x inzet burgerpanel  

 Wervingsactie nieuwe leden Burgerpanel 

 De communicatiecheck en het participatiediagram worden structureel gebruikt om een 

doelgroepsanalyse te maken als basis voor een communicatieadvies. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 Uitvoering communicatiebeleidsplan 2010-2013  

 Organisatie werksessies voor verdieping communicatiebeleid 

 

1. Doorontwikkeling communicatiebeleid 

Het breed gedragen evaluatierapport van november 2012 is een goede onderlegger voor 

verdiepingspunten en hoeft (na drie jaar) niet dunnetjes overgedaan te worden. Drie terreinen verdienen 

concrete aandacht: 

- De communicatie rondom persoonlijke dienstverlening 

- De communicatie rondom bestuurlijke beleidsontwikkeling en uitvoeringsmaatregelen 

- De communicatieve kwaliteit van de beleidsstukken waarmee college en raad in stelling worden 

gebracht. En die dus ook van betekenis zijn voor betrokkenen in de samenleving. 

 

Hiertoe zijn in 2015 werktafels georganiseerd: werkbijeenkomsten waarbij een selectie van direct 

betrokkenen op creatieve wijze concrete verbetervoorstellen doordenken en uitproberen op basis van de 

dagelijkse beleidspraktijk. In 2016 volgt een derde werktafel en het eindrapport. 

 

2. Introductie webcare 

Na een succesvol verlopen pilot is webcare geïntegreerd in de dagelijkse communicatiepraktijk. We 

gebruiken webcare als analysetool voor het meten van het effect van de gemeentelijke communicatie, als 

middel voor omgevingsanalyse en het in beeld brengen van de communicatiebehoefte van onze 

doelgroepen en als communicatiemiddel om vragen van inwoners te beantwoorden. Ook in tijde van crisis 

(noodopvang vluchtelingen) bleek het een onmisbaar instrument. 

 

3. Burgerpanel 

In april 2015 is er een succesvolle werving geweest voor het burgerpanel. Het totaal aantal leden bedraagt 

nu 787. Het digitale burgerpanel is ingezet om beleid te toetsen, maar ook richting te bepalen en ideeën te 

genereren. 

 

Het nieuwe panel heeft meegedacht over de volgende onderwerpen: 

 Werving burgerpanel en gebruik social media ( wervingservaring en dienstverlening) -  juli 

 Hillegom Historisch Goed (wat is de rol van een marketingorganisatie) - oktober 

 Wederkerigheid en de WMO (vrijwilligerswerk in ruil voor een WMO-dienst) – november 

 

4. Kwaliteitsslag website 

In 2015 voldeed de gemeentelijke website aan de toegankelijkheidseisen van de overheid. Daarnaast wordt 

de website gecontroleerd op gebroken links en andere fouten. 
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E. Financieel beheer 

 

Algemeen 

Voor het borgen van de naleving van relevante wet- en regelgeving over de verantwoordelijkheid van het 

College naar de gemeenteraad is in 2013 een nieuw Plan van aanpak Rechtmatigheid 2013-2015 

vastgesteld. Op basis hiervan zijn er in 2013 en 2014 controles uitgevoerd. Daarnaast heeft de accountant 

in de Managementletter enkele aanbevelingen gedaan om de controles te verbeteren, uit te breiden of te 

vereenvoudigen. Deze aanbevelingen zijn opgepakt en uitgevoerd. Ook zijn enkele aanbevelingen op 

advies van de accountant aangehouden in het kader van de aanstaande ambtelijke samenwerking. Het 

normenkader is opgenomen in de Programmabegroting. Bovendien is het bewaken van de budgetten het 

belangrijkste instrument van financieel beheer. Medewerkers Financiën bewaken en controleren de 

budgetten regelmatig. Verder had het proces beveiliging van de diverse applicaties de aandacht van de 

accountant tijdens de interim controle. Hier zijn enkele aanbevelingen gedaan, welke we in 2015 starten.  

 

SiSa 

Gemeenten, accountants en ministeries hebben hun beste beentje voortgezet en dat heeft geleid tot een 

positieve SiSa-review van de Audit Dienst Rijk (ADR). De betreffende ministeries kunnen daarmee bij de 

vaststelling van de specifieke uitkeringen over 2015 steunen op de SiSa-verantwoording. 

 

VIC 

In 2015 zijn op processen Verbijzonderde Interne Controle (VIC) op rechtmatigheid uitgevoerd. Gezien de 

grootte van de gemeente Hillegom is de controle zo pragmatisch mogelijk opgezet en geprobeerd risico’s 

op fraude te voorkomen. De medewerkers die de controle op de processen uitvoeren beschikken over de 

competenties om de controles uit te voeren en hiervoor vervolgacties uit te zetten. Coördinatie en controle 

van de VIC is in 2015 gedaan door de eerste medewerker financiën. De medewerker staat los van het VIC 

proces. Hierdoor blijft de objectiviteit en onafhankelijkheid op de controles gewaarborgd. Daarnaast 

beschikt de medewerker ook over de juiste competenties, waardoor de accountant in zeer grote mate kan 

bouwen op de betrouwbaarheid van deze controles. De accountant voert zelf ook streekproeven uit op de 

gedane controles. 

F. Planning & control 

 

Planning & Control cyclus 

Alle planning & control documenten die worden genoemd in de Financiële beheersverordening heeft de 

raad op tijd vastgesteld. 

 

De opzet van de programmarekening en begroting is gelijk aan die van vorig jaar en heeft de raad 

vastgesteld. Per programma is aandacht besteed aan de beschrijving van prestatievelden, speerpunten en 

te behalen effecten. We stellen ons steeds de volgende vragen: 

 Waarom doen we iets? 

 Welk effect moet dit hebben? 

 Gaan we dit effect meten, zo ja hoe? 

 Op welke termijn moet het effect gerealiseerd zijn? 

De vragen zijn in de programmarekening zoveel mogelijk beantwoord.  

 

Managementletter Baker Tilly Berk 

In oktober 2015 heeft de accountant een tussentijdse controle gehouden.  

De werkzaamheden bestonden uit: 
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 het onderzoeken en beoordelen van de opzet van de administratieve organisatie en de daarin besloten 

interne beheersingsmaatregelen en 

 het toetsen van de werking van de interne beheersingsmaatregelen. 

 

De uitkomsten van de Managementletter zijn besproken in de auditcommissie en ter kennis gebracht in de 

raadsvergadering. De verbeterpunten in rechtmatigheidscontroles zijn opgenomen in deze rekening en 

budgethouderregeling wordt aangepast in 2016.  

G. Facilitaire zaken  

 

Speerpunten 

 Facilitaire visie op het nieuwe werken. 

 Uitvoering meerjaren onderhoudsplan. 

 

Wat hebben we bereikt 

Facilitaire visie & uitvoering MOP. 

 We hebben het Meerjaren Onderhoudsplan uitgevoerd. 

 Uitvoering gegeven aan de facilitaire visie op het Nieuwe werken (ondersteunend aan 

organisatiedoelstellingen). 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 MOP. 

Begin 2015 heeft duurzaam groot onderhoud plaatsgevonden aan het kantoorpand. De gevel is 

gereinigd en van een nieuwe coating voorzien en het dubbel glas is vervangen door HR++.  

 

 Facilitaire visie. 

Melden wij vorige jaar nog dat we eerste gesprekken hadden gevoerd met buurgemeenten over 

samenwerking op het facilitair vakgebied, inmiddels zijn deze opgenomen in de afstemming binnen 

HLT. Na de kick-off bijeenkomst in september zijn in oktober de werkgroepen samengesteld en 

gestart. Op basis van de uitgangspunten die de stuurgroep en de projectgroep opstelde, zorgt de 

werkgroep Huisvesting en Facilitair voor alle onderdelen die hierop betrekking hebben. Door deelname 

aan de werkgroep Huisvesting en Facilitair zijn wij nauw betrokken bij de totstandkoming van het 

bedrijfsplan en de implementatie daarvan. Deze deelname vraagt veel tijd en inspanning en legt ook 

extra druk op het hele facilitaire team. Door goede onderlinge communicatie en het prioriteren van de 

dagelijkse werkzaamheden zorgen we er als team voor dat continuïteit hiervan geborgd blijft. 

 

Reguliere taken 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 Overeenkomst gesloten zodat we locatie gecertificeerd documenten kunnen vernietigen.  

 Toegankelijkheid openbare gebouwen 

Uitvoering van motie 4373 over de toegankelijkheid van de openbare gebouwen in Hillegom. Het doel 

van het onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe het met de toegankelijkheid van de openbare 

gebouwen in Hillegom gesteld is voor mensen met een beperking in het lopen. Na dit uitgebreide 

onderzoek is het collegevoorstel op 25 augustus aangenomen. Het uitvoeren van de voorgestelde 

verbeterpunten is in voorbereidingsfase. 

 Faciliteren noodopvang vluchtelingen.  

 Uitbreiding en vernieuwing Inbraakdetectie- en beveiligingssysteem. 

Er is een programma van eisen opgesteld waarin staat beschreven aan welke eisen het inbraakdetectie- 

en beveiligingssysteem van het gemeentehuis en omgeving moet voldoen. De opdracht is in 2015 

verstrekt en de werkzaamheden vinden plaats in 2016.  
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 Aanbesteding catering 

We hebben cateringdiensten aanbesteed met een uitgangspuntennota Inkoop. Er zijn vijf bedrijven 

aangeschreven, waarna het aanbestedingstraject volledig is doorlopen. Een Hillegomse ondernemer 

heeft de gunning ontvangen. 

 Dienstencentrum 

Na het inhuizen in oktober 2014 heeft in 2015 de overgang plaatsgevonden naar de beheerfase op het 

gebied van facilitaire ondersteuning. Voor de drie instanties die de gemeente in het Dienstencentrum 

huisvest, is facilitair beheer aanspreekpunt als het gaat om huur en beheer van de ruimtes. Gemeente 

neemt deel in het hoofdhuurdersoverleg, draagt zorg voor sleutelbeheer, is eigenaar van de balie, doet 

mee in ideeën over exposities, is budgetbeheerder voor schoonmaak en glasbewassing en onderhoudt 

contacten met andere (hoofd)huurders. Zo zorgen we voor een optimale huisvesting van de drie 

instanties en een optimale uitstraling van het pand naar bezoekers. 

 Verzekeringen 

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door harmonisatie van de verschillende polissen van de gemeenten 

Teylingen, Lisse en Hillegom. Al vele jaren voert Hillegom verzekeringswerkzaamheden uit voor Lisse 

en sinds 2014 ook voor Teylingen. Gevolg van die harmonisatie is de noodzaak van aanschaf van het 

administratiepakket Naris. De werkzaamheden en de afstemming voor de invoering vergen een 

zorgvuldige voorbereiding. Verder is er de nodige aandacht en zorg voor de afhandeling van drie 

schadezaken uit de eerste fase van reconstructie N208.  

Overzicht in behandeling genomen schadezaken in 2015. 

 

 

 

 

 

 Benchmark facilitaire kengetallen 

De gemeente Hillegom neemt trouw al jaren deel aan het onderzoek naar facilitaire kengetallen en 

trends bij gemeenten. De traditionele benchmark verandert de komende jaren. Hillegom behoort tot de 

klasse klein/middel: gemeenten tot 45.000 inwoners.  

 

Omschrijving 

 

Landelijk 

2015 

Hillegom 

2015 

Totale huisvestingskosten per m2 BVO € 78,00 € 42,00 

Kosten onderhoud en renovaties € 35,00 € 15,00 

Kosten bewaking & beveiliging per m2 BVO € 9,00 € 5,00 

Kosten schoonmaak per m2 BVO € 17,00 € 22,00 

NB. Onder BVO wordt verstaan het Bruto Vloer Oppervlak conform de NEN 1824, in het onderzoek is bedoeld het BVO 

van het gemeentehuis, kantoorpand.  

H. Inkoop 

 

Wat hebben we bereikt 

In het onderstaand overzichtstaan de gerealiseerde besparingen van de inkooptrajecten. 

  

Onderwerp Raming 

aanneemsom 

Gegunde 

waarde 

Resultaat  

Upgrade Cognos 55.000  56.067  -1.067  

Onderhoud elementen Noordoost 101.750  76.290  25.460  

Onderhoud elementen Centrum 54.768  42.090  12.678  

Onderhoud elementen Zuidoost 25.640  18.665  6.975  

Gemeente Aantal 

Hillegom 100 

Lisse 34 

Teylingen 109 
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Multifunctionals    21.034  

Leerlingenvervoer - Gezamenlijke aanbesteding 

Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse en Teylingen 1.160.000  685.449  474.551  

Gemeentelijke Publicaties 128.000  67.765  60.235  

Projectleider N208 156.000  156.000  -  

Projectleider Leidsevaart 65.000  55.760  9.240  

Abri's   195.000  

Herstraten Emmastraat 59.000  45.740  13.260  

Groot onderhoud Willem Elsschotsingel  40.000  29.000  11.000  

Groot onderhoud (riolering) Hofstraat   105.000  96.400  8.600  

Kantoorartikelen 10.000  8.910 1.090 

Omgevingsvisie (Structuurvisie) 100.000  59.500  40.500  

Hoftuin 646.000  554.000  92.000  

Bouwrijp maken Manegeterrein + aanleg fietspad 

Ampèrestraat 680.000  497.000  183.000  

Relining riolering Einsteinstraat e.o. 201.600  134.200  67.400  

Totalen  3.587.758 2.582.806 1.220.956 

Er is aan drie Europese aanbestedingen meegedaan, namelijk de gemeentelijke publicaties, 

leerlingenvervoer en kantoorartikelen. Voor de afzonderlijke gemeenten is wellicht geen Europese 

aanbesteding noodzakelijk, maar door de omvang samen met anderen gemeenten weer wel.  

I. Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid  

 

In 2015 hebben wij het onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ingebracht bij de analyse van de 

subsidies in Hillegom. Onder leiding van een externe projectleider is dit onderzoek uitgevoerd. 

Conclusies 

Algemene indruk 

De algemene indruk op basis van deze evaluatie is dat de in Hillegom verstrekte subsidies meer een 

historische grondslag kennen dan een stevig beleidsfundament. Veel subsidies worden al jaren verstrekt. 

In de loop der tijd zijn er meer subsidies bijgekomen. Dit is mede als gevolg van de ontwikkelingen in het 

sociaal domein. Maar zijn vrijwel nooit subsidierelaties beëindigd. Ook de hoogte van de subsidie is bij een 

flink aantal subsidies, zoals de waarderingssubsidies, historisch gegroeid en lastig te herleiden tot 

inhoudelijke keuzes. 

 

Het subsidiebeleid in de gemeente Hillegom is rechtmatig. De verordening is niet strijdig met landelijke 

regelgeving, maar is nog niet aangepast aan de meest recente VNG-modelverordening. Daardoor 

ontbreken bijvoorbeeld een aantal bepalingen die te maken hebben met staatssteun1 en zijn de huidige 

definities van jaarlijkse en eenmalige subsidies niet onderscheidend genoeg.  

 

Verder valt op dat het Jaarprogramma niet is ingedeeld op basis van beleidsterreinen. Subsidies worden in 

het Jaarprogramma per subsidieaanvraag bekeken en niet in onderlinge samenhang binnen een bepaald 

beleidsterrein. Daardoor ontbrak het overzicht van wat de gemeente bijvoorbeeld in totaal uitgeeft aan 

subsidies op een bepaald beleidsterrein. Ook ontbreekt hierdoor de samenhang in de doelstelling van de 

subsidies en de hieraan verbonden prestatie-eisen.  

 

                                                 
1
 Staatssteun is verboden. Als sprake is van staatssteun, maar een gemeente toch bepaalde activiteiten met 

subsidie wil bevorderen omdat die goed aansluiten bij het beleid, is het vaak mogelijk om steun te verstrekken op 
basis van een vrijstelling. Regels hiervoor zijn uitgewerkt in het VWEU, vrijstellingsverordeningen, kaderregelingen, 
richtsnoeren en mededelingen. 
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1. Waarderingssubsidies 

De grondslagen voor de waarderingssubsidies zijn toe aan een herbeoordeling. Enerzijds omdat voor een 

aantal van deze subsidies onduidelijk is waarom de gemeente deze subsidies vertrekt, anderzijds omdat de 

hoogte van deze subsidies nog steeds worden gebaseerd op de ledenaantallen uit 2011.  

 

2. Cultuursubsidies 

Er is geen actueel cultuurbeleid, waardoor er een ijkpunt ontbreekt voor de cultuursubsidies.  

 

3. Subsidies op het Sociaal Domein 

De subsidies aan het Adamas inloophuis en de Zevensprong passen in principe binnen de doelstellingen 

van de nieuwe Wmo. De vraag is echter of dit de meest urgente subsidies zijn op het gebied van het 

stimuleren van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met vrijwilligers.  

 

4. Conclusies uit Casestudies 

Het bedrag dat Hillegom uitgeeft aan het bibliotheekwerk loopt niet uit de pas met de uitgaven van de 

andere deelnemende gemeenten en het landelijke beeld. Toch vormt de subsidie aan de bibliotheek één 

van de grootste subsidies van de gemeente Hillegom. Er lijken opties te zijn waarmee besparing op de 

subsidie mogelijk is, zonder de kwaliteit van de bibliotheekvoorziening ernstig aan te tasten. Qua sturing 

is het van belang kritisch te kijken naar de prestatie-indicatoren, samen met de hoogte van de subsidie die 

beschikbaar wordt gesteld. 

 

Het is op dit moment niet mogelijk de subsidie die Hillegom uitgeeft aan de muziekschool te vergelijken 

met die van andere gemeenten die muziekscholen subsidiëren, omdat deze gegevens niet direct 

beschikbaar zijn. Dit geldt ook voor het percentage leerlingen dat muziekles volgt. In Hillegom was dit in 

2014 2,2% van de bevolking. Uit de gegevens van de muziekschool blijkt dat men, vooral sinds de komst 

van de nieuwe directeur, actief bezig om kosten te besparen. Daarom zijn er naar verwachting geen grote 

efficiencyvoordelen te realiseren.  

 

De sturing van de gemeente Hillegom op de prestaties van MEE IN Bollen 5 verband staat nog in de 

kinderschoenen. De gemeente heeft nog weinig inzage in de diensten die MEE levert, wat hiervan de 

resultaten zouden moeten zijn en wat de beste manier van monitoring is. MEE Nederland signaleert 

overigens dat er landelijk nog flink wat verbeterpunten nodig zijn in de uitvoering van cliëntondersteuning, 

gebaseerd op de ervaringen in de periode januari t/m maart 2015. Blijkbaar zijn veel gemeenten nog 

zoekende naar de juiste invulling van cliëntondersteuning. In dit opzicht is de situatie in Hillegom 

vergelijkbaar met die in andere gemeenten. 

 

Omdat de overeenkomst met Kwadraad verlengd is tot en met 2016, kan pas vanaf 2017 een nieuwe 

overeenkomst met Kwadraad worden gesloten. Overwogen moet worden of dan opnieuw een aanbesteding 

zal plaatsvinden, net als in 2010. Belangrijke aandachtspunten in een nieuwe overeenkomst zijn: 

duidelijker afspreken of de gemeente wel of niet overschrijdingen op het vooraf afgesproken 

subsidiebudget gaat vergoeden of niet. Zo ja, onder welke voorwaarden? Ook moet er aandacht komen hoe 

de resultaten in de gaten worden gehouden, zodat meer inzage ontstaat in de effectiviteit van het 

maatschappelijk werk. 

 

5. Sturing op prestaties  

De gemeente heeft aan vrijwel alle jaarlijkse subsidies prestatie-eisen verbonden. Over het geheel 

genomen betreft dit vooral output-indicatoren. Er komen nauwelijks input-indicatoren voor, dus dat is 

positief. Bij geen enkele subsidie is echter sprake van outcome-indicatoren waarin het uiteindelijke doel 

dat bereikt moet worden met de subsidie is vastgelegd. Verder blijkt uit de interviews met 

beleidsmedewerkers en de instellingen dat de ambtelijke capaciteit bij de gemeente beperkt is, gezien het 
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grote aantal diverse subsidies. De tussentijdse bijstelling van subsidies en prestatie-eisen kan daardoor 

slechts beperkt aandacht krijgen.  

