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Inleiding 
 

 

Voor u ligt de programmarekening 2016. Een jaar waarin, naast de reguliere werkzaamheden en projecten, 

ook de voorbereidingen voor de werkorganisatie HLTsamen zijn afgesloten.  

 