Aanbevelingen 

1. Stel zo snel mogelijk een nieuwe nota op voor de grondslagen van waarderingssubsidies.  

2. Verder is het een aanbeveling om de waarderingssubsidies voor “maatschappelijke 

belangenbehartiging” te schrappen met een redelijke afbouwperiode.  

3. Stel zo snel mogelijk een nieuwe subsidieverordening op, gebaseerd op het meest recente VNG-

model, waarin onder meer aandacht voor duidelijke definities van de diverse soorten subsidies. 

4. Stel Beleidsregels op in plaats van Jaarprogramma 

5. Stel een nieuwe nota cultuurbeleid op 

6. Formuleer outcome-indicatoren bij de grootste subsidies 

7. Aanbevelingen casestudies 

 Verken de mogelijkheden voor besparingen op de subsidie aan de bibliotheek door de 

bibliotheek te vragen diverse scenario’s uit te werken.  

 Bij MEE en Kwadraad is vooral aandacht nodig voor de manier van monitoring zodat zicht gaat 

ontstaan op de effectiviteit.  

 Ook zou serieus moeten worden afgewogen of cliëntondersteuning en maatschappelijk werk in 

de toekomst niet beter via inkoop gerealiseerd zouden kunnen worden.  

 Voor de muziekschool moeten voor 2017 nieuwe prestatie-eisen worden afgesproken.  

8. Aanbevelingen over andere vormen van geldelijke ondersteuning 

 om voortaan in elk nieuw beleidsplan ook deze vormen van financiering terug te laten komen, 

bijvoorbeeld in de vorm van een aparte paragraaf.  

 Verder zou het zinvol zin bij het opstellen van het accommodatiebeleid ook aandacht te 

besteden aan indirecte subsidies in de vorm van niet-kostendekkende huur, of het verzorgen 

van onderhoud aan accommodaties.  

9. Overweeg het terugbrengen van het aantal subsidies 

 

J. Bestuurlijk juridische zaken  

 

Eerstelijns taken 

In 2015 hebben wij ons gericht op de eerstelijns advisering. Hiervoor hebben diverse projecten 

ondersteund, zoals de Vosse- en Weerlanerpolder, de Hoftuin en de herziening van verschillende 

bestemmingsplannen. Daarnaast hebben wij geadviseerd over diverse verordeningen en beleidsstukken, 

zoals de APV, Verordening Bedrijven Investeringszone, het BIBOB-beleid, het Groenbeleidsplan en de 

Welstandsnota. Ook hebben wij input geleverd voor de beantwoording van vragen uit de Raad. In 2015 is 

ook een groot aantal WOB verzoeken ingediend, veelal van beroepsmatige indieners. Naast de taken is er 

ondersteuning verleend voor een groot aantal ‘kleine’ zaken binnen de diverse vakgebieden. Ondanks een 

heldere taakverdeling vraagt de vakafdeling betrekkelijk veel ondersteuning bij eerstelijns taken. 

 

Tweedelijns taken 

In 2015 zijn er in totaal 47 bezwaarschriften ingediend. Deze bezwaarschriften zijn gericht tegen 16 

besluiten. Een groot aantal bezwaarschriften te weten 33 waren gericht tegen drie besluiten.  

 

Binnen de bezwaarprocedure passen wij standaard mediation toe. Dit heeft in 2015 tot goede resultaten 

geleid. Bij de cirkeldiagram nog de opmerking dat 25 ingetrokken bezwaarschriften gericht waren tegen 

één besluit. Het aantal bezwaarschriften dat de commissie bezwaarschriften daadwerkelijk heeft behandeld 

en waarin advies is uitgebracht, is daardoor beperkt. 
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De overige besluiten waartegen bezwaarschriften zijn ingediend, heeft de Commissie bezwaarschriften wel 

in behandeling genomen. De Commissie heeft over vijf besluiten het advies gegeven de bezwaren niet-

ontvankelijk te verklaren. Over twee besluiten is geadviseerd om de bezwaren gegrond te verklaren waren 

en over twee andere besluiten de bezwaren ongegrond te verklaren. Tot slot zijn er nu nog drie besluiten 

waarover nog geen advies is uitgebracht.  

 

Het aantal beroepschriften dat in 2015 is ingediend, is lager dan voorgaande jaren, te weten acht. Er zijn in 

2015 wel meerdere zaken nog behandeld door de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak die al in 

2014 zijn ingediend. Er zijn acht uitspraken geweest waarvan vijf ongegrond en drie gegrond. In een van 

die drie zaken zijn de rechtsgevolgen in stand gelaten. Wij hebben ook een verdiepingscursus gevolgd 

samen met de andere bollengemeenten voor het ambtelijke secretariaat. 

 

In 2015 zijn 19 klachten ingediend. Daarvan zijn er 16 op informele wijze behandeld en naar tevredenheid 

van klager afgehandeld. Eén klacht is doorgestuurd naar het juiste bestuursorgaan. Voor één klacht heeft 

een zitting bij de klachtadviescommissie plaatsgevonden. Eén klacht is direct bij de Nationale ombudsman 

ingediend, zonder dat de gemeente deze zelf heeft behandeld. Deze is vervolgens naar tevredenheid van 

klager afgehandeld. 

 

Juridische control 

In 2015 heeft de nadruk gelegen op de eerste en tweedelijns taken. De juridische control heeft zich 

beperkt tot het strikt noodzakelijke zoals controle op voorstellen en het monitoren van nieuwe wetgeving. 

 

Prestatiegegevens  

 

 

 

 
 

  

Bezwaarschriften 2015 Ingetrokken

Niet-ontvankelijk

Ongegrond

Gegrond
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Bezwaarschriften 41 32 50 70 29 17 47

Beroepschriften 20 20 22 16 19 18 8

Klachten 10 12 12 11 19 21 19
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Paragraaf E Verbonden partijen 
Inleiding 

De paragraaf Verbonden partijen geeft inzicht in de relaties van de gemeente in derde rechtspersonen, 

waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Dit zijn 

gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen. Bestuurlijke invloed kan worden uitgeoefend 

door een zetel in het bestuur van de verbonden partij of het hebben van stemrecht. Het hebben van een 

financieel belang betekent dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval 

van faillissement van de verbonden partij en/of als er financiële problemen bij de verbonden partij zijn die 

verhaald kunnen worden op de gemeente. 

 

Verbonden partijen is een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren. Het aangaan hiervan 

komt altijd voort uit het publiek belang. Gezien het belang in de realisatie van de doelstellingen van de 

gemeente is het nodig inzicht te geven in deze partijen. Daarbij wordt aangegeven wat de doelstellingen 

van elke partij zijn en hoe zij bijdraagt aan de programma’s uit deze begroting. Allereerst wordt ingegaan 

op de algemene kaders van de gemeente Hillegom voor verbonden partijen. Daarna volgen recente 

ontwikkelingen en veranderingen en de informatie per verbonden partij. 

 

Het is overigens niet de bedoeling dat de gemeente rapporteert over alle partijen waarmee de gemeente op 

enige wijze verbonden is. Wanneer er bijvoorbeeld een financieel belang bestaat dat (grote) risico’s 

oplevert, staat dit niet in deze paragraaf , maar in de paragraaf weerstandsvermogen. 

 

Algemeen kader Hillegom 

Alle partijen waarin de gemeente Hillegom een financieel en bestuurlijk belang heeft, vallen onder de 

noemer ‘verbonden partijen’. In de financiële verordening van de gemeente Hillegom is opgenomen dat in 

de begroting en in de jaarstukken, in de paragraaf verbonden partijen, in elk geval wordt ingegaan op 

nieuwe participaties, het beëindigen van bestaande participaties, het wijzigen van bestaande participaties 

en het voordoen van problemen bij bestaande participaties (art. 21). 

 

Informatie per verbonden partij 

In deze paragraaf staat per verbonden partij informatie over het algemeen belang dat de partij dient, de 

relatie met de doelstellingen van de gemeente in deze jaarrekening, de wijze waarop de gemeente 

Hillegom zeggenschap uitoefent, voor welk bedrag de gemeente Hillegom deelneemt en cijfers over het 

resultaat, het eigen vermogen en het vreemd vermogen over 2015.  

 

Ontwikkelingen en mutaties  

Indien beschikbaar zijn de cijfers overgenomen uit de jaarverslagen 2015 van de verbonden partijen. 

Wanneer het jaarverslag 2015 van een verbonden partij er nog niet is, zijn er dus geen gegevens op basis 

waarvan substantiële informatie over wijzigingen in resultaat of vermogen kan worden gegeven. Als de 

cijfers of de beste inschatting niet beschikbaar zijn, is er gekozen om de cijfers van 2014 als beste 
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schatting op te nemen voor 2015. Als het een inschatting betreft, is dit bij de verbonden partij afzonderlijk 

vermeld. 

 

Op de volgende pagina’s staat een overzicht aan met gegevens per verbonden partij. De volgorde van de 

verbonden partijen komt overeen met die van de programma’s. 

 

 

 

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma 1 (ruimte), prestatieveld 1.5 milieu

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2015 2015 31-12-2015 1-1-2015 31-12-2015 1-1-2015

523 1.439 2.804 1.372 4.649 5.012

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2015 2015 31-12-2015 1-1-2015 31-12-2015 1-1-2015

7.944 0 0 0 11.419 4.285

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2015 2015 31-12-2015 1-1-2015 31-12-2015 1-1-2015

1.906 807 2.943 2.736 5.404 3.614

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma 2 (maatschappij), prestatieveld 2.3 sport en gezondheid

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2015 2015 31-12-2015 1-1-2015 31-12-2015 1-1-2015

685 242 5.765 5.787 25.156 24.793

Leiden

Eigen vermogen Vreemd vermogen

Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD)

Lisse

Gemeenschappelijke regeling

1 wethouder in het Algemeen Bestuur en 2 wethouders in het Dagelijks Bestuur

E igen vermogen Vreemd vermogen

Vreemd vermogen

2 (maatschappij), prestatieveld 2.1 sociaal domein

Omgevingsdienst West Holland (ODWH)

Leiden

Gemeenschappelijke regeling

2 wethouders in het Algemeen Bestuur 

E igen vermogen Vreemd vermogen

Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB)

Teylingen

Gemeenschappelijke regeling

1 wethouder in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur

2 (maatschappij), prestatieveld 2.1 sociaal domein

De ISD Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de bollen5 gemeenten. De ISD 

ontwikkelt gemeentelijk beleid op het gebied van werk, inkomen en zorg. Na besluitvorming 

door de gemeenten zorgt de ISD voor de uitvoering.

De ODWH behartigt de gemeenschappelijke belangen op het gebied van milieu, 

milieubeleidsontwikkeling en een efficiënte en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke en 

provinciale milieutaken.

Het openbaar lichaam heeft ten doel het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze doen 

uitvoeren van taken van en voor de deelnemende gemeenten op het terrein van de 

gesubsidieerde arbeid.

Gemeenschappelijke regeling

1 wethouder in het Algemeen Bestuur

E igen vermogen

De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de 

burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast 

probeert de RDOG de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands-Midden (RDOG)
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Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma 3 (veiligheid en handhaving), prestatieveld 3.3 brandweer en crisisbeheersing

(Bedragen x € 1.000) Deelname Resultaat

2015 2015 31-12-2015 1-1-2015 31-12-2015 1-1-2015

1.132 2.430 10.396 10.120 21.998 22.828

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2015 2015 31-12-2015 1-1-2015 31-12-2015 1-1-2015

823 0 95 95 4.097 4.392

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma 4 (Beheer openbare ruimte)

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2015 2015 31-12-2015 1-1-2015 31-12-2015 1-1-2015

3.680 3.011 24.474 22.504 27.061 31.432

Het (concept) jaarverslag 2015 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2014 als beste schatting op te nemen voor 2015. 

Vuilafvoerbedrij f Duin- en Bollenstreek (VAB)

Teylingen

Eigen vermogen Vreemd vermogen

4 (Beheer openbare ruimte), prestatieveld 4.4 afval

Burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur

De VAB verzorgt voor de bollen6 gemeenten de overslag en afvoer van verbrandbaar en 

composteerbaar/vergistbaar afval.

De Meerlanden N.V.

Hoofddorp

Naamloze Vennootschap

Gemeenschappelijke regeling

1 wethouder in het Dagelijks Bestuur

E igen vermogen Vreemd vermogen

Het (concept) jaarverslag 2015 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2014 als beste schatting op te nemen voor 2015. 

De VRHM behartigt van de gemeenschappelijke belangen in de regio Hollands Midden op de 

terreinen brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Het (concept) jaarverslag 2015 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2014 als beste schatting op te nemen voor 2015. 

1 wethouder in het Algemeen Bestuur 

E igen vermogen Vreemd vermogen

De Meerlanden werkt samen met een aantal gemeenten aan een schone en duurzame leef- en 

werkomgeving. Dit doen zij door de gemeenten schoon, heel en veilig te houden en door  afval 

innovatief in te zamelen en te verwerken. 

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Leiden

Gemeenschappelijke regeling
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Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2015 2015 31-12-2015 1-1-2015 31-12-2015 1-1-2015

705 0 1.629 875 33.444 30.600

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma Algemene dekkingsmiddelen (lokale heffingen)

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2015 2015 31-12-2015 1-1-2015 31-12-2015 1-1-2015

340 219 -84 -5 7.377 7.658

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met paragraaf Bedrijfsvoering

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2015 2015 31-12-2015 1-1-2015 31-12-2015 1-1-2015

105 23 394 393 287 188

Cocensus verrricht voor een aantal gemeenten de uitvoeringswerkzaamheden van de 

gemeentelijke belastingen: wet WOZ, aanslagoplegging, invordering, kwijtschelding en 

bezwaarschriften.

Holland Rijnland heeft als taak de gemeenschappelijke, regionale belangen te behartigen bij 

het rijk, de provincie en andere invloedrijke overlegstructuren. Ook wil het 

samenwerkingsverband de deelnemende gemeenten een platform bieden, evenals het 

bevorderen van coördinatie en afstemming tussen de gemeenten, onder andere voor het 

vaststellen van gemeenschappelijk, regionaal beleid. Verder voert Holland Rijnland enkele 

taken uit die aan het samenwerkingsorgaan zijn overgedragen: de Regiotaxi, de 

Urgentiecommissie Woonruimte en het Regionaal Bureau Leerplicht.

Samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland

Leiden

Gemeenschappelijke regeling

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Heemstede

Stichting

gemeentesecretaris in het Algemeen Bestuur

De stichting RIJK is een samenwerkingsorganisatie tussen gemeenten om financiële, kwalitatieve 

en procesmatige voordelen voor haar leden te halen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en 

tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Cocensus

Hoofddorp

Eigen vermogen Vreemd vermogen

1 wethouder in het Dagelijkes Bestuur, 2 wethouders in het Algemeen Bestuur

5 (inwoner en bestuur), prestatieveld 5.2 Samenwerking

Gemeenschappelijke regeling

1 wethouder in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur 

E igen vermogen Vreemd vermogen

Het (concept) jaarverslag 2015 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2014 als beste schatting op te nemen voor 2015. 

Het (concept) jaarverslag 2015 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2014 als beste schatting op te nemen voor 2015. 

E igen vermogen Vreemd vermogen
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Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma 1 (ruimte), prestatieveld 1.1 ruimte

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2015 2015 31-12-2015 1-1-2015 31-12-2015 1-1-2015

1 aandeel 0 390 390 14.205 15.669

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Opmerking

Relatie met programma Algemene dekkingsmiddelen 

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000.000) 2015 2015 31-12-2015 1-1-2015 31-12-2015 1-1-2015

49.686 aand. 126 3.582 3.430 149.923 127.753

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Opmerking

Relatie met programma Algemene dekkingsmiddelen 

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2015 2015 31-12-2015 1-1-2015 31-12-2015 1-1-2015

66.167 aand. 9.949 175.239 165.290 326.788 349.809

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Opmerking

Relatie met programma Algemene dekkingsmiddelen 

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000.000) 2015 2015 31-12-2015 1-1-2015 31-12-2015 1-1-2015

505.209 aand. 323 3.579 3.375 2.068 2.160

Het (concept) jaarverslag 2015 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2014 als beste schatting op te nemen voor 2015. 

Het (concept) jaarverslag 2015 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2014 als beste schatting op te nemen voor 2015. 

Alliander N.V.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Arnhem

Den Haag

Naamloze Vennootschap

Participatie Greenport Ontwikkelingsmaatschappij  Duin- en Bollenstreek (GOM)

Naamloze Vennootschap

Noordwijkerhout

Besloten Vennootschap

Algemene vergadering van aandeelhouders

E igen vermogen Vreemd vermogen

Eigen vermogen Vreemd vermogen

De totale waarde van de aandelen is moeilijk te bepalen, omdat het veelal geen vrij 

verhandelbare aandelen betreft.

E igen vermogen Vreemd vermogen

Duin waterbedrij f Zuid-Holland (Dunea)

Voorburg

Naamloze Vennootschap

Algemene vergadering van aandeelhouders

Het (concept) jaarverslag 2015 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2014 als beste schatting op te nemen voor 2015. 

Het (concept) jaarverslag 2015 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2014 als beste schatting op te nemen voor 2015. 

Algemene vergadering van aandeelhouders

E igen vermogen Vreemd vermogen

De GOM draagt zorg voor de integrale gebiedsontwikkeling binnen de Greenport gemeenten 

Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

De totale waarde van de aandelen is moeilijk te bepalen, omdat het veelal geen vrij 

verhandelbare aandelen betreft.

De totale waarde van de aandelen is moeilijk te bepalen, omdat het veelal geen vrij 

verhandelbare aandelen betreft.

Bank Nederlandse Gemeenten
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Paragraaf F Grondbeleid 

Inleiding 

De paragraaf Grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot het realiseren van de 

doelstellingen. In het jaarverslag wordt vervolgens de verantwoording gegeven wat in deze paragraaf is 

opgenomen. Naast de genoemde visie op het grondbeleid bevat de paragraaf de volgende 

aandachtspunten:  

 een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert 

 een onderbouwing van de geraamde winstneming 

 een actuele prognose van de resultaten van de grondexploitatie 

 de beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s 

Uitvoering grondbeleid 

 De Grondexploitatiewet geldt vanaf 1 juli 2008. Hiermee zijn de mogelijkheden van kostenverhaal bij 

particuliere grondexploitatie voor de gemeente vergroot. 

 Begin 2010 is de Nota Grondbeleid bestuurlijk vastgesteld. 

 De gemeente Hillegom heeft als standpunt om geen actief grondbeleid uit te oefenen, maar ook niet 

per definitie een passief grondbeleid. Per situatie kijken we naar de mogelijkheden en naar het 

maatschappelijk belang. 

Nota Grondbeleid 

Het college is bevoegd voor het doen van privaatrechtelijke aan- en verkopen van bijvoorbeeld grond en 

panden. Dit moet echter wel binnen door de raad vastgestelde kaders gebeuren. Deze kaders heeft de raad 

bij het behandelen van de nota Grondbeleid vastgesteld. 

 

In deze nota wordt aandacht besteed aan de in de verordening artikel 212 Gemeentewet (GW) opgenomen 

onderdelen genoemd in artikel 28, lid 1: 

 de relatie met de programma’s van de begroting 

 de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente 

 te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten 

 de verwerving en uitgifte van gronden 

 de uitgifte van gronden in erfpacht en de bijstelling van erfpachtvergoedingen 

 de uitgangspunten voor prijsstelling van de verkoop van gronden 

 

Erfpacht 

De gemeente heeft nog verschillende erfpachtovereenkomsten lopen (waaronder 75 met 

individuele huizenbezitters). De huidige regeling loopt in 2036 af. Vooralsnog gaan wij ervan uit 

dat de huidige erfpachtregeling na 2036 doorloopt. Dit al dan niet in gewijzigde vorm. Eventuele 

verhogingen van de erfpachtsommen na 2036 zullen redelijk en rechtvaardig zijn. Een harde 

PARAGRAAF F 
GRONDBELEID 
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collectieve beëindiging van de lopende erfpachten is naar onze verwachting onrechtvaardig, omdat 

wij verwachten dat in een substantieel deel van de gevallen de erfpachters niet in staat zullen zijn 

het afkoopbedrag te financieren.  

 

Op dit moment is een nieuwe regeling nog niet aan de orde. We hebben namelijk nog 20 jaar 

looptijd op de huidige regeling. Indien men de erfpacht wil afrekenen door de grond te kopen, 

werken wij daar in alle gevallen aan mee.  

Geraamde winstneming 

Dit is mogelijk als een deelproject is afgesloten en er winst op het deelproject is gemaakt. Dit geldt echter 

niet voor projecten waarvan duidelijk is dat deze niet tot winst zullen leiden. Hiervan wordt tussentijds 

verlies genomen. 

 

Financiële positie in relatie tot reserves en voorzieningen  

De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s van het grondbeleid zijn van belang voor de 

financiële positie van de gemeente. Er is een voorziening grondexploitatie in het leven geroepen voor de 

dekking van eventuele risico’s voor de grondexploitatie. Binnen het weerstandsvermogen van de gemeente 

houden we rekening met de risico’s vanuit de grondexploitatie. Het totaal voorspelde resultaat van alle 

hiervoor genoemde grondexploitatiegebieden is in hoofdlijnen verwerkt in de toekomstige veranderingen 

van de reserve algemene investeringen. Ook is er een voorziening ‘nog uit te voeren werken’. Deze is voor 

de noodzakelijke werkzaamheden na het afsluiten van de complexen. 

Reserve algemene investeringen 

Wanneer een complex administratief wordt afgesloten komt het resultaat uiteindelijk ten gunste of ten 

laste van deze reserve. Opname voor de grondexploitatie is toegestaan, als er van een directe relatie met 

de grondexploitatie is. Een directe relatie is ook aanwezig als er binnen een periode van vijf jaar na het 

afsluiten van een exploitatie alsnog kosten gemaakt moeten worden voor werken die oorspronkelijk tot het 

bouw- of woonrijp maken zouden hebben behoord. 

Bestemmingsreserve nog uit te voeren werken 

Per 31-12-2015 bedraagt de bestemmingsreserve € 448.235. Deze bestemmingsreserve is voor de 

werkzaamheden die na het afsluiten van complexen grondexploitatie nog plaatsvinden. Hierbij valt te 

denken aan de herbestrating die na enkele jaren opnieuw plaatsvindt.  

Voorziening grondexploitatie 

Per 31-12-2015 bedraagt de voorziening € 0,-. Bij de jaarrekening 2015 is er opnieuw bekeken of er een 

storting moet worden gedaan in de voorziening.  

Overzicht gronden: 

Nog niet in exploitatie genomen gronden 

De nog niet in exploitatie genomen gronden betreffen gronden die van de gemeente zijn en die verworven 

zijn om in de toekomst in exploitatie te worden genomen.  

 

Hillegom Noord (6.11.36 ha) complex 29 (3.830.29.05) 

De provincie heeft ingestemd met een contourwijziging. In februari 2012 is de herziende Provinciale 

Structuurvisie vastgesteld. Met deze aanpassing is woningbouw op het hele sportpark Weerestein mogelijk 

gemaakt. De initiatiefnemers van het Masterplan Hillegom Noord nemen echter geen verdere stappen tot 

het maken van woningbouwplannen. Dit komt door de huidige situatie op de woningmarkt. In de tweede 

plaats geldt dat de gemeente rekening moet houden met een heroverweging van de bouwontwikkelingen 

in de regio in relatie tot de opnamecapaciteit. Holland Rijnland heeft eind 2014 haar Woonvisie vastgesteld 
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waarin onder meer het zogenoemd Regionaal Afwegingskader Woningbouwplannen is opgenomen. 

Hiermee wordt bepaald of een woningbouwplan regionale afstemming nodig heeft en waarmee het plan 

wordt verantwoord bij de provincie. De woningmarkt bepaalt het tempo waarin woningbouwplannen 

worden gerealiseerd. De gemeente heeft een inventarisatie van ‘harde’ en ‘zachte’ woningbouwplannen 

opgesteld en is in gesprek met de provincie en regio over programmering en fasering van 

woningbouwontwikkelingen. De gemeentelijke Woonvisie is begin 2016 geactualiseerd. Hierin wordt vooral 

gekeken naar de woningbouwprogrammering. Belangrijk is ook dat de woningbouwaantallen binnen de 

woningbouwcontingenten van de provincie passen 

 

Mavo locatie Pr. Irenelaan (0.29.75 ha) complex 38 (3.830.38.05) 

Op 15 juli 2014 heeft de raad besloten om deze locatie in te zetten voor onderwijsdoeleinden (Hillmare en 

Savio school). In 2015 is deze exploitatie definitief afgesloten, de nadelige boekwaarde € 13.747,05 is ten 

laste van de reserve algemene investeringen geboekt. 

 

Ontwikkeling Paulusschool (1.51.09 ha) complex 43 (3.830.43.05) 

In de raad van 26 april 2012 is een krediet verstrekt voor de sloop van deze locatie. Gewijzigde 

economische omstandigheden zijn aanleiding om het bouwprogramma te heroverwegen. Dit leidt mogelijk 

tot aanpassing van het stedenbouwkundig kader. En heeft ook gevolgen voor de planning. Daarbij 

heroverweegt Stek voor fase 3 haar rol als ontwikkelaar van het gehele plangebied. Besluitvorming over 

gebiedsvisie en ontwikkelstrategie als bijgesteld actueel ruimtelijk kader in 2016. In 2016 wordt deze 

exploitatie afgesloten in verband met de aangepaste regels van het BBV (Besluit Begroting en 

Verantwoording) 

In exploitatie genomen gronden 

Vossepolder (3.830.34.05) 

In 2006 is deze woningbouwlocatie in exploitatie genomen. De sociale fase en de fase Noordoost zijn 

klaar. De kavels voor het cluster Ringvaartdijk zijn bouwrijp. De overeenkomst met de ontwikkelaar 

hiervoor is beëindigd omdat er onvoldoende belangstelling van de markt was voor de luxe appartementen. 

Wij beraden ons op deze situatie maar zijn terughoudend om actief op zoek te gaan naar andere partners. 

Wij verwachten in dat geval namelijk nadelige gevolgen voor de exploitatie. Bij de verdere ontwikkeling van 

deze locatie spelen de mogelijke gevolgen van de recessie dus mee. Hier is op voorhand niet vanuit gegaan 

maar wij lopen wel een risico van dalende grondprijzen en latere uitgifte. 

 

 
NB. Een negatieve boekwaarde is een positief resultaat op de grondexploitatie en winst voor de gemeente. 

 

Overzicht Gronden Boekwaarde 

1 jan 2015

Uitgaven 

2015

Inkomsten 

2015

Boekwaarde 

31 dec 

2015

Nog te 

maken 

kosten

Nog te 

ontvangen 

inkomsten

Te 

verwachten 

resultaat

Nog niet in exploitatie genomen gronden

Mavo locatie Pr. Irenelaan 13.747 13.747 0 n.v.t.

Hillegom Noord 84.278 4.668 88.946 n.v.t.

Ontwikkeling Paulusschool 367.364 18.368 385.732 n.v.t.

Totaal 465.389 23.036 13.747 474.678 0 0 0

In exploitatie genomen gronden

Vossepolder -1.910.744 6.699 1.800 -1.905.845 10.134.616 11.008.763 -2.779.991

Totaal -1.910.744 6.699 1.800 -1.905.845 10.134.616 11.008.763 -2.779.991

Totaal gronden -1.445.355 29.735 15.547 -1.431.167 10.134.616 11.008.763 -2.779.991
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Paragraaf G Lokale heffingen 

Inleiding 

Met de lokale heffingen is het mogelijk middelen te krijgen uit belastingen en retributies. De belastingen 

zijn algemene, niet taak- of product gerelateerde inkomsten die dienen als algemeen dekkingsmiddel. 

Retributies, ook wel rechten, zijn betalingen voor een geleverd product of bewezen dienst. De 

Gemeentewet geeft een beperkte opsomming van de belastingen die een gemeente mag heffen. De 

gemeente Hillegom heeft gekozen om de belastingdruk zo evenwichtig mogelijk over de verschillende 

groepen belastingplichtigen te verdelen.  

 

Behalve de OZB voor woningen en niet-woningen heft Hillegom ook de precariobelasting. Naast deze 

‘echte’ belastingen wordt ook een aantal rechten (retributies) geheven. Rechten betaalt iemand voor een 

individuele dienst van de gemeente. De belangrijkste retributies zijn de reinigingsheffingen. Dit zijn de 

afvalstoffenheffing voor woningen en reinigingsrechten voor onder andere klein chemisch afval op de 

gemeentewerkplaats. Andere rechten zijn: marktgelden, grafrechten, leges en rechten voor de Bedrijven 

Investeringszone Koopcentrum Hillegom.  

 

In het onderstaande overzicht wordt de opbrengsten lokale heffingen weergegeven.  

(Bedragen x € 1.000) 

Lokale heffingen 
Werkelijk 

2014 

Begroting 

2015 vóór 

wijziging 

Begroting 

2015 na 

wijziging 

Werkelijk 

2015 

Onroerende Zaakbelasting 2.882 2.969 3.009 2.981 
Hondenbelasting 71 0 0 0 

Precariobelasting 1.568 1.568 1.585 1.413 

Overige baten (dwangbevelen) 36 30 30 36 

Totaal niet bestedingsgebonden 4.558 4.567 4.624 4.430 

Afvalstoffenheffing 2.509 2.561 2.536 2.520 

Rioolheffing 2.123 2.739 2.691 2.677 
Secretarieleges 368 358 358 369 

Leges bouwvergunningen  283 220 550 619 

Begrafenisrechten 89 51 51 57 
Rechten en Marktgelden 11 18 18 11 

BIZ-rechten 58 52 77 74 

Totaal wel bestedingsgebonden 5.442 5.999 6.280 6.328 

Totaal  10.000 10.566 10.904 10.758 

PARAGRAAF G  
LOKALE HEFFINGEN 
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A. Tarieven 

De tarieven voor de lokale heffingen zijn overeenkomstig de beraadslagingen in de raad. 

Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen 2014 2015 
OZB Woningen Eigenaar 0,0919% 0,0942% 

  Niet-woningen Eigenaar 0,1422% 0,1533% 

  Niet-woningen Gebruiker 0,1229% 0,1246% 
Reiniging Afvalstoffenheffing Normaal huishouden € 284,55 € 284,55 

  Afvalstoffenheffing Klein huishouden € 258,36 € 258,36 
Riolering* Woningen 2 of meer 

persoonshuishouden € 260,41 € 281,08 
  Woningen 1 persoonshuishouden € 231,16 € 252,28 

  Niet-woningen <100 € 231,16 € 252,28 
  Niet-woningen 100-250 € 276,61 € 297,28 

  Niet-woningen 250-500 € 348,61 € 369,28 

  Niet-woningen 500-1000 € 483,61 € 504,28 
  Niet-woningen 1000-2000 € 753,61 € 774,28 

  Niet-woningen 2000-4000 € 1.293,61 € 1.314,28 
  Niet-woningen 4000-6000 € 2.013,61 € 2.034,28 

  Niet-woningen >6000 € 3.813,61 € 3.834,28 
  Niet-woningen Garages/trafo's €50,00 €50,00  

Honden Hondenbelasting Tarief 1e hond:  €60,30 - 

  Hondenbelasting Tarief 2e hond:  €60,30 - 

  Hondenbelasting Tarief 3e hond:  €60,30 - 

  Hondenbelasting Kennels:  €426,10 - 

* zonder eenmalige teruggave  

    

Onroerende zaakbelastingen 

Maatstaf OZB /WOZ herwaardering. Voor 2015 geldt als waarde peildatum voor de WOZ waarde  

1 januari 2014.  

 

Precariobelasting 

Liander heeft de kabels en leidingen opnieuw nagemeten. Het aantal strekkende meter is minder dan 

geschat, waardoor er een minder opbrengst ontstaat op de precariobelastingen.  

 

B. Woonlasten 

Het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, riool- en 

afvalstoffenheffing wordt de gemeentelijke woonlast genoemd. In onderstaand overzicht staan de 

woonlasten van Hillegom en een aantal regiogemeenten. 
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Woonlasten 2015 (bron: Coelo) 

 

Gemeente OZB 

woningen 
OZB niet 

woningen 
Reinigings-

heffing 
Rioolheffing Woonlasten 

huurder 

(afval en 

riool)  

Woonlasten 

eigenaar 

OZB riool 

en afval 
Katwijk 0,0941% 0,3431% €309,00  €146,00  €455,00  €682,00  
Teylingen 0,0781% 0,2529% €339,00  €137,00  €476,00  €696,00  
Lisse 0,0940% 0,3318% €294,00  €191,00  €485,00  €709,00  
Haarlemmermeer 0,1095% 0,5656% €323,00  €120,00  €443,00  €710,00  
Hillegom 0,0943% 0,2877% €285,00  €281,00  €566,00  €777,00  
Noordwijkerhout 0,0869% 0,3135% €327,00  €267,00  €594,00  €819,00  
Heemstede 0,1090% 0,3396% €253,00  €196,00  €449,00  €845,00  
Noordwijk 0,1225% 0,2543% €330,00  €145,00  €475,00  €859,00  
Bloemendaal 0,1127% 0,4478% €286,00  €232,00  €518,00  €1.115,00  

Het tarief OZB woningen betreft het eigenarentarief. Het tarief OZB niet-woningen betreft het eigenaren- 

plus gebruikerstarief. De tarieven voor reinigings- en rioolheffing zijn op basis van een normaal/2 

persoons- of meer huishouden. De berekening van de woonlasten in de laatste kolommen is op basis van 

de gemiddelde waarde van de genoemde gemeente. De bedragen en percentages komen uit het onderzoek 

van COELO, Atlas van de lokale lasten 2015. 

 

Kengetallen 

Sinds 2015 schrijft het BBV kengetallen voor die hieronder zijn opgenomen. 

 

  
Woonlasten meerpersoonshuishouden 

Rekening 

2014 
Begroting 

2015 
Rekening 

2015 
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 210 211 211 
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 225 281 281 
C Afvalstoffenheffing voor een gezin 285 285 285 
D Eventuele heffingskorting 0 0 0 
E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 

(A+B+C-D) 720 777 777 
F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 742 704 704 

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% 97% 110% 110% 
 

De ruimte dit een gemeente heeft om zijn belastingen te  verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale 

woonlasten. De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële 

tegenvaller in het volgende begrotingsjaar deze kan worden opgevangen en of er ruimte is voor nieuw 

beleid. In de paragraaf Weerstandsvermogen is een berekening gemaakt over de capaciteit, de woonlasten 

geeft een overzicht van de woonlasten tegenover het landelijke gemiddelde.  

 

Bezwaarschriften  

 

Bezwaren tegen: 2012 2013 2013 2015 

Verschillende heffingssoorten 185 248 149 146 

WOZ 370 417 158 121 

Totaal 555 665 307 267 
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Uit de afhandeling van de WOZ-bezwaarschriften zijn zes beroepsprocedures voortgekomen. De 

beroepsprocedures zijn nog niet afgedaan. 

 

Kwijtscheldingen 

Kwijtscheldingen lokale heffingen 
Werkelijk 

2014 

Begroting 

2015 vóór 

wijziging 

Begroting 

2015 na 

wijziging 

Werkelijk 

2015 

Kwijtscheldingen rioolheffing € 69.544 € 68.000 € 68.000  € 93.641 

Kwijtscheldingen 

afvalstoffenheffing € 89.754 € 75.000 € 74.000  € 96.622 

Kwijtschelding OZB € 194 € 0 € 0  € 576 

Totaal kwijtscheldingen € 159.492 € 143.000 € 138.000  € 190.839 

In 2015 zijn er 161 gevallen geautomatiseerd kwijtschelding verleend. Daarnaast zijn er 278 verzoeken tot 

kwijtschelding ontvangen. Er zijn zes administratieve beroepschriften ingediend.  
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Financiële jaarrekening 
  

FINANCIËLE 
JAARREKENING 
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Balans per 31 december (bedragen x € 1.000) 

  
Activa 2015 2014 

VASTE ACTIVA     

materiële vaste activa     

met economisch nut      30.385       30.505  
met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de 

kosten een heffing kan worden geheven      12.783       12.493  

met maatschappelijk nut        4.119         3.949  

subtotaal materiële vaste activa      47.287       46.947  

financiële vaste activa      

langlopende leningen      10.764       10.765  

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen        2.509         2.644  

bijdragen aan activa in eigendom derden           959            994  

subtotaal financiële vaste activa       14.232       14.403  
Totaal vaste activa      61.519       61.350  
VLOTTENDE ACTIVA     

niet in exploitatie genomen bouwgronden           475           465  
onderhanden werk, gronden in exploitatie       1.906-       1.911- 
vooruitbetalingen              -    

subtotaal voorraden       1.431-       1.445- 

      

vorderingen op openbare lichamen        4.731         4.227  

overige vorderingen            642            900  

kortlopende uitzettingen        1.500         7.659  

liquide middelen        5.555         6.349  

overlopende activa        2.704            317  

Totaal vlottende activa      13.701       18.007  
      

Totaal generaal      75.220       79.357  
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Passiva 2015 2014 

EIGEN VERMOGEN     

algemene reserves        8.752         8.595  

      

bestemmingsreserves      54.077       54.668  

      

nog te bestemmen resultaat           960            384  

      

subtotaal Eigen vermogen       63.789       63.647  

      

VOORZIENINGEN     

voorzieningen        3.365        3.303  
Totaal vaste passiva      67.154       66.950  

VLOTTENDE PASSIVA     

Netto vlottende schulden     
Overige kasgeldleningen            -          5.000  
Bank- en girosaldi            -             426  
Overige schulden        1.549         1.648  

      

Overlopende passiva     

Nog te betalen bedragen        2.135         1.139  

Overige transitorische posten            14             22  

specifieke uitkeringen        4.368         4.172  

      

Totaal vlottende passiva       8.066       12.407  
      

Totaal generaal      75.220       79.357  
      

Gewaarborgde geldleningen 1.797        1.959  
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De staat van baten en lasten 2015

Programma's Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Programma 1 Ruimte -4.186 2.461 -1.725 -6.341 4.183 -2.157 -8.327 4.253 -4.074 -3.267 533 -2.734

Programma 2 Maatschappij -17.009 5.687 -11.321 -24.377 3.698 -20.679 -24.970 4.014 -20.955 -22.578 4.144 -18.434

Programma 3 Veiligheid en handhaving -2.387 46 -2.341 -2.397 61 -2.336 -2.357 61 -2.296 -1.943 61 -1.882

Programma 4 Beheer Openbare ruimte -9.903 4.810 -5.093 -13.482 5.453 -8.029 -13.612 5.380 -8.232 -8.630 5.419 -3.211

Programma 5 Inwoner en bestuur -6.352 792 -5.559 -6.812 702 -6.110 -8.483 2.032 -6.451 -6.775 1.292 -5.483

Subtotaal  Programma's -39.836 13.796 -26.040 -53.409 14.097 -39.311 -57.749 15.741 -42.008 -43.195 11.450 -31.744

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lokale heffingen -866 4.557 3.691 -902 4.566 3.665 -902 4.623 3.722 -836 4.431 3.595

Algemene uitkering 18.037 18.037 25.278 25.278 24.871 24.871 25.142 25.142

Dividend -430 723 293 -431 571 140 -431 787 357 -431 787 357

Saldo financiëringsfunctie -854 3.737 2.884 -153 3.165 3.012 -153 3.165 3.012 -664 3.540 2.876

Onvoorzien -235 -235 -121 -121

Overige dekkingsmiddelen -103 48 -55 -852 1.578 726 -807 1.578 771 -149 64 -85

Subtotaal dekkingsmiddelen -2.254 27.103 24.849 -2.573 35.158 32.585 -2.413 35.025 32.611 -2.080 33.965 31.885

Saldo voor mutaties reserve -42.090 40.900 -1.190 -55.981 49.255 -6.726 -60.163 50.766 -9.397 -45.274 45.415 141

Toevoeging reserves -14.799 -14.799 -6.997 -6.997 -8.102 -8.102 -6.896 -6.896

Onttrekking reserves 16.373 16.373 13.724 13.724 17.499 17.499 7.716 7.716

Subtotaal mutatie reserve -14.799 16.373 1.574 -6.997 13.724 6.726 -8.102 17.499 9.397 -6.896 7.716 820

Resultaat na mutatie reserves -56.889 57.272 384 -62.979 62.979 -68.264 68.264 -52.171 53.131 960

Werkelijk 2014 Begroot 2015 (primair) Begroot 2015 (incl.begr.wijz.) Werkelijk 2015
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Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

-8.327 4.253 -4.074 -3.267 533 -2.734

-24.970 4.014 -20.955 -22.578 4.144 -18.434

-2.357 61 -2.296 -1.943 61 -1.882

-13.612 5.380 -8.232 -8.630 5.419 -3.211

-8.483 2.032 -6.451 -6.775 1.292 -5.483

-57.749 15.741 -42.008 -43.195 11.450 -31.744

-902 4.623 3.722 -836 4.431 3.595

24.871 24.871 25.142 25.142

-431 787 357 -431 787 356

-153 3.165 3.012 -664 3.540 2.876

-121 -121

-807 1.578 771 -149 64 -85

-2.413 35.025 32.611 -2.080 33.965 31.885

-60.163 50.766 -9.397 -45.274 45.415 140

-8.102 -8.102 -6.896 -6.896

17.499 17.499 7.716 7.716

-8.102 17.499 9.397 -6.896 7.716 820

-68.264 68.264 -52.171 53.131 960

Begroot 2015 (incl.begr.wijz.) Werkelijk 2015



 

 

86 

 

Toelichting op de programma’s 

 

In onderstaand overzicht wordt in hoofdlijnen de analyse van het resultaat na mutaties reserves 

weergegeven. In bijlage 1 is per programma een gedetailleerde toelichting opgenomen.  
 

 
 

Waarderingsgrondslagen 
 

Inleiding 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. 

 

Bedragen x € 1.000

Programma Financiële toelichting op hoofdlijnen

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2015

Programma 1 1.1 Ruimte 74

1.2 Wonen -2

1.3 Bereikbaarheid 968

1.4 Economie en bedrijvigheid -142

1.5 Milieu 44

Programma 2 2.1 Sociaal domein 2.043

2.2 Onderwijs 250

2.3 Sport en volksgezondheid 9

2.4 Kunst en cultuur 60

Programma 3 3.1 Openbare orde en veiligheid 0

3.2 Handhaving 84

3.3 Brandweer en crisisbeheersing 43

Programma 4 4.1 Infrastructuur 260

4.2 Groen 0

4.3 Riolering en water -49

4.4 Afval 8

Programma 5 5.1 Bestuur 114

5.2 Samenwerking 591

5.3 Dienstverlening 124

5.4 Bedrij fsvoering 0

Alg. dekk. midd. Lokale heffingen -202

Algemene uitkering 272

Dividend 0

Saldo financieringsfunctie -136

Onvoorziene uitgaven 121

Overige algemene dekkingsmiddelen -1.004

Diversen Rente en afschrijving 5.805

Apparaatskosten 202

Mutaties reserves -8.577

Bruto resultaat jaarrekening 2015 960

Voorgestelde oormerken 2015 -449

Netto resultaat jaarrekening 2015 511
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De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's, die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het 

dividend betaalbaar wordt gesteld. 

 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 

gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen of schulden – uit hoofde van 

jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume – worden 

sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij 

moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie voor gepensioneerden, overlopende 

vakantiegelden, verlofaanspraken. 

 

Balans 

Alle immateriële vaste activa worden direct ten laste gebracht van het jaarresultaat. 

De materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of 

vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende 

investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De afschrijvingen 

zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de verwachte technische levensduur. 

De materiële vaste activa met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan 

worden geheven zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. De afschrijvingen zijn 

hoofdzakelijk gebaseerd op de verwachte technische levensduur. 

De materiële vaste activa met maatschappelijk nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of 

vervaardigingprijs. Het is toegestaan om deze investeringen in één keer af te schrijven. De activa met 

maatschappelijk nut worden afgeschreven conform de termijn die bij het investeringsvoorstel is 

vastgesteld. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in 

mindering gebracht.  

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen kostprijs, dan wel tegen de duurzaam lagere waarde 

in het economisch verkeer.  

De kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en stichtingen zijn opgenomen tegen de 

nominale waarde. Daarnaast zijn de participaties in aandelenkapitaal gewaardeerd tegen de 

verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht 

dalen tot onder de verkrijgingprijs, zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke 

afwaardering niet noodzakelijk gebleken. 

De bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdrage, 

verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het 

betrokken actief van de derde, op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden, moet 

bijdragen aan de publieke taak. 

De als voorraden grondexploitatie opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de 

vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die 

rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van 

bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rente-, administratie- en 

beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met 

voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan 
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geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in 

mindering gebracht. 

De vorderingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overtollige liquide 

middelen boven 0,75% van het begrotingstotaal, moeten worden uitgezet bij de schatkist. Voor 

verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht op de overige vorderingen. De 

voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningkansen. 

Eigen vermogen. Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. De 

algemene reserve bevat de resultaten na bestemming uit voorgaande jaren, voor zover deze het 

maximum van de toegestane stand van de egalisatiereserve overtreffen. In de egalisatiereserve wordt 

het jaarresultaat na bestemming en de oormerken verantwoord. Indien de egalisatiereserve exclusief 

oormerken hoger is dan € 1,2 miljoen, wordt het meerdere ten gunste van de algemene reserve 

gebracht. De bestemmingsreserves zijn benoemd voor een specifieke bestemming. De mutaties op het 

eigen vermogen worden verantwoord via de resultaatbestemming.  

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 

voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatie voorzieningen is gebaseerd op een meerjarenbegroting 

van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin 

rekening is gehouden met de kwaliteitseisen. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is 

opgenomen in het jaarverslag, is het beleid nader uiteengezet. 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Buiten de telling is het totaalbedrag van de gewaarborgde schuldrestanten per einde boekjaar 

opgenomen. In de toelichting op de balans is nadere informatie hieromtrent opgenomen. 

 

Toelichting op de balans 

 

Activa 
A. Vaste Activa 

Materiële vaste activa 

Het verloop van de materiële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven:  

 

 

 

Op diverse onderdelen zijn belangrijke investeringen en/of bijdragen van derden te signaleren. Een 

toelichting van de belangrijkste mutaties per activumsoort wordt hierna gegeven: 

(Bedragen x € 1.000)

Termijn van Boekwaarde Investeringen Bijdragen Afschrijving Boekwaarde

afschrijving 01-01-15 van derden 31-12-2015

Materiële vaste activa economisch nut

Gronden en terreinen geen 4.494        4.494        

Woonruimten 40 jaar 458           17          441           

Bedrij fsgebouwen 25-40 jaar 20.146       1.119        924        20.341       

Grond-,weg- en water-

bouwkundige werken 15-40 jaar 584           98             25             40          617           

Vervoermiddelen 7-15 jaar 26             8            18             

Machines, apparaten en 

installaties 5-15 jaar 1.986        9               178        1.817        

Overige diversen 5-25 jaar 2.811        169           323        2.657        

30.505       1.395        25             1.490      30.385       

Materiële vaste activa economisch nut waarvoor ter bestijd ing van de kosten een heffing kan worden geheven

Grond-,weg- en water-

bouwkundige werken 15-40 jaar 12.220       764           406        12.578       

Overige diversen 7-15 jaar 273           68          205           

12.493       764           -             474        12.783       

Materiële vaste activa  maatschappelijk nut (investeringen in openbare ruimte)

Grond-,weg- en water-

bouwkundige werken 10-40 jaar 3.949        962           356           436        4.119        
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 Gronden en terreinen 

De waarde van de gronden die in erfpacht zijn uitgegeven hebben een waarde van € 277.000. Er 

zijn geen mutaties in 2015.  

 Woonruimten 

Er zijn geen mutaties in 2015.  

 Bedrijfsgebouwen 

Investering uitbreiding Fioretti college € 386.000. Nieuwbouw school aan de Oranjelaan; € 

461.000. Renovatie de Fontein; € 264.000. Overige investeringen; € 8.000.  

 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 

De vermeerderingen in 2015 hebben betrekking op de gemeentelijke rioleringsplannen € 766.000, 

Beschoeiing Noorder-Leidsevaart € 71.000 en het fietspad Hillegom-Bennebroek € 25.000. De 

bijdragen van derden is een bijdrage van de provincie voor de aanleg van het fietspad Hillegom-

Bennebroek € 25.000.  

 Vervoermiddelen 

Er zijn geen mutaties in 2015.  

 Machines, apparaten en installaties en overige 

Onder deze post is de investering vervanging airco’s in het gemeentehuis verantwoord € 9.000. 

 Overige 

Onder deze post zijn verantwoord de investeringen: automatisering € 155.000, overige 

investeringen € 14.000.  

 Immateriële activa 

Er zijn geen mutaties in 2015.  

 Investeringen met maatschappelijk nut 

De vermeerderingen in 2015 hebben betrekking op de herinrichting N208 € 127.000, openbare 

verlichting € 118.000, kunstwerken € 223.000, investeringen stedelijke vernieuwingen € 301.000, 

renovatie Hoftuin € 177.000 en overige investeringen € 16.000. De bijdrage van derden zijn 

ontvangen bedragen ten gunste van ISV projecten € 291.000. Overige bijdrage provincie van 

€ 65.000 . 

 

Financiële vaste activa 

Het verloop van de financiële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 

 

 

 Langlopende leningen 

Onder vermeerderingen zijn de renteloze leningen opgenomen, verstrekt aan medewerkers voor de 

financiering van het fietsplan voor een bedrag van € 4.000. Het personeel lost de renteloze 

leningen geleidelijk af. 

 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 

Met de opbrengst van de verkoop van het aandelenpakket Bouwfonds is deelgenomen in de 

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De doelstelling van dit 

fonds is om de kwaliteit van de volkshuisvesting en de bebouwde omgeving duurzaam te 

verbeteren. In 2010 heeft de Raad besloten om € 620.000 beschikbaar te stellen voor 

startersleningen vanuit dit fonds, met eventueel een aanvulling van € 380.000 bij voldoende 

animo. Conform dit raadsbesluit is het fonds aangevuld in 2011. Er is veel animo voor 

(Bedragen x € 1.000)

Boekwaarde Investeringen Aflossing / Afschrijving Naar Boekwaarde

01-01-15 Desinvestering Vlottend 31-12-2015

Financiële vaste activa

Langlopende leningen 10.765    4               5               10.764       

Kapitaalverstrekkingen

aan deelnemingen 2.644      135           2.509        

Bijdragen in activa

van derden 994         35             959           

14.403    4               140           35             -          14.232       
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startersleningen, daarom heeft de raad in 2012 besloten om € 420.000 beschikbaar te stellen en 

heeft de raad in 2013 nog eens € 300.000 beschikbaar gesteld. Er zijn in 2015 geen 

startersleningen verstrekt, er is € 135.000 aan aflossing ontvangen. Deze aflossingen zijn uit het 

revolving deel en kunnen opnieuw worden uitgegeven. Het restant van de gelden, inclusief 

ontvangen rente en betaalde kosten € 252.000, staat in de rekening courant bij de SVn. Deze 

gelden moeten volgens het BBV worden verantwoord onder de liquide middelen op de balans. De 

leningen waar dit niet op van toepassing is, worden naar de gemeente overgemaakt.  

  

 
 

 Bijdrage aan activa in eigendom van derden 

De bijdragen aan activa in eigendom van derden mogen volgens de BBV voorschriften geactiveerd 

worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:  

o Er dient sprake te zijn van een investering door een derde;  

o de investering dient bij te dragen aan de publieke taak;  

o de derde dient zich verplicht te hebben tot investeren en de bijdrage kan worden 

teruggevorderd indien de derde in gebreke blijft.  

Op grond hiervan is de bijdrage aan de parkeergarage Henri Dunantplein, opgenomen onder deze 

categorie.  

 

B. Vlottende activa 

Voorraad gronden 

Het verloop van de voorraad gronden kan als volgt worden weergegeven: 

 
 

Nog niet in exploitatie genomen gronden 

De gemaakte kosten in 2015 zijn beheerskosten en kapitaallasten. 

 

 

Deelneming

Aantal 

aandelen

  Boekwaarde  

1-1-2015

Aantal 

aandelen

  Boekwaarde  

31-12-2015

Dunea duin&water 66.167 0,45 66.167 0,45

Liander NV 0,37% 1.443,47 0,37% 1.443,47

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 49.686 112.732,62 49.686 112.732,62

Gemeenschappelijke Regeling Mare Groep NV 1 647,54 1 647,54

Greenport ontwikkelingsmaatschappij  (GOM) 1 65.616,00 1 65.616,00

Meerlanden NV 8.008 840.840,00 8.008 840.840,00

Totaal 1.021.280,08 1.021.280,08

Overzicht Gronden totaal 

m2 

grond

Boekwaarde 

1 jan 2015

Uitgaven 

2015

Inkomsten 

2015

Winst  / 

resultaat

Boekwaarde 

31 dec 

2015

Boek-

waarde 

Per m2

Nog te 

maken 

kosten

Nog te 

ontvangen 

inkomsten

Te 

verwachten 

resultaat

Nog niet in exploitatie genomen gronden

Mavo locatie Pr. Irenelaan 2.975 13.747 13.747 0 0 n.v.t.

Hillegom Noord 61.136 84.278 4.668 88.946 1 n.v.t.

Ontwikkeling Paulusschool 15.109 367.364 18.368 385.732 26 n.v.t.

Totaal 465.389 23.036 13.747 474.678 0 0 0

In exploitatie genomen gronden

Vossepolder 93.655 -1.910.744 6.699 1.800 -1.905.845 -20 10.134.616 11.008.763 -2.779.991

Totaal -1.910.744 6.699 1.800 -1.905.845 10.134.616 11.008.763 -2.779.991

Totaal gronden -1.445.355 29.735 15.547 -1.431.167 10.134.616 11.008.763 -2.779.991

Kapitaalverstrekkingen
  Boekwaarde  

1-1-2015

Boekwaarde  

31-12-2015

Stimuleringsfonds volkshuisvesting 1.622.222 1.487.282

Deelneming verbonden partijen 1.021.280 1.021.280

Totaal 2.643.502 2.508.562
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Vossepolder 

De gemaakte kosten in 2015 zijn beheerskosten en kapitaallasten.  

 

Voorziening grondexploitatie 

In 2010 is de nota Grondbeleid vastgesteld. Op basis van deze nota is de voorziening nihil. 

 

Vorderingen en transitoria 

De waardering van de onder de diverse balansrubrieken opgenomen vorderingen geschiedt tegen het 

nominale bedrag. De vorderingen kunnen als volgt worden gerubriceerd: 

 

Vorderingen op openbare lichamen 

(Bedragen x € 1.000) 

     1-1-2015   31-12-2015 

Vorderingen op openbare lichamen 4227   4731 
De vorderingen op openbare lichamen hebben betrekking op het Rijk, inzake het BTW 

compensatiefonds en omzetbelasting € 2.763.000. Daarnaast zijn er overige vorderingen op onder 

andere gemeenten, provincies, ministeries en samenwerkingsorganen, totaal € 1.968.000.  

 

Overige vorderingen 

(Bedragen x € 1.000) 

     1-1-2015   31-12-2015 

Debiteuren 502   277 

Belasting debiteuren 470   438 

voorziening debiteuren -72   -73 
Overige vorderingen 900   642 

Alle openstaande posten zijn eind 2015 beoordeeld op oninbaarheid. Het saldo van de voorziening is 

vastgesteld op € 72.500.  

 

Kortlopende uitzettingen 

(Bedragen x € 1.000) 

     1-1-2015   31-12-2015 

Vattenfall  7659   0 

Schatkistbankieren 0   1500 
kortlopende uitzettingen 7.659   1.500 

De vordering op Vattenfall is in juli 2015 ontvangen. 

 

In 2013 is het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren in werking getreden. Gemeenten, provincies en 

waterschappen dienen vanaf 16 december 2013 het overgrote deel van hun overtollige liquide 

middelen en beleggingen aan te houden bij het ministerie van Financiën. Deze maatregel levert een 

significante bijdrage aan de EMU schuldverlaging en vermindert daarnaast het financieel risico voor 

decentrale overheden. Overtollige liquide middelen boven 0,75% van het begrotingstotaal (€62.979.000  

voor 2015) moeten worden uitgezet bij de schatkist.  

 

(Bedragen x € 1.000) 

Ruimte Schatkistbankieren per kwartaal 
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 

Saldo overtollige middelen 128 391 213 264 
Drempel Schatkistbankieren 472 472 472 472 

Ruimte 344 81 260 209 
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Liquide middelen 

De BNG Fido kapitaalmarktselect producten zijn aangetrokken om het risico te spreiden. Hiervoor is in 

2009 het College van B&W akkoord gegaan met de tijdelijke verruiming van het Treasury statuut. Voor 

de BNG Fido kapitaalmarktselect producten geldt een overgangsregeling voor het verplichte 

schatkistbankieren. De BNG Fido kapitaalmarktselect producten moeten in 7 jaar opgeheven worden. In 

2015 is 1/7 deel, € 1.210.000, van de aandelen verkocht. In 2015 is een waardedaling gerealiseerd van 

€ 19.000. 

(Bedragen x € 1.000) 
     1-1-2015   31-12-2015 

Bank en giro saldi 5   286 

Rekening courant SVn 303   459 

Kas 5   4 

Kassen bevolking 1   0 

BNG Fido kapitaalmarktselect 6.035   4.806 

Deposito's 0   0 
Liquide middelen 6.349   5.555 

 

Overlopende activa 

(Bedragen x € 1.000) 

     1-1-2015   31-12-2015 

vooruitbetaalde bedragen 30   8 

nog te ontvangen bedragen 287   2696 

Nog te ontvangen Specifieke uitkeringen  0   0 
Overlopende activa 317   2.704 

De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op de afrekening van de KDB € 60.000, de 

afrekening van de ISD € 1.247.000, de in 2016 opgelegde aanslag precario kabels en leidingen over 

2015 en kleine bedragen € 28.000. 

 

Passiva 
A. Eigen vermogen 

Het verloop van het in de balans opgenomen eigen vermogen blijkt uit het onderstaande overzicht:  

 

(Bedragen x € 1.000)

Reserves Saldo begin 

jaar 2015

Bestemming 

resultaat

Toevoeging 

onttrekking 

onderling

Toevoeginge

nuit hoofde 

resultaat-

bestemming

Onttrekking

en uit 

hoofde 

resultaat-

bestemming

Vrijval ter 

dekking van 

afschrijving 

Saldo einde 

jaar 2015

Algemene reserve 6.757 0 3 71 6.689

Egalisatiereserve jaarrekening 1.839 384 160 2.063

Totaal algemene reserves 8.596 384 0 3 231 0 8.752

Reserve verbetering openb. ruimte centrum 500 32 468

Reserve sociale woningbouw 837 837

Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon 36.616 -6.500 83 30.033

Reserve onderwijshuisvesting 4.692 394 37 5.048

Reserve Kunst 16 16

Reserve WMO 1.200 1.200

Reserve nog uit voeren werken (grondexploitatie) 448 448

Reserve groot onderhoud riolering 0 0

Egalisatiereserve rioolrechten 0 0

Reserve onderhoud begraafplaats 50 50

Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen 10.265 434 9.830

Reserve algemene investeringen (RAI) 45 6.500 399 6.146

Totaal bestemmingsreserves 54.668 0 0 394 551 434 54.077

Resultaat boekjaar 960 960

Resultaat vorig boekjaar 384 -384 0

Totaal reserves 63.648 0 0 1.357 782 434 63.789



 

 

93 

 

Beleid reserves en voorzieningen 

Om sneller in te spelen op ontwikkelingen is in de financiële verordening vastgelegd, dat het reserve- 

en voorzieningenbeleid in een apart onderdeel wordt behandeld in de jaarrekening en begroting.  

Per reserve en voorziening geven wij informatie over: 

- Vorming en besteding  

- Toerekening van rente 

- Specifiek doel  

- Voeding 

- Maximale hoogte  

- Maximale looptijd 

Voor informatie over de verwerking van rente over reserves en voorzieningen, verwijzen wij u naar het 

hoofdstuk saldo financieringsfunctie van de algemene dekkingsmiddelen van de programmabegroting. 

 In bijlage 3 van de jaarrekening zijn alle mutaties van reserves per programma weergegeven. Aan alle 

mutaties ligt een raadsbesluit ten grondslag. 

 

 Algemene reserves 

Algemene reserve 

Aan deze algemene reserve is geen specifieke bestemming gegeven en dient om risico’s in de 

algemene zin op te vangen.  De minimumomvang van deze reserve is hiervoor bepaald op € 

6.000.000. Het overige deel is vrij besteedbaar. In 2015 waren er de volgende mutaties: 

Leembruggenstraat, woonvisie en organisatieontwikkeling. 

Egalisatiereserve jaarrekening 

Het batig of nadelig saldo van de jaarrekening wordt gestort, dan wel onttrokken aan deze reserve. 

Ook worden onverwachte nagekomen baten en lasten, die na het afsluiten van het boekjaar nog 

plaatsvinden, toegevoegd of onttrokken. Het saldo boven de € 1,2 miljoen (exclusief geoormerkte 

bedragen) wordt gestort in de algemene reserve.  

 

 Bestemmingsreserves 

Reserve ten behoeve van sociale woningbouw 

Deze reserve wordt gevoed door bijdragen uit verkopen van particuliere bouwkavels. Bij uitgifte 

van bouwkavels voor sociale woningbouw kunnen deze kavels tegen lagere kosten aangeboden 

worden door gebruik te maken van deze reserve. Er zijn geen mutaties.  

Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon PLB 

In de raadsvergadering van juni 2009 werd besloten deze reserve in te stellen. De volledige 

opbrengst verkoop aandelen Nuon is op advies van de accountant in 2009 gestort in de reserve. In 

2015 hebben we (daadwerkelijk) de laatste termijn (21%) ontvangen. 

De raad besloot op 15 december 2011, op advies van de werkgroep “Vrije besteding Nuon 

gelden”, € 6.500.000 van de reserve Nuon te storten in de RAI, als de volledige verkoopopbrengst 

van de Nuon is ontvangen. De storting heeft in 2015 plaatsgevonden. Verder is er een onttrekking 

voor de ambtelijke samenvoeging. 

Reserve onderwijshuisvesting  

Deze reserve dient als achtervang voor de voorziening onderhoud onderwijsgebouwen en de 

realisatie van onderwijsgebouwen. Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente een bijdrage in 

de kosten van huisvestingsvoorzieningen onderwijs. Het saldo op de rekening onderwijs wordt aan 

deze reserve toegevoegd dan wel onttrokken. In 2015 is € 37.353 onttrokken uit de reserve, 

inclusief kosten uitbreiding Fioretti. Het saldo van de voorziening onderhoud onderwijsgebouwen 

is gestort in deze reserve.  

Reserve aankoop / onderhoud kunstvoorwerpen 

Deze reserve wordt gevoed door een bedrag per vierkante meter te storten bij het verkopen van  
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bouwkavels. Uit de reserve worden kunstobjecten gedekt op nieuwbouwlocaties. Er zijn in 2015 

geen mutaties.  

Reserve sociaal domein 

Bij vaststelling van de jaarrekening 2007 is een Wmo reserve ingesteld. In de motie van 12 juni 

2014 gaf de raad aan deze reserve niet alleen als achtervang voor de decentralisatie van de Wmo 

te willen inzetten, maar ook voor de decentralisatie van participatie en jeugd. Naar aanleiding van 

deze motie is de reserve Wmo omgevormd tot de reserve sociaal domein. Deze reserve dient 

aangegane meerjarige verplichtingen op te vangen van de 3D. Het plafond is € 1.200.000.  

In de begroting 2015 is een onttrekking van € 255.000 en een storting van € 150.000 opgenomen 

conform het Wmo beleidsplan 2013-2016. Op basis van de (voorlopige) afrekening 2015 van de 

ISD en Holland Rijnland kan gesteld worden dat het uitgangspunt voor 3D taken 

“rijksbudget=werkbudget” is gerealiseerd. Hierbij moet wel vermeld worden dat in praktijk het 

onderscheid tussen nieuwe en bestaande Wmo taken vervaagt. Voorgesteld wordt de reserve 

sociaal domein niet te muteren. De reserve blijft hiermee op het plafondniveau, welke gebruikt 

kan worden om tegenvallers van de decentralisaties op te vangen in 2016. 

Reserve nog uit te voeren werken (grondexploitatie) 

De reserve is bestemd voor de werkzaamheden die na het afsluiten van complexen 

grondexploitatie nog plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan de herbestrating die na enkele jaren 

opnieuw plaatsvindt. In 2015 stond het herstraten van het plan J. Keur en Macobouw, beide  aan 

de Stationsweg, in de planning. De werkzaamheden zijn uitgesteld omdat op dit moment 

herstraten nog niet noodzakelijk is.   

Egalisatiereserve rioolrechten 

Deze reserve is bij vaststelling van de programmarekening 2012 ingesteld. Er zijn geen mutaties 

in 2015. De reserve heeft per 31-12-2015 saldo € 0.  Voorgesteld wordt deze reserve op te 

heffen. 

Reserve onderhoud begraafplaats 

Het onderhoud aan graven kan voor bepaalde perioden worden afgekocht. Deze ontvangsten 

worden gestort in de reserve onderhoud begraafplaatsen. Periodiek worden er aan deze reserve 

bedragen onttrokken voor reguliere kosten aan de begraafplaats. Er zijn geen mutaties in 2015. 

Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen 

Aan deze reserve worden de kapitaallasten onttrokken gedurende de afschrijvingstermijn van 

diverse investeringen. Het betreft o.a. parkeergarage Henri Dunantplein, sportaccommodatie de 

Vosse en sportpark de Zanderij.  

Reserve algemene investeringen (RAI) 

Voordelige grondexploitatieresultaten worden toegevoegd aan de reserve algemene investeringen. 

De minimum omvang is bepaald op  € 1,5 miljoen. Door de storting vanuit de Nuon reserve van € 

6.500.000 is de RAI op peil gebracht.  In 2015 zijn de bedragen onttrokken voor o.a. uitvoering 

van het Hillegoms Verkeer- en Vervoersplan (HVVP), ontsluiting NS station en herinrichting 

Hoftuin.  

 

 Voorzieningen 

Hierna volgt een overzicht van het verloop van de voorzieningen in 2015. 

De toevoegingen aan de voorzieningen zijn ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. 

 

(Bedragen x € 1.000)

Voorzieningen
Saldo begin 

jaar 2015
Toevoeging Vrijval Aanwending

Saldo einde 

jaar 2015

Groot onderhoud onderwijsgebouwen 394 0 394 0 0

Groot onderhoud brede school Elsbroek 76 5 0 81

Groot onderhoud zwembad 331 303 84 549

Vervanging riolering 696 146 0 841

Pensioenen wethouders 1.118 36 0 1.154

Groot onderhoud gebouwen 689 265 214 740

Totaal voorzieningen 3.303 754 394 298 3.365
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Voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen  

De voorziening is bij raadsbesluit van 16 april 2015 opgeheven. Het saldo is gestort in de reserve 

onderwijshuisvesting. 

Voorziening groot onderhoud brede school Elsbroek 

De voorziening is ontstaan na de opheffing en herbestemming van de Johan Frisolocatie. 

Aangezien het hier een locatie betreft, die in beheer en exploitatie is gegeven aan een stichting, 

zijn er ook afspraken gemaakt met betrekking tot het vormen van een voorziening voor groot 

onderhoud. In 2015 was een onttrekking van €22.086 begroot voor werkzaamheden. Dit 

onderhoud was nog niet nodig. 

Voorziening groot onderhoud sportaccommodatie de Vosse 

Voor groot onderhoud zwembad is een voorziening gevormd, die contractueel is overeengekomen 

met Sportfondsen Nederland (SFN). Werkzaamheden worden uitgevoerd conform het meerjaren 

onderhoudsplan de Vosse. 

Voorziening vervanging riolering 

De raad heeft op 12 december 2014 besloten een voorziening vervanging riolering in te stellen en 

de reserve riolering op te heffen. Op 29 oktober 2015 heeft de raad het nieuwe GRP vastgesteld. 

Er waren in 2015 nog geen kosten t.l.v. de voorziening.  

Voorziening pensioenen wethouders 

Voor de pensioenaanspraken van de wethouders is een voorziening gevormd. Jaarlijkse actuariële 

berekeningen vormen de grondslag voor deze voorziening. Deze voorziening wordt gevoed door 

een jaarlijkse bijdrage van € 30.000 vanuit de exploitatie. Verder heeft er een correctie op de 

overdracht van pensioenkapitaal 2014 plaatsgevonden van € 6.140. De voorziening 

wethouderpensioen wordt aangehouden voor de verplichtingen die bestaan  uit de opgebouwde 

pensioenrechten van wethouders per einde boekjaar. De voorziening wordt actuarieel berekend op 

basis van een rekenrente van 1,6% en de overlevingstafel GBM/GBV 2005/2010. De omvang van 

de voorziening is voldoende. 

Voorziening groot onderhoud gebouwen 

De voorziening groot onderhoud gebouwen wordt gevoed door een jaarlijkse storting gebaseerd 

op het meerjaren onderhoudsplan gebouwen. Voor een specificatie van de werkzaamheden wordt 

verwezen naar de paragraaf B Onderhoud kapitaalgoederen. 

 
B. Vlottende passiva 

Netto vlottende schulden 

(Bedragen x € 1.000) 

     1-1-2015   31-12-2015 

Overige Schulden 1648   1549 

Bank- en girosaldi 426   0 

Overige Kasgeldleningen 5000   0 
Netto vlottende schulden 7.074   1.549 

 

 Overige schulden 

Onder de overige schulden staan de crediteuren. Per 1 maart 2016 staat er nog € 370.000 open. 

Dit zijn facturen die in opdracht van de budgethouder nog niet betaald mogen worden. Hieronder 

een factuur voor de vergoeding van de precario aan Dunea € 370.000. 

 Bank- en girosaldi 

Op 31-12-2014 is het debetsaldo op de hoofdrekening bij de BNG €425.848. In 2015 is er weer 

sprake van een positief saldo verantwoord onder de liquide middelen. 

 Overige Kasgeldleningen 

Per 31-12-2015 hebben we geen kasgeldleningen. 
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Overlopende passiva 

(Bedragen x € 1.000) 

     1-1-2015   31-12-2015 

Nog te betalen bedragen  1139   2135 

Overige transitorische posten 22   14 

Specifieke uitkeringen 4172   4368 
Overlopende passiva 5.333   6.517 

 

 Nog te betalen bedragen 

De nog te betalen bedragen bestaan onder andere uit € 389.000 nog te betalen loonheffing, 

pensioenpremies en € 174.000 gelden voor het uitvoeren van economisch agenda Greenport en 

Toerisme Duin & Bollenstreek Greenport en € 351.000 uit de anterieure overeenkomsten. Daarnaast 

waren er verplichtingen voor een bedrag van € 1.219.000, waaronder de bijdrage Lisse en Teylingen 

voor HLT € 834.000, nog te ontvangen facturen leerlingenvervoer 2015 € 85.000 en de afrekening 

Jeugdzorg € 58.000. 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg 

Tijdens de vergadering van de Taskforce Bedrijfsvoering Jeugdhulp, regio Holland Rijnland,  is 

besproken dat gemeenten in hun jaarrekening 2015 een aantal evidente onzekerheden die (zullen) 

bestaan bij het opstellen c.q. vaststellen van de jaarrekening met betrekking tot baten, lasten en 

balansposten gerelateerd aan Jeugd en Wmo dienen toe te lichten. Het betreft mogelijke onjuiste of 

onvolledige  

• toepassing woonplaatsbeginsel bestedingen Jeugdhulp. 

• declaratie van zorgkosten door (kleine of vrijgevestigde) zorgaanbieders. 

• uitvoering van PGB’s door Sociale Verzekeringsbank 

• baten eigen bijdrage via het CAK 

Het nog te betalen bedrag van € 58.000 voor Jeugdzorg op basis van een prognose door Holland 

Rijnland kan hierdoor afwijken. Een uitgebreide toelichting op deze onzekerheden is beschikbaar.  

 

 Overige transitorische posten 

De overige transitorische posten bestaan voornamelijk uit waarborgsommen. 

 

 Specifieke uitkeringen 

In onderstaand overzicht zijn de mutaties voor de diverse specifieke uitkeringen weergegeven. 

(Bedragen x € 1.000) 

    
Specifieke uitkeringen 

Saldo begin 

jaar 
Toevoeging 

2015 
Onttrekking 

2015 
Saldo einde 

jaar 

ISV 1        671,8           145,6         526,2  
ISV 2     2.358,4           500,0      1.858,4  
ISV 3          86,1               86,1  
Beschoeing noorderleidsevaart            -           240,0           240,0  
Sanering spoorweglawaai          10,1           78,6           69,7           19,0  
Sanering verkeerslawaai          79,2               79,2  
Huishoudelijke Hulp Toelage            -           472,6           23,6         449,0  
Subsidie fietspad H'gom B'Broek        935,9             25,8         910,1  
Aanlegsteiger Hoftuin          30,0             30,0    
Hoftuin            -           200,0           200,0  
      4.171,5         991,2         794,7      4.368,0  
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Investeringen stedelijke vernieuwing (ISV1) 

In 2010 ontvingen we de definitieve subsidiebeschikking over de ISV1-projecten Himera, Midea en 

Jozefpark. De subsidie voor het Jozefpark was nog beschikbaar. De raad heeft op 9 juli 2015 

besloten om de kosten van voorgaande jaren voor het Jozefpark te dekken en € 450.489 te 

gebruiken om kosten voor “Zorgeloos groen” te dekken. In totaal wordt in 2015 € 145.670 van de 

ISV1 subsidie besteed.  

Investeringen stedelijke vernieuwing (ISV2) 

In januari 2006 verleende de provincie ISV2 subsidie voor de projecten Woonzorgzone, Goed 

wonen, Triangel, Henri Dunantplein en een aantal kleinere projecten. In december 2010 verleende 

de provincie uitstel tot en met 31 december 2014. In de SiSa bijlage van de jaarrekening 2014 is 

de ISV2 subsidie definitief verantwoord. In overleg met de provincie werden ook alternatieve 

projecten opgevoerd om de prestaties die deel uit maken van de subsidievoorwaarden te 

realiseren. Op basis van deze verantwoording heeft de provincie in maart 2016 besloten het 

volledige verleende subsidiebedrag definitief vast testellen. In 2015 is € 500.000 overgemaakt aan 

Stek voor Goed Wonen. De raad heeft op 9 juli 2015 besloten de subsidie, voor zo ver deze niet 

besteed was, te gebruiken voor de Triangel, Woonzorgzone en centrumplannen. In 2015 zijn nog 

geen subsidies toegerekend aan deze projecten.  

Investeringen stedelijke vernieuwing (ISV3) 

De provincie heeft in 2012 een bijdrage van € 117.000 voor bodemsanering toegekend. De 

besteding van de subsidie is verantwoord in de jaarrekening 2014. De provincie heeft in oktober 

2015 de subsidie definitief vastgesteld. Er is nog € 86.000 subsidie over, te besteden aan milieu 

gerelateerde projecten.  

Projectplan FlowerGene 

We ontvingen van de provincie € 11.000 subsidie. Het project maakte deel uit van de Economische 

Agenda Greenport, waarvan de gemeente Hillegom namens de 6 Bollengemeenten de 

administratie voert. Het project is in 2015 afgerond. 

Spoorweglawaai 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2008, 2011, 2013 en 2015 subsidies verleend 

van in totaal € 693.057 voor sanering van spoorweglawaai (plaatsing raildempers en 

gevelsanering). De raildempers zijn in 2014 geplaatst. De gevelsanering is onder regie van de 

omgevingsdienst West Holland in 2015 afgerond. In 2015 zijn er in totaal € 36.748 kosten 

gemaakt t.l.v. de subsidies. Conform de subsidievoorwaarden worden hiervan de 

uitvoeringskosten ad € 20.733 verantwoord in de Sisa bijlage van deze jaarrekening (bijlage 6).  

Verkeerslawaai 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in juli 2014 een subsidie verleend voor 

voorbereiding gevelmaatregelen aan 213 woningen in de nabijheid van de N208. De helft van de 

subsidie € 79.209 is in 2014 als voorschot uitbetaald. Het project wordt uitgevoerd in nauwe 

samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland. Er zijn in 2015 geen kosten gemaakt. 

BDU 2015 Molenstraat 

De provincie heeft in december 2014 een subsidie (Brede Doel Uitkering) van € 26.000 verleend 

voor het  duurzaam herinrichten van de Molenstraat. Er is geen voorschot aangevraagd. De 

besteding van de subsidie dient in de jaarrekening van 2018 verantwoord te worden. Er zijn in 

2015 geen kosten gemaakt. 

Fietspad Hillegom-Bennebroek 

De provincie kende in 2009 een subsidie toe van € 1.130.188 voor de realisatie van het fietspad. 

In de periode 2009 t/m 2014 is € 193.260 besteed aan (begeleiding) onteigening grond, in 2015 

€ 25.811. 

Aanlegsteiger Hoftuin 

In september 2014 verleende de provincie € 30.000 subsidie. De werkzaamheden zijn in 2015 

uitgevoerd.  
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Huishoudelijke Hulp Toelage 

De gemeente Hillegom ontving in 2015 voor de Bollen5 gemeenten € 472.610. De uitvoering ligt 

bij de ISD. Voor de verantwoording van de besteding verwijzen wij u naar de jaarrekening van de  

ISD. Volgens de voorlopige afrekening 2015 van de ISD is €23.650 besteed. Het overige deel 

wordt meegenomen naar 2016. 

 

Gewaarborgde geldleningen  

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gewaarborgde geldleningen. De schuldrestanten zijn 

gesplitst in hoofdgroepen waarvoor de gemeente zich (gedeeltelijk) garant heeft verklaard. De 

gemeente voert een terughoudend beleid in het verstrekken van gemeentegaranties. De afname 

bestaat geheel uit aflossing van de geldleningen door de organisaties waaraan de lening werd 

verstrekt. 

 

De raad heeft zich op 18 november 2010 positief uitgesproken over het verstrekken van een 

gemeentelijke garantiestelling van maximaal € 7 miljoen aan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.  

Achtervang gewaarborgde geldleningen 

De gemeente heeft een achtervangfunctie bij leningen die door woningstichting Stek zijn aangegaan. 

Deze leningen worden gewaarborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De 

achtervangfunctie houdt in dat gemeenten en rijk (50%/50%) renteloze leningen verstrekken als het 

WSW in financiële problemen geraakt. Het risico voor gemeenten is zeer gering en de woningstichting 

kan goedkoper lenen. Dit houdt sociale woningbouw beter betaalbaar. Het maximum dat Stek kan 

lenen (met een achtervang van de gemeente Hillegom) heeft een relatie met de WOZ waarde van de 

woningen in Hillegom en in het bezit van Stek en met de financiële situatie waarin Stek verkeerd. Het 

WSW beoordeelt Stek als voldoende kredietwaardig. Op 31-12-2015 heeft Stek voor € 80.562.000 

gewaarborgde leningen uitstaan met achtervang van de gemeente Hillegom. De schuldrest van de 

leningen bedraagt € 75.451.000. Dit is ongeveer 20% van de WOZ waarde. Er is dus voldoende 

onderpand aanwezig.  

  

(Bedragen x € 1.000) 

     Naam van de geldnemer  Oorspronkelijk 

bedrag  
 Percentage 

borgstelling 
 Restant  

begin 

2015 

 Restant 

eind 

2015 

Stichting Verpleeghuis H'lem e.o. gemeenschappelijke borg     10.210       7.78%       26             -  
Bouw verpleeghuis psychogeriatrische patiënten         
Stichting Bibliotheek Duinrand                990       100%       428         366  
Bouw Bibliotheek         
Stichting Gemeenschappelijke Bibliotheek Hillegom                209       100%       89           76  
Verbouwing Bibliotheek         
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.             4.800  16,66%         -         800  
Verwerving gronden en ontwikkelen locaties 

greenportwoningen             5.500  16,66%    916             -  
              3.000  16,66%     500         500  

Rekening courant                   -  16,66%           -           56  
totaal gewaarborgde geldleningen 24.709   1.959 1.797 
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Bijlage 1 – Financiële toelichting op de programma’s  

 

 

 

 

(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 1

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2015

1.1 Ruimte Bestemmingsplannen: Er was € 100.700 (incl. € 50.000 oormerk 2014) beschikbaar. 

Voorgesteld wordt € 32.800 te oormerken, € 30.000 conform kadernota 2016 voor de 

omgevingsvisie en het overige voor o.a. het bp Buitengebied.

63

Ruimtelijke ordening: de besteding van de budgetten voor beleidsadvisering is afhankelijk 

van (de complexiteit van) de aanvragen en fluctueert per jaar. 

25

Saldo boekwaarde grondexploitaties (Algemeen, Vossepolder, Pauluslocatie). -15

Overige lasten en baten 1

Totaal 74

1.2 Wonen Woonvisie: In de begroting is € 35.000 geraamd (oormerk 2014) voor het opstellen van de 

visie. Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor verdere uitvoering in 2016.

23

VTH taken: incidenteel voordeel, omdat door gemaakte doelmatige keuzes en inzet van het 

beleid in de regio de lasten lager uitgevallen zijn.

44

Saldo boekwaarde grondexploitaties (Algemeen, Vossepolder, Noord). -70

Overige lasten en baten (o.a. kosten SVn startersleningen, opbrengst leges) 1

Totaal -2

1.3 

Bereikbaarheid

Hillegoms verkeer- en vervoerplan (HVVP): In 2015 is € 382.000 begroot (incl. € 232.000 

oormerk 2014) voor de uitvoering (dekking RAI). Verzocht wordt het restantbedrag 

€218.000 te oormerken voor verdere voorbereiding en uitvoering van de projecten 

verkeersveiligheid in 2016 t/m 2018. Een bedrag van € 44.000 is gebruikt ter dekking van 

veilig maken bushaltes. Verantwoord onder prestatieveld Infrastructuur 4.1.

262

Ontsluiting NS station/verbeteringsmaatregelen buslijn: In 2015 is € 715.000 begroot 

(oormerk 2014, dekking RAI). Verzocht wordt het restantbudget te oormerken voor verdere 

uitvoering in 2016.

706

Totaal 968

1.4 Economie en 

bedrijvigheid

Economische Agenda Greenport: De gemeente Hillegom voert de administratie voor de 

Bollen6 gemeenten. In 2015 zijn er € 210.405 kosten gemaakt en we hebben € 11.000 

subsdie ontvangen voor het project FlowerGene. Aan de batenzijde is de bijdrage van € 

199.405 van de deelnemende gemeenten verantwoord. Er is op 31-12-2015 nog € 

40.438 beschikbaar. Dit bedrag staat geparkeerd op de balans voor verdere uitvoering in 

2016.

0

Brede Economische Agenda: De gemeente Hillegom voert de administratie voor de Bollen6 

gemeenten. In 2015 zijn er € 44.719 kosten gemaakt. Aan de batenzijde is de bijdrage 

(gelijk aan de kosten) van de deelnemende gemeenten verantwoord. Er is op 31-12-2015 

nog € 2.531 beschikbaar. Dit bedrag staat geparkeerd op de balans voor verdere 

uitvoering in 2016.

0

Toerisme Duin- en Bollenstreek: De gemeente Hillegom voert de administratie voor de 

Bollen6 gemeenten. In 2015 zijn er € 42.337 kosten gemaakt. Aan de batenzijde is de 

bijdrage (gelijk aan de kosten) van de deelnemende gemeenten verantwoord. Er is op 31-

12-2015 nog € 131.421 beschikbaar. Dit bedrag staat geparkeerd op de balans voor 

verdere uitvoering in 2016.

0

Saldo boekwaarde grondexploitaties (Algemeen, Vossepolder, Noord). -150

Overige lasten en baten (o.a. lokaal economisch en toeristisch beleid, afrekening Biz.) 8

Totaal -142
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(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 1

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2015

1.5 Milieu Gevelmaatregelen railverkeerlawaai: In 2015 bedragen de kosten € 36.748. De kosten 

worden gedekt door een subsidie.

0

Duurzaamheidsagenda: Er is € 30.000 begroot. Voorgesteld wordt dit bedrag conform de 

kadernota 2016 te oormerken.

30

ODWH: We hebben nog geen afrekening 2015 ontvangen. Bevoorschotting conform 

begroting. Mogelijke frictiekosten worden gerapporteerd in de berap 2016.

0

Overige lasten en baten (o.a. lokaal milieu beleid) 14

Totaal 44

Rente en 

afschrijving

Jozefpark oost: Een deel van het krediet (Raad 13-12-2012) € 67.000 wordt gedekt uit de 

RAI. In 2015 zijn er geen kosten gemaakt. (In 2013 en 2014 in totaal € 50.174.)

17

Herontwikkeling Leembruggenstraat: Het investeringskrediet van € 460.000 (Raad 26-3-

2014 en berap 2015) wordt in één keer afgeschreven t.l.v. algemene reserve. Er zijn in 

2015 voor € 55.615 kosten gemaakt.

404

Centrumontwikkelingen: Het investeringskrediet van € 330.000 (Raad 12-11-2015) wordt 

in één keer afgeschreven t.l.v. reserve verbetering openbare ruimte centrum. Er zijn in 2015 

voor € 31.544 kosten gemaakt.

298

Meer rentekosten door hogere deelname SVn (raadsbesluit startersleningen 2 feb. 2012). -6

Rente en afschrijvingskosten grondexploitaties. 16

Totaal 729

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten. -331

Totaal -331

Mutaties 

reserves

Toevoegingen zie bijlage 3. 199

Onttrekkingen zie bijlage 3. -1.716

Totaal -1.517

Totaal -177
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(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 2

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2015

2.1 Sociaal 

domein

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD): De (voorlopige) jaarrekening 2015 van de ISD 

geeft een positief resultaat m.n. op het gebied van Wmo begeleiding.

1.250

De gemeente Hillegom ontving in het gemeentefonds namens de Bollen5 gemeenten 

de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) van € 478.610, zoals gemeld in de 

Bestuursrapportage 2015. Er is € 23.650 besteed. Wij verwijzen voor de 

verantwoording van de besteding van deze toelage naar de Jaarrekening 2015 van de 

ISD. 

Rijksbijdragen: Bbz: nadelige afrekening 2014 € 14.922; Wwb: hogere rijksbijdrage 

2015 € 15.682 dan begrotingswijziging ISD; Wsw: terugbetaling 2013 van € 9.079. 

Dit bedrag is in 2014 al verrekend met de KDB.

-8

Werkvoorziening Kust- Duin- en Bollenstreek (KDB): De voorlopige jaarrekening 2015 

geeft een positief resultaat. We ontvangen de volledige gemeentelijke bijdrage van € 

59.748 terug. Verder ontvingen we over 2013 de stimuleringsuitkering begeleid 

werken van € 10.260. Dit bedrag is doorbetaald aan de KDB. 

60

Wmo beleidsplan 2013-2016: Het budget van € 205.000 is geheel besteed aan o.a. 

buurtopbouwwerker, managementondersteuning SWH, dagprogramma senioren, 

hillegomvoorelkaar.nl, mantelzorg, haalbaarheidsonderzoek samenwerking 

welzijnsorganisaties.

0

Overig lokaal Wmo: De budgetten voor inloopfunctie, mantelzorgcompliment, 

cliëntondersteuning en sociale wijkteams zijn gebaseerd op het macrobudget 

gemeentefonds. In het eerste 3D jaar is er budget over. Verder ontvingen we een 

vergoeding Regresovereenkomst van € 12.791 van de VNG.

86

Bij het opstellen van begrotingswijzigingen m.b.t. de decentralisaties (berap, ISD) is 

per abuis geen rekening gehouden met het budget voor clientenomndersteuning t.l.v. 

het sociaal deelfonds.

234

PGB's Wmo en Jeugd: Raming conform de (bijgestelde) begroting ISD (op basis van 

verwachte besteding) en conform de (bijgestelde) begroting van Holland Rijnland (op 

basis van beschikbaar rijksbudget Jeugd).

72

Holland Rijnland Jeugdzorg: In 2015 zijn voorschotten betaald op basis van de 

begroting van Holland Rijnland. Deze begroting is gebaseerd op rijksbudget = 

werkbudget. Conform een prognose van Holland Rijnland bedraagt het tekort in 2015 

€ 1.446.726 en wordt grotendeels veroorzaakt door hogere bestedingen PGB's. Het 

aandeel van Hillegom is ongeveer € 58.000. Dit bedrag wordt opgevangen binnen de 

budgetten voor PGB's.

-58

Jeugd en Gezin: Verzocht wordt het restantbudget oormerken voor extra kosten 

preventief jeugdzorg als gevolg van de 3D die niet t.l.v. het rijksbudget 3D komen.

21

Overig lokaal Jeugdbeleid: De budgetten voor lokale uitvoering, incl. VO- en 

huisvestingcompensatie (€ 30.100) en onvoorzien (€ 31.400) zijn overgenomen uit de 

begroting Holland Rijnland Jeugd en gebaseerd op rijksbudget = werkbudget. In het 

eerste 3D jaar is er budget over. 

62

Transitie 3D (incl. oormerk 2014 € 272.000 ): Verzocht wordt het restantbudget te 

oormerken voor transformatiekosten 3D.

225

Armoedebeleid: In het gemeentefonds van 2014 en 2015 is in totaal € 87.562 

beschikbaar gesteld. Verzocht wordt het restantbudget te oormerken.

83

Kwijtscheldingen: de aanvragen en toekenningen zijn ruim boven verwachting. -48

Vluchtelingen: Er waren meer asielgerechtigden dan verwacht en ook meer 

rijksbijdragen.

7

Noodopvang vluchtelingen: We ontvingen van het rijk € 94.578. De externe kosten 

bedroegen € 69.073. We verwachten nog € 17.656 aan kosten. Hierin zijn niet de 

(extra) gemeentelijke apparaatskosten begrepen en ook niet die van de ISD.

8

Overige lasten baten (o.a. subsidies, Wmo adviesraad en vooral BCF ISD) 49

Totaal 2.043
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(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 2

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2015

2.2 Onderwijs Onderwijshuisvesting: Op de begroting van onderwijshuisvesting resteert € 101.258. 

Het betreft o.a. een overschot op het budget voor calamiteiten (succesvol 

schadepreventie) en adviesbudgetten. Er is een voordeel op de vergoeding van de 

speelplaats Johannesschool en een correctie op de verzekeringspremie 2014. Het 

saldo van de onderwijshuisvestingbegroting wordt verrekend met de reserve 

onderwijshuisvesting.

102

Voorziening onderwijshuisvesting: Is opgeheven (Raad 16-4-2015). Er heeft in 2015 

geen storting in de voorziening plaatsgevonden.

106

Leerlingenvervoer: In 2015 is een nieuw contract afgesloten met de vervoerder. Het 

aanbestedingsvoordeel is ongunstiger dan in de berap 2015 verwacht. Er is nog 

overleg met de vervoerder over de facturering. De bijdragen voor eigen vervoer was 

in 2015 hoger dan begroot. De (voorlopige) overschrijding wordt opgevangen binnen 

dit prestatieveld.

-38

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB): Scholen hebben minder budget aangevraagd 

voor nascholing en voorschoolse voorzieningen.

32

Regionaal Educatieve Agenda (REA): Verzocht wordt het budget te oormerken. Een 

plan is in voorbereiding.

30

Overige lasten en baten. 18

Totaal 250

2.3 Sport en 

volksgezondheid

Sportvisie / sportbuurtcoaches: In de begroting is € 240.000 beschikbaar (incl.           

€ 29.000 oormerk). Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken.

6

Overige lasten en baten volksgezondheid (lokaal beleid, afrekening BCF RDOG) 3

Totaal 9

2.4 Kunst en 

cultuur

Cultuurbeleid: Vanuit het Wmo beleidsplan 2013-2016 is € 50.000 begroot. Er is 

voor € 23.559 aanvragen gehonoreerd.

26

Incidentele subsidies: Vanuit het Jaarprogramma subsidies 2015 is € 23.780 begroot. 

Er is voor € 7.000 aanvragen gehonoreerd.

17

Overige lasten en baten (o.a. voordeel monumentenbeleid, accountantcontrole 

welzijnsinstellingen, vrijwilligersverzekering)

17

Totaal 60

Rente en 

afschrijving

Inrichting Dienstencentrum Elsbroek: Afschrijving vindt plaats in het jaar na realisatie. 43

VMBO school: De investering is in 2014 volledig afgerekend met het Fioretti. De lagere 

kapitaallasten t.o.v. de begroting komen nu tot uitdrukking.

52

Basisscholen: In 2015 waren afschrijvingskosten begroot van de 

(voorbereidings)kosten voor vervanging en aanpassing. Afschrijving vindt plaats in het 

jaar na realisatie project.

74

Normaal afschrijvingsverloop 23

Totaal 192

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten. -32

Totaal -32

Toevoegingen zie bijlage 3. 150

Onttrekkingen zie bijlage 3. -1.014

Totaal -864

Totaal 1.658

Mutaties 

reserves
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(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 3

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2015

3.1 Openbare 

orde en veiligheid

Geen bijzonderheden. 0

Totaal 0

3.2 Handhaving Invoering van de Wet VTH is uitgesteld. In 2016 gaan we verordening samen in HLT 

verband opstellen en de verbeteringsslag gemaakt met de expertise en capaciteit van 

buurgemeenten.

77

Overige lasten en baten (o.a. overige uitgaven APV, leges APV). 7

Totaal 84

3.3 Brandweer en 

crisisbeheersing

VRHM: de afrekening van 2014 is voordeliger dan in in de berap 2015 verwacht. 19

RDOG: gemeentelijke aandeel verdeling afrekening GHOR 6

Piketdienst: afrekeningen voorgaande jaren van VRHM en Bollen4 gemeenten. 18

Totaal 43

Rente en 

afschrijving

Geen bijzonderheden. 0

Totaal 0

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten. 286

Totaal 286

Mutaties reserves Geen mutaties. 0

Totaal 0

Totaal 413
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(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 4

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2015

4.1 Infrastructuur In 2014 doorstart gemaakt met Centrumplannen. Wijziging van de plannen leidde tot 

meer advieskosten door derden.

-20

Nog uit te voeren werken (grondexploitatie): In 2015 was € 88.600 begroot voor 

herstraten diviverse locaties. De werkzaamheden zijn niet uitgevoerd. Het straatwerk ligt 

er nog prima bij. Het budget blijft beschikbaar in de reserve nog uit te voeren werken 

(grondexploitaties) voor toekomstige uitvoering.

89

Bushaltes zie ook tekst bij prestatieveld 1.3. Het oormerk van € 218.000 is hiermee al 

verminderd met kosten voor de aanleg van toegankelijke bushaltes in de Irenelaan.

De kosten bedragen € 44.300 en zijn verantwoord op prestatieveld 4.1 Infrastructuur. 

Het budget kwam uit het HVVP. 

-44

Groot onderhoud wegen: Lagere onderhoudskosten € 53.000 door goedkopere 

aanbestedingen. Bedrag van € 26.400  is geoormerkt voor de uitvoering. Verder ook 

lagere kosten adviezen derden € 9,000 en incidentele bijdrage werkzaamheden N208 

exploitatieovereenkomst € 9.000.

71

Lagere kosten onderhoud wegbermen. 11

Voordelige eindafrekeningen 2012, 2013, 2014 div. aanpassingen DVO afspraken o.a. 

Areaaluitbreiding, Loonkosten en Cpi index etc..

8

Vergoeding leges degeneratiekosten MOOR. Bedrag is ook geoormerkt voor inhuur 

toezicht OR kabels en leidingen.

22

Lagere kosten onderhoudswerkzaamheden aan bruggen en onderhoudsabonnementen en 

adviezen (€ 24.000). Kosten diverse activiteiten incidenteel lager werkzaamheden 

worden in 2016 uitgevoerd € 23.000.

50

Lagere electriciteit- en netbeheerkosten per saldo (€ 20.000). Voordeel gevolg van daling 

tarieven en ledverlichting. Uitgaven met betrekking tot onderhoud zijn in 2015 lager       

(€ 25.000) in verband met inhaalslag  achterstallig onderhoud in 2014.

45

Verkeerslichten en installaties: lagere onderhoudskosten. Er waren minder aanpassingen 

aan de  N208 nodig  dan verwacht.

17

Diverse kleine verschillen overige lasten en baten (niet verhaalbare schade, elektriciteit, 

advieskosten, leges, etc.).

11

Totaal 260

4.2 Groen Uitvoering plan Hoftuin: Voordeel m.b.t. verplichting 2014. Kosten waren gunstiger. 13

Speelterreinen: Voordelig saldo (€ 15.400,=) bedrag  is geoormerkt om toestellen op 

speellocatie R. Staatshof te vervangen.

15

Onderhoud Vosse- en Weerlanerpolder: de opdracht is verstrekt, uitvoering in  2016. 

Verzocht wordt het budget te oormerken.

33

Nadelige eindafrekeningen 2012, 2013, 2014 div. aanpassingen DVO afspraken o.a. 

Areaaluitbreiding, Loonkosten en Cpi index.

-61

Kleine verschillen overige lasten en baten (niet verhaalbare schade, advieskosten, leges, 

etc.).

0

Totaal 0
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(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 4

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2015

Lagere onderhoudswerkzaamheden baggeren. 12

Lagere onderhoudswerkzaamheden aan het persriool en onderhoud riolen. 33

Inhuur derden DHV in kader van nieuw GRP. -84

Voordelige eindafrekeningen 2012, 2013, 2014 div. aanpassingen DVO afspraken o.a. 

Areaaluitbreiding, Loonkosten en Cpi index.

3

Lagere opbrengsten rioolheffing. -13

Kleine verschillen overige lasten en baten (niet verhaalbare schade, energie, 

netbeheer,proceskosten, leges, etc.).

0

Totaal -49

4.4 Afval Vuilafvoerbedrijf (VAB): Lagere kosten verwerking restafval. Deze daling is structureel en 

wordt verdisconteerd in de meerjarenbegroting 2016.

7

Voordelige eindafrekeningen 2012, 2013, 2014 div aanpassingen DVO afspraken o.a. 

Areaaluitbreiding, Loonkosten en Cpi index.

20

Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing. -17

Kleine verschillen overige lasten en baten (bijdrage kosten inzameling oud papier). -2

Totaal 8

N208 fase 3: Project is in voorbereiding. Afschrijving na realisatie. 4.500

N208 fase 1 en 2: Afschrijving in een keer van de laatste kosten. 18

Overige infrastructuur: Normaal afschrijvingsverloop. 33

Hoftuin: Afschrijving in een keer t.l.v. reserve 207

Riolering: Vertraging in uitvoering rioleringskredieten. 110

Afval: Realisatie ondergrondse afvalcontainers Palet heeft goedkoper plaatsgevonden. 14

Totaal 4.882

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten. -79

Totaal -79

Toevoegingen zie bijlage 3. 0

Onttrekkingen zie bijlage 3. -4.866

Totaal -4.866

Totaal 156

Mutaties reserves

4.3 Riolering en 

water

Rente en 

afschrijving
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(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 5

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2015

5.1 Bestuur Bestuur: Voornamelijk voordeel op salariskosten, vergoedingen en pensioenen. 21

Organisatieontwikkeling: In 2015 was € 71.000 beschikbaar (oormerk 2014).Verzocht 

wordt het restantbudget te oormerken voor verdere uitvoering in 2016.

68

Rekenkamer: de commissie verzoekt het restantbudget te oormerken voor een onderzoek 

naar juridische dienstverlening.

4

Overige lasten en baten (o.a. retour fractievergoeding, onderzoeksplannen college). 21

Totaal 114

Realisatie 36 strategische opgaven: In 2015 is € 200.000 begroot. Voorgesteld wordt het 

restant bedrag te oormerken voor verdere uitvoering in 2016 in samenhang met de 

ambtelijke samenwerking (Raad 29-10-2015).

168

HLT samen: Hillegom voert de administratie van de voorbereiding op de ambtelijke 

samenwerking. Er is 3x € 500.000 = € 1.5 miljoen beschikbaar (Raad 29-10-2015). Er 

is in 2015 € 248.908 uitgegeven. Deze worden voor € 165.939 gedekt uit de bijdragen  

van Lisse en Teylingen. Verzocht wordt € 1.251.092 te oormerken: dekking € 834.061 

bijdrage Lisse en Teylingen, € 417.031 uit de Nuon reserve. 

417

Overige baten en lasten (o.a. afrekening BCF Holland Rijnland). 6

Totaal 591

5.3 

Dienstverlening

KEK: In 2015 was € 96.000 beschikbaar (oormerk 2014). Verzocht wordt het budget te 

oormerken voor verdere uitvoering in 2016.

96

Rijbewijzen en reisdocumenten: Verschil tussen begroting en realisatie door nieuwe 

ontwikkelingen: verlenging van de geldigheidsduur en keuring verhoogd van 70 naar 75. 

-38

Bouw- en woningtoezicht: De besteding van advies- en welstandbudgetten is afhankelijk 

van (de complexiteit van) de aanvragen en fluctueert per jaar.

11

Bouwleges: De hoogte van de opbrengst is sterk afhankelijk van (externe) planningen van 

grote projecten en lastig te begroten. De opbrengst fluctueert per jaar sterk. Na 

bijraming van de € 330.000 in de berap 2015 is er € 530.000 opbrengst begroot. 

Voorgesteld wordt € 50.000 van de meeropbrengst te oormerken voor bouwtoezicht.

69

Overige lasten en baten (o.a. kosten grafbekisting, verzekeringen). -14

Totaal 124

5.4 

Bedrij fsvoering

De bedrijfsvoeringskosten zijn begrepen in de apparaatskosten van de programma's. 0

Totaal 0

Rente en 

afschrijving

Normaal afschrijvingsverloop. 1

Totaal 1

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten. 137

Totaal 137

Toevoegingen zie bijlage 3. 0

Onttrekkingen zie bijlage 3. -581

Totaal -581

Totaal 386

Mutaties reserves

5.2 Samenwerking
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(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Algemene dekkingsmiddelen (ADM)

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2015

Lokale heffingen Opbrengsten gemeentelijke belastingen incl. afwikkelingen voorgaande jaren. -198

Overige lasten en baten. -4

Totaal -202

Algemene 

uitkering

De begroting 2015 is gebaseerd op de meicirculaire 2014. In de bestuursrapportage 

2015 vond een bijstelling plaats tot en met de meicirculaire 2015. De september- en 

decembercirculaire 2015 hadden een positief effect op de algemene uitkering (incl. 

voorgaande jaren).

272

Totaal 272

Dividend De begroting is al bijgesteld op de werkelijke opbrengst in de bestuursrapportage 2015. 0

Totaal 0

Saldo financierings-

functie

Ontvangen rente uitzettingen korte termijn. 138

Minder ontvangen rente uitzettingen lange termijn. -73

Aanpassing waarde BNG Fido kapitaalselectfonds. -26

Renteresultaat (saldo bespaarde rente en toegerekende rente investeringskredieten). -510

De bespaarde rente (over de reserves en voorzieningen op 1-1-2015). 335

Totaal -136

Onvoorziene 

uitgaven

De post onvoorziene uitgaven: begroot op € 35.300. Voor een overzicht van de mutaties 

verwijzen wij naar het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen.

12

De post flexibiliteit: begroot op € 200.000. Voor een overzicht van de mutaties verwijzen 

wij naar het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen.

109

Totaal 121

Overige algemene 

dekkingsmiddelen

Resultaat begroting 2015 (raad 11-12-2015). 540

In de begroting is een opbrengst van € 1.525.000 begroot voor verkoop gemeentelijke 

gebouwen en overige gronden. Dit is nog niet gerealiseerd.

-1.504

Overige lasten en baten (o.a. huurderving kantoor Solution, begeleiding verkoop 

snippergroen, OZB verspreidliggende gronden)

-40

Totaal -1.004

Rente en 

afschrijving

Normaal afschrijvingsverloop. 0

Totaal 0

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten. 222

Totaal 222

Toevoegingen zie bijlage 3. 856

Onttrekkingen zie bijlage 3. -1.606

Totaal -750

Totaal -1.477

Mutaties reserves
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(Bedragen x € 1.000) 

 

Verklaring totaal saldo apparaatskosten 

Voordeel / nadeel 

t.o.v. gewijzigde 

begroting 2015 

Loonkosten Gunstigere tarieven loonheffing. Minder loonkosten, niet alle 

vacatures ingevuld. 

324 

Inhuur derden Er was in 2015 sprake van een aantal langdurig zieken.  -115 

P&O Studiekosten (voordeel € 39.200), verzekeringen (voordeel 

€ 19.100).  

58 

Financien Oormerk invoering vennootschapsbelasting. 45 

Informatie-beheer Oormerk IV & ICT plan, verdere uitvoering in 2016. 111 

Automatisering Besparing met betrekking tot beëindiging van het aantal 

contracten in relatie tot DVO met Lisse viel lager uit dan 

verwacht. 

-126 

Huisvesting Meer onderhoud i.v.m. verouderde installatie en inschakelen 

bedrijfsrecherche i.v.m. diefstallen. 

-32 

Facilitaire zaken Fotokopieerkosten: door verlaging budget en werkelijk hogere 

kosten en hoge kosten printen bouwtekeningen. 

-29 

Juridische zaken In 2015 zijn er meer zaken uitbesteed aan de huisadvocaat. Als 

gevolg van o.a. capaciteitsgebrek en grote projecten en 

belangrijke vraagstukken. 

-20 

Investeringen Minder uren doorbelast aan investeringen op basis van 

werkelijke tijdregistratie dan begroot op basis van 

afdelingsplannen. 

-71 

Grond exploitaties Meer uren doorbelast aan grondexploitaties op basis van 

werkelijke tijdregistratie dan begroot op basis van 

afdelingsplannen. 

59 

Overig   -2 

Totaal   202 

 

  

(Bedragen x € 1.000)

Apparaatskosten 2015
Begroot 2015 

(incl. wijz)

Werkelijk 

2015
saldo 

Programma 1 Ruimte 1.265 1.597 -331

Programma 2 Maatschappij 921 953 -32

Programma 3 Veiligheid & Handhaving 964 677 286

Programma 4 Beheer openbare ruimte 1.053 1.132 -79

Programma 5 Inwoner & Bestuur 4.461 4.324 137

Algemene dekkingsmiddelen 390 168 222

Totaal 9.054 8.852 202
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Bijlage 2 – Overzicht van de incidentele lasten en baten   

 

In het onderstaande overzicht zijn de gerealiseerde incidentele lasten en baten van 2014 opgenomen.  

Voor de incidentele lasten t.l.v. een reserve verwijzen wij u naar bijlage 3. 

 

 

 

 

Bijlage 3 - Overzicht van de mutaties van de reserves 

 

De raad autoriseert mutaties in de reserves in de begroting via begrotingswijzigingen of andere 

genomen besluiten en vastgestelde verordeningen. 

Hierna treft u overzichten aan met de onttrekkingen aan de reserve en de stortingen in de reserve.  

 

 
  

x € 1.000

Omschrijving
Begroting 

2015

Begroting 

2015 na 

wijziging

Werkelijk 

2015

Durzaamheidsagenda 2015-2019 -30 -30 0

Totaal programma 1 -30 -30 0

5 mei viering -11 -11 -11

Totaal programma 2 -11 -11 -11

Uitvoeren strategische opgave -200 -200 -18

Totaal programma 5 -200 -200 -18

Verkoop gemeentelijke panden en snippergroen 1.525 1.525 21

Totaal algemene dekkingsmiddelen 1.525 1.525 21

Totaal incidentele baten en lasten 1.284 1.284 -8

Totaal structurele baten en lasten -503 112 968

Resultaat 781 1.396 960

Progr. Lasten
Begroting 

2015

Begroting 

2015 na 

wijziging

Werkelijk 

2015

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2015

Omschrijving

1.2 Reserve algemene investeringen -150.000 -150.000 0 Verkoop watertoren

1.2 Reserve algemene investeringen -11.202 -11.202 0 Grondverkoop Vossepolder (FUG)

1.2 Reserve sociale woningbouw -36.529 -36.529 0 Grondverkoop Vossepolder

1.2 Reserve kunst -1.478 -1.478 0 Grondverkoop Vossepolder

Totaal programma 1 grondexploitatie -199.209 -199.209 0 199.209

1.4 Algemene reserve -2.500 -2.500 -2.500 Raad 15-12-2011: Bijdrage aanschaf praalwagen

Totaal programma 1 exploitatie -2.500 -2.500 -2.500 0

Totaal programma 1 -201.709 -201.709 -2.500 199.209

2.1 Reserve sociaal domein -150.000 -150.000 0 Plafond is bereikt.

2.1 Reserve onderwijshuisvesting -393.816 -393.816 Raad 16-4-2015: Saldo voorz. onderh. onderw. geb.

Totaal programma 2 -150.000 -543.816 -393.816 150.000

4.1 Reserve nog uit te voeren werken grondexpl.

4.3 Reserve groot onderhoud riolering -145.720 0 0 Raad 11-12-2014: Omzetting reserve in voorziening

Totaal programma 4 -145.720 0 0 0

ADM Reserve algemene investeringen -6.500.000 -6.500.000 -6.500.000 Raad 15-12-2011: Vrij besteedbare Nuon gelden

ADM Algemene reserve -856.103 Raad 6-11-2014: Begrotingsresultaat 2015

Totaal programma ADM -6.500.000 -7.356.103 -6.500.000 856.103

Totaal toevoegingen reserves -6.997.429 -8.101.628 -6.896.316 1.205.312

Toevoegingen reserves 2015
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Progr. Lasten

Begroting 

2015 na 

wijziging

Werkelijk 

2015

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2015

Omschrijving

1.1 Reserve algemene investeringen 25.000 25.000 Uren en rentekosten grondexploitaties 

1.2 Reserve algemene investeringen 13.747 13.747 Berap 2015 - afsluiten grondexpl. Mavo-locatie

Totaal programma 1 grondexploitatie 38.747 38.747 0

1.1 Egalisatiereserve jaarrekening 50.000 0 Oormerk 2014: Bestemmingsplannen

1.1 Reserve algemene investeringen 17.000 0 Oormerk 2014: Jozefpark Oosthoek

1.1 Algemene reserve 460.000 55.615 Oormerk 2014/ berap 2015: Herontwikk. Leembr.str.

1.1 Reserve openbare ruimte centrum 330.000 31.544 Raad 12-11-2015: centrumontwikkeling

1.2 Algemene reserve 35.000 12.073 Oormerk 2014: Woonvisie

1.3 Reserve algemene investeringen 382.000 164.305 Oormerk 2014: HVVP

1.3 Reserve algemene investeringen 715.000 9.068 Oormerk 2014: Ontsluiting treinstation

Totaal programma 1 exploitatie 1.989.000 272.605 -1.716.395

Totaal programma 1 2.027.747 311.352 -1.716.395

2.1 Reserve sociaal domein 255.000 0 Geen overschrijding, geen onttrekking  

2.1 Egalisatiereserve jaarrekening 38.660 4.625 Oormerk 2014: Armoedebeleid

2.1 Egalisatiereserve jaarrekening 4.000 0 Oormerk 2014: Vluchtlingen

2.1 Egalisatiereserve jaarrekening 272.000 47.417 Oormerk 2014: Transitiekosten 3D

2.1 Algemene reserve 192.599 0 Raad 12-11-2015: begr. wijz. ISD

2.2 Reserve onderwijshuisvesting 282.548 37.353 Tekort onderwijsbegroting exploitatie  en 

uitbreiding Fioretti Raad 17-07-2014/berap 2015

2.2 Egalisatiereserve jaarrekening 30.500 0 Oormerk 2014: REA

2.3 Egalisatiereserve jaarrekening 29.000 23.400 Oormerk 2014: Sportstimulering

2.3 Egalisatiereserve jaarrekening 22.000 0 Oormerk 2014: Centrum jeugd en gezin

2 Reserve kap.lasten nw investeringen 264.278 264.278 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie

Totaal programma 2 1.390.585 377.073 -1.013.512

4.1 Egalisatiereserve jaarrekening 51.000 0 Oormerk 2014: Onderhoud wegen

4.1 Egalisatiereserve jaarrekening 17.500 0 Oormerk 2014: Onderhoud VRI

4.1 Reserve nog uit te voeren werken grondexpl. 88.660 0 Herstraatwerkzaamheden

Reserve algemene investering 18.311 N208 fase 1 en 2
4.1 Reserve algemene investering 4.500.000 0 Kadernota 2015: N208 fase 3

4.2 Egalisatiereserve jaarrekening 8.700 8.700 Oormerk 2014: Plan herinrichting Hoftuin

4.2 Reserve algemene investering 375.000 168.448 Oormerk 2014: Herinrichting Hoftuin

4.2 Egalisatiereserve jaarrekening 13.500 0 Oormerk 2014: Speelterreinen

4.3 Reserve groot onderhoud riolering 0 Raad 11-12-2014: Omzetting reserve in voorziening

4.3 Egalisatiereserve jaarrekening 40.000 33.307 Oormerk 2014: Uitvoeringsprogramma baggeren

4 Reserve kap.lasten nw investeringen 105.787 105.763 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie

Totaal programma 4 5.200.147 334.529 -4.865.618

5.1 Algemene reserve 71.000 3.164 Oormerk 2014: Organisatie ontwikkeling

5.1 Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon 500.000 82.969 Raad 29-10-2015: ambtelijke samenvoeging HLT

5.3 Egalisatiereserve jaarrekening 96.000 0 Oormerk 2014: KEK

5 Reserve kap.lasten nw investeringen 16.339 16.339 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie

Totaal programma 5 683.339 102.472 -580.867

bedr. v. Egalisatiereserve jaarrekening 143.000 37.923 Oormerk 2014: Beleidsplan IV & ICT

bedr. v. Egalisatiereserve jaarrekening 6.000 4.805 Oormerk 2014: Werkzaamheden 3D

ADM Reserve kap.lasten nw investeringen 47.977 47.977 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie

ADM Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon 6.500.000 6.500.000 Raad 15-12-2011: Vrij besteedbare Nuon gelden

ADM Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon 1.500.000 0 Raad 11-12-2014: Technische aanpassing begroting

Totaal programma ADM 8.196.977 6.590.705 -1.606.272

Totaal onttrekkingen reserves 17.498.795 7.716.131 -9.782.664

Onttrekkingen reserves 2015
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Bijlage 4 – Investeringskredieten 

 

 

Kredietnaam

Totaal krediet Uitgegeven 

tot en met 

2014

Uitgegeven 

2015

Restant per 

31-12-2015 Stand van zaken Jaarrekening

Afgesloten 

per 31-12-

2015

Programma 1

661.563 0 661.563

-661.563 0 -661.563

221.356 221.356 0 0

-221.356 -221.356 0

2.243.905 1.343.418 196.133 704.354

-1.982.905 -1.480.457 -145.512 -356.936

740.000 68.332 2.888 668.781

-740.000 -80.000 0 -660.000

0 68.680 8.435 -77.115

0 0 0 0

725.819 29.478 696.341

-395.819 0 -395.819

Herontwikkeling 

Leembruggenstraat

460.000 0 55.615 404.385 De sloop is afgerond. Begin 2016 wordt de grond aangekocht. NEE   

203.000 50.175 0 152.826

-136.000 0 0 -136.000

Programma 2

Verv. huisvesting openbaar 

onderwijs 2011

NEE   

Verv. huisvesting bijzonder 

onderwijs 2011

Nieuwbouw Hilmare school 

Oranjelaan

NEE   

Nieuwbouw Savio school 

Oranjelaan

Uitbreiding Fioretti college 390.000 4.053 385.947 0 Het project is gerealiseerd. Krediet wordt afgesloten. JA

Voorbereidingskrediet 

renovatie protestants Chr. 

basisschool de Fontein

1.387.800 1.099.317 264.705 23.777 Overdracht gebouwdeel en grond vindt plaats in januari 2016 bij de 

notaris.

NEE    

Afbouw en inrichting 

dienstencentrum

375.000 328.682 7.768 38.550 Het project is gerealiseerd. Krediet wordt afgesloten. JA

Krediet wordt in 2016 besteed. NEECentrumontwikkelingen 

Hillegom-ISV2

ISV project Woonzorgzone  

Fase 2

ISV project Woonzorgzone  

Fase 3

Infrastr. Werken Jozefpark 

oosthoek

Er is nog geen besluitvorming over gebiedsontwikkeling. Daardoor zijn 

infractuur werken in uitvoering uitgesteld.

NEE   

De Triangel is na jaren van stilstand weer in beweging gekomen. Nog niet 

duidelijk is of project doorgaat qua haalbaarheid.

71.899

3.460.660 100.871 461.156 2.898.633

130.000 44.633 13.468

De sloop is in 2015 afgerond. Start bouw eind januari 2016, verwachting 

realisatie gereed eind 2016/begin 2017.

De sloop is in 2015 afgerond. Start bouw eind januari 2016, verwachting 

realisatie gereed eind 2016/begin 2017.

NEE

NEE

NEE

NEE

In 2016 besluit over afwikkeling fase II. Hierna wordt het project 

afgesloten.

De werkzaamheden worden in de 1e helft 2016 afgerond. Hierna wordt 

project afgesloten.

In 2016 wordt een kredietaanvraag voorbereid o.b.v. een gewijzigde 

ontwikkelstrategie.

ISV project de Triangel

ISV project Woonzorgzone  

Fase 1

ISV project Jozef park De kosten van voorgaande jaren worden gedekt uit ISV1 middelen. 

Verdere uitvoering wordt gerealiseerd t.l.v. het krediet Zorgeloos Groen.

JA
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Kredietnaam

Totaal krediet Uitgegeven 

tot en met 

2014

Uitgegeven 

2015

Restant per 

31-12-2015 Stand van zaken Jaarrekening

Afgesloten 

per 31-12-

2015

Programma 4

1.130.188 194.864 25.811 909.513

-1.130.188 -194.864 -25.811 -909.513

12.716.600 12.713.268 18.311 -14.979

-2.462.000 -2.472.016 0 10.016

Initiatieffase N208 fase 3 390.000 120.277 14.883 254.840 Fase 3 is in voorbereiding genomen. NEE

Aanpassen plein Patrimonium 150.000 114.863 4.351 30.785 Het project is gerealiseerd. Krediet wordt afgesloten.

Er moest een reparatie worden uitgevoerd. Kosten hiervan komen voor 

aannemer. Kosten dir.uitvoering en toezicht zijn voor de gemeente. 

JA

Reconstructies wegen 2015 299.076 0 0 299.076 Middelen worden ingezet voor de reconstructie van de Stationsweg en 

Sixlaan. De voorbereiding is gestart. Uitvoering eind 2016 / begin 2017.

NEE    

352.500 584 351.916

-223.576 0 -223.576

Kunstwerken beheerplan 2013 184.000 173.596 45.404 -35.000 JA

-35.000 35.000

Kunstwerken beheerplan 2014 184.000 121.665 61.490 845 De projecten zijn gerealiseerd. Krediet wordt afgesloten.  JA

Kunstwerken beheerplan 2015 184.000 0 115.337 68.663 Afronding in 2016. NEE    

Vervanging diverse 

beschoeiingen

120.000 0 10.575 109.425 Uitvoering zal plaatsvinden in 2e kwartaal 2016. NEE    

Openbare verlichting 2014 81.000 64.040 16.444 516 projecten zijn gerealiseerd. Krediet wordt afgesloten.  JA

Openbare verlichting 2015 111.000 0 101.699 9.301 Financiële afronding in 2016. NEE     

1.800.000 71.472 1.728.529

-850.000 0 -850.000

Vervangen VRI 2013 105.000 0 0 105.000 In afwachting van reconstructie N208 fase 3. NEE

510.489 93.500 416.989

-510.489 -30.000 -480.489

831.200 177.148 654.052

-447.500 0 -447.500

Herinrichting N208 fase 1 en 2

Fietspad Hillegom-Bennebroek 

Zorgeloos groen langs N208

Kwaliteitsverb.Hoofdstraat 

nabij Hoftuin

Renovatie Hoftuin

Uitvoering start in 2016/2017. NEE

Beschoeiing Noorder-

Leidsevaart

De uitvoering zal starten in het 3e kwartaal 2016 en doorlopen tot in het 

1e kwartaal 2017.

In 2015 is het werk gestart met de aanbesteding. Krediet kan naar 

verwachting eind 2017 worden afgesloten.

NEE     

NEE   

Het werk is in 2015 gestart. Krediet kan naar verwachting eind 2017 

worden afgesloten.

NEE    

NEE

JA

Uitvoering is in 2015 voltooid.  Er is € 30.000 subsidie ontvangen van de 

provincie voor de aanleg van de steiger in de Hoftuin en € 5.000 komt uit 

het intergemeentelijk budget voor toerisme.

Werkzaamheden starten (uitvoering) in 2016.

Krediet wordt afgesloten conform door de Raad vastgestelde evaluatie.
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Kredietnaam

Totaal krediet Uitgegeven 

tot en met 

2014

Uitgegeven 

2015

Restant per 

31-12-2015 Stand van zaken Jaarrekening

Afgesloten 

per 31-12-

2015

Programma 4

GRP 2013 vrijvervalriolen 511.636 125.759 385.877 0 Het project is gerealiseerd. Krediet kan afgesloten worden. JA

GRP 2013 

verbeteringsmaatregelen 

27.067 17.311 9.500 256 Het project is gerealiseerd. Krediet kan afgesloten worden. JA

GRP 2014 vrijvervalriolen 481.021 13.055 60.380 407.586 In 2016 wordt de renovatie uitgevoerd. De rioolvervanging Valckslootlaan 

start in 2016. Verwachte afronding in 2017.

NEE    

GRP Mechanische riolering 

2014

10.400 0 11.033 -633 De projecten zijn gerealiseerd. Krediet kan afgesloten worden. JA

GRP 2014 Huisaansluiting 41.991 0 32.079 9.912 Het werk is gestart in het 1e kwartaal 2016. De eindafrekening volgt later 

in dit jaar.

NEE    

GRP 2014 

verbeteringsmaatregelen 

95.833 12.750 82.996 87 De projecten zijn gerealiseerd. Krediet kan afgesloten worden. JA

GRP Mechanische riolering 

2015

263.100 0 129.167 133.933 Het werk is in uitvoering. De afrekening wordt verwacht in het 4e 

kwartaal 2016.

NEE   

GRP Huisaansluitingen 2015 70.000 0 0 70.000 Werkzaamheden Hofstraat zijn in 2016 gereed. Stationsweg wordt 

2016/2017 uitgevoerd.

NEE    

GRP verbeteringsmaatregelen 

2015

100.000 0 53.470 46.530 Afkoppeling Alexanderheem en Himera is gereed. Afkoppelen Michiel de 

Ruyterstraat wordt in 2016 uitgevoerd. 

NEE   

Bedrijfsvoering

Vervangen meubilair 

gemeentekantoor 2014

15.000 4.328 0 10.672 Investeringen zijn opgeschort. Realisatie verwacht medio 2016. NEE

Vervangen airco's 

gemeentekantoor 2015

15.000 0 8.786 6.214 Realisatie medio 2016 NEE

Vervangen grootformaat 

printer/Scanner

18.000 0 0 18.000 Realisatie 2016. NEE

Uitvoering jaarplan ICT 2014 175.000 157.332 5.285 12.383 Projecten zijn in uitvoering, realisatie in 2016. NEE

Centrale applicaties 2014 175.000 25.073 73.332 76.595 Projecten zijn in uitvoering, realisatie in 2016. NEE 

Uitvoering jaarplan ICT 2015 75.000 0 30.070 44.930 In uitvoering. NEE

Ontwikkelingskosten ICT 2015 187.500 0 46.531 140.969 In uitvoering. NEE
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Bijlage 5 – Overzicht WNT 

 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is per 

1 januari 2013 ingegaan. Op grond van de WNT mag in 2015 het inkomen van topfunctionarissen in de 

(semi) publieke sector behoudens overgangsrecht maximaal 100% van het ministersalaris zijn.  

Voor gemeenten geeft de wet specifiek aan wie als topfunctionaris wordt aangemerkt. Dit zijn: 

 secretaris 

 griffier 

Het is goed denkbaar dat de secretaris en de griffier niet boven de WNT-norm verdienen. Toch worden 

ze aangemerkt als topfunctionaris en geldt voor hen de verplichting tot openbaarmaking en melding 

van de WNT -gegevens. 

De leden van het college van B&W en de gemeenteraad zijn op grond van de WNT géén 

topfunctionarissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht topfunctionarissen 2015 op grond van WNT

Functie Secretaris Griffier

Naam G. P. van Lierop P.M. Hulspas-Jordaan

Duur van het dienstverband 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang van het dienstverband 2015 in fte 1,0 fte 0,78 fte

Beloning € 86.276 € 53.185

Belastbare onkostenvergoedingen € 246 € 116

Beloningen betaalbaar op termijn € 12.375 € 6.746

Totaal 2015 € 98.896 € 60.047

Toepasselijke WNT-maximum € 178.000 € 138.840

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t.
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Bijlage 6- SiSa 

 

Single information, single audit (SiSa) betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige 

accountantscontrole. SiSa is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk ieder jaar verantwoorden of en hoe ze de specifieke 

uitkeringen hebben besteed.  

Het CBS vervult hierbij namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de 

intermediaire rol tussen medeoverheden en vakdepartementen. Gemeenten, provincies en 

gemeenschappelijke regelingen dienen hun verantwoordingsinformatie met een rapport van 

bevindingen opgesteld door de accountant hierover, vóór 15 juli elektronisch aan het CBS te 

verstrekken. 

De SiSa bijlage bestaat uit: 

 een overzicht met voor Hillegom van toepassing zijnde specifieke uitkeringen (de zogenaamde 

kruisjeslijst) 

 de verantwoordingsinformatie per regeling  

 

SiSa kruisjeslijst 

2015 Hillegom 

(060534) 

OCW OCW I&M PZH 

D9 D11 E3 E27B 

Onderwijs-

achterstandenbeleid 

2011-2015 (OAB) 

Wet Participatiebudget 

2014 

Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai 

(incl. bestrijding 

spoorlawaai) 

 Brede doeluitkering 

verkeer en vervoer SiSa 

tussen medeoverheden 

  x x x x 

  

SZW SZW SZW 

 G1a G2 G2a 

 Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)  

- totaal 2014 

Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet - 

gemeentedeel 2015 

Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Wwb - totaal 2014 

   x x x 

 

  

SZW SZW SZW 

 G3 G3a G5a 

 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 - 

gemeentedeel 2015 

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 - 

totaal 2014 

Wet participatiebudget 

(Wpb) - totaal 2014 

   x x x 
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OCW D9 Onderwijsachterstanden

beleid 2011-2015 (OAB)

Besluit specifieke 

uitkeringen 

gemeentelijk 

onderwijsachterstanden

beleid 2011-2014

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 

voorzieningen voor 

voorschoolse educatie die 

voldoen aan de wettelijke 

kwaliteitseisen (conform artikel 

166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 

activiteiten (naast VVE) voor 

leerlingen met een grote 

achterstand in de Nederlandse 

taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 

afspraken over voor- en 

vroegschoolse educatie met 

bevoegde gezagsorganen van 

scholen, houders van 

kindcentra en 

peuterspeelzalen (conform 

artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 44.545 € 0 € 0 € 0 

OCW D11 Wet participatiebudget 

2014 - overgangsrecht 

2015 

reservringsregeling 

deel educatie

Wet participatiebudget

Gemeenten

Besteding in 2015 van OCW-

gelden educatie binnen de 

grenzen van de 

reserveringsregeling.

Baten in 2015 van OCW-

gelden educatie binnen de 

grenzen van de 

reserveringsregeling.

Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D11 / 01 Indicatornummer: D11 / 02

€ 0 € 0 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF
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I&M E3 Subsidieregeling 

sanering 

verkeerslawaai 

(inclusief bestrijding 

spoorweglawaai)

Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste 

van rijksmiddelen 

Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door 

meerwerk dat o.b.v. art. 126 

Wet geluidshinder ten laste 

van het Rijk komt

Correctie over besteding (jaar 

T-1)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 /  05

1 IenM/BSK-2015/9628 € 20.733 € 0 € 0 € 0 

Kopie beschikkingsnummer Kosten ProRail (jaar T) als 

bedoeld in artikel 25 lid 4 van 

deze regeling ten laste van 

rijksmiddelen           

Cumulatieve bestedingen ten 

laste van rijksmiddelen tot en 

met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 

bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Cumulatieve Kosten ProRail 

tot en met (jaar T) als 

bedoeld in artikel 25 lid 4 van 

deze regeling ten laste van 

rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld 

voor de tussentijdse 

afstemming van de juistheid 

en volledigheid van de 

verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee 

Aard controle n.v.t. Aard controle R     Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E3 / 06 Indicatornummer: E3 / 07 Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09 Indicatornummer: E3 / 10 Indicatornummer: E3 / 11

1 IenM/BSK-2015/9628 € 0 € 20.733 € 0 € 0 Ja

I&M E27B Brede doeluitkering 

verkeer en vervoer SiSa 

tussen medeoverheden

Provinciale beschikking 

en/of verordening

Gemeenten en 

Gemeenschappelijke 

Regelingen

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie          

Besteding (jaar T) ten laste 

van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van 

tot jaar T verantwoorde 

bestedingen ten laste van 

provinciale middelen

Indien de correctie een 

vermeerdering van 

bestedingen betreft, mag 

het alleen gaan over nog 

niet eerder verantwoorde 

bestedingen

Correctie ten opzichte van 

tot jaar T verantwoorde 

overige bestedingen 

Indien de correctie een 

vermeerdering van 

bestedingen betreft, mag 

het alleen gaan over nog 

niet eerder verantwoorde 

bestedingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

1 PZH-2014-496705104 € 0 € 0 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten 

laste van provinciale middelen

tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 

bestedingen tot en met (jaar T)  

 

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent 

dit dat het project is afgerond 

en u voor de komende jaren 

geen bestedingen meer wilt 

verantwoorden

 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B / 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10

1 PZH-2014-496705104 € 0 € 0 Nee
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SZW G1A Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Het totaal aantal gerealiseerde 

arbeidsplaatsen voor 

geïndiceerde inwoners in (jaar 

T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                                                 

                                    

                                            

                                            

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde 

begeleid werkenplekken voor 

geïndiceerde inwoners in (jaar 

T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G1A / 01 Indicatornummer: G1A / 02 Indicatornummer: G1A / 03

1 60534 Hillegom 72,90 4,30

SZW G2 Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK 

(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. 

art. 10d Participatiewet (excl. 

Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige 

uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee

Wet sociale 

werkvoorziening 

(Wsw)_totaal 2014

Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

totaal (jaar T-1). (Dus: 

deel Openbaar lichaam 

uit SiSa (jaar T-1) 

regeling G1B + deel 

gemeente uit (jaar T-1) 

Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeen

tedeel 2015

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over 

(jaar T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) 

geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed 

aan een Openbaar 

lichaam opgericht op 

grond van de Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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SZW G2A Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

WWB_totaal 2014                                                        

                                            

     Gemeenten die 

uitvoering in (jaar T-1) 

geheel of gedeeltelijk 

hebben uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr 

verantwoorden hier het 

totaal (jaar T-1). 

(Dus: deel Openbaar 

lichaam uit SiSa (jaar T-

1) regeling G2B + deel 

gemeente uit (jaar T-1) 

regeling G2A)        

Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) algemene 

bijstand

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.1 Wet werk en bijstand 

(WWB)

Baten (jaar T-1) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.1 Wet werk en bijstand 

(WWB)

Besteding (jaar T-1) IOAW 

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T-1) IOAW 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2A / 01 Indicatornummer: G2A / 02 Indicatornummer: G2A / 03 Indicatornummer: G2A / 04 Indicatornummer: G2A / 05

1 60534 Hillegom € 2.788.877 € 67.128 € 151.497 € 3.212 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij indicator 

G2A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) IOAZ

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T-1) IOAZ 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T-1) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud 

beginnende zelfstandigen) 

(Bbz 2004) 

Baten (jaar T-1) WWIK 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2A / 06 Indicatornummer: G2A / 07 Indicatornummer: G2A / 08 Indicatornummer: G2A / 09 Indicatornummer: G2A / 10 Indicatornummer: G2A / 11

1 60534 Hillegom € 37.471 € 0 € 32.193 € 1.708 € 0 

SZW G3 Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 

(exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Nee

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeent

edeel 2015

Besluit 

bijstandverlening 
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SZW G3A Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob) 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking 

(exclusief Bob) (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 

Bob) 

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 01 Indicatornummer: G3A / 02 Indicatornummer: G3A / 03 Indicatornummer: G3A / 04 Indicatornummer: G3A / 05 Indicatornummer: G3A / 06

1 60534 Hillegom € 15.131 € 0 € 10.530 € 38.929 € 11.639 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G3A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) Bob

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 07 Indicatornummer: G3A / 08 Indicatornummer: G3A / 09 Indicatornummer: G3A / 10

1 60534 Hillegom € 0 € 0 € 0 

SZW G5A Wet Participatiebudget 

(WPB)_totaal 2014

Wet participatiebudget 

(WPB)

Gemeenten die 

uitvoering in (jaar T-1) 

geheel of gedeeltelijk 

hebben uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr 

verantwoorden hier het 

totaal (jaar T-1). 

(Dus: deel Openbaar 

lichaam uit SiSa (jaar T-

1) regeling G5B + deel 

gemeente uit (jaar T-1) 

regeling G5)

Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) 

participatiebudget

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Waarvan besteding (jaar T-1) 

van educatie bij roc's

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) 

participatiebudget

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Waarvan baten (jaar T-1) van 

educatie bij roc’s

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Reservering besteding van 

educatie bij roc’s in jaar T voor 

volgend kalenderjaar (jaar T+1)

inclusief deel openbaar 

lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G5A / 01 Indicatornummer: G5A / 02 Indicatornummer: G5A / 03 Indicatornummer: G5A / 04 Indicatornummer: G5A / 05 Indicatornummer: G5A / 06

1 60534 Hillegom € 306.913 € 57.685 € 508 € 0 € 0 

Besluit 

bijstandsverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_totaal 

2014

Besluit 



 
Bijlage 7 - Interbestuurlijk toezicht  

 

Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. In de wet is geregeld 

hoe het toezicht wordt uitgevoerd, een en ander om de interbestuurlijke lasten te verminderen en het 

toezicht te versoberen.  

In deze bijlage geeft het College per thema aan of zij dit thema geheel op orde heeft (groen), op één of 

enkele aspecten na (oranje) of op meerdere aspecten niet op orde (rood). De keuze van de kleur wordt 

toegelicht op basis van de instructie. 

 

 

 

Structuur Staat van de Gemeente 

Financiën Groen/Oranje/Rood

Er is structureel en reëel 

begrotingsevenwicht
Groen

Is er reden voor extra aandacht? Nee

Ruimtelijke ordening Groen/Oranje/Rood

Heeft de gemeente voor het gehele grondgebied één of meer structuurvisies 

vastgesteld,waarin de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren 

ruimtelijk beleid zijn vastgelegd?

ja

Heeft de gemeente voor het gehele grondgebied of meer 

bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen vastgesteld?
ja

Zijn deze bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen actueel,dat wil 

zeggen minder dan tien jaar oud?
ja

Is er reden voor extra aandacht? Nee

Omgevingsrecht 

(vergunningverlening, toezicht, 

handhaving milieu, bouwen en 

wonen)

De gemeente beschikt over een 

vastgestelde Verordening VTH
Oranje

Is er reden voor extra aandacht? Nee

Monumentenzorg Groen/Oranje/Rood

De gemeente beschikt over een 

deskundige adviescommissie met 

betrekking tot de 

(rijks)monumenten

Groen

Is er reden voor extra aandacht? Nee

Archief- en informatiebeheer Groen/Oranje/Rood

Het archief- en informatiebeheer 

zijn op orde 
Oranje

Is er reden voor extra aandacht? Nee

Huisvesting 

Verblijfsgerechtigden/ 

Vergunninghouders

Groen/Oranje/Rood

Gevraagde informatie Stand van zaken 

Voorsprong per 1 januari van het verantwoordingsjaar -8

Fase interventieladder signaleren

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 18

In het eerste halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden/vergunninghouders 25

Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar -1

Fase interventieladder Taakstelling gerealiseerd

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 19

In het tweede halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden/vergunninghouders 26

Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar 6

Is er reden voor extra aandacht? Nee

Er is volledig voldaan aan de 

halfjaartaakstell ing en er is geen 

achterstand

Groen

TOELICHTING

In 2015 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor verbetering van de klimatologische 

omstandigheden in de archiefruimte. Tot een uitvoering van de plannen is het nog niet gekomen. Het 

opstellen van een calamiteitenplan voor de archiefruimte(n) is tijdelijk stilgelegd. Wij zijn in overleg met 

de de inspectie erfgoed Leiden e.o. over het archief- en informatiebeheer. Het verslag over het archief- 

en informatiebeheer wordt opgesteld. 

TOELICHTING

De komende jaren is er een begrotingsevenwicht behalve in 2018 en 2019. 

Groen/Oranje/Rood

TOELICHTING

De verordening VTH wordt voorbereid in samenwerkting met de gemeente Lisse en Teylingen in HLT-

samen verband.

Er is een gecombineerde onafhankelijke welstand/monumentencomissie waarin alle vakgebieden zijn 

vertegenwoordigd. Als er een (rijks)monument aan de orde is, wordt er naast het advies van de 

commissie ook advies gevraagd bij de Provincie. 

Groen

De gemeente voldoet aan de in 

de Wet ruimtelijke ordening 

opgenomen verplichtingen inzake 

bestemmingsplannen,beheersver

ordeningen en structuurvisies

TOELICHTING 

TOELICHTING

TOELICHTING


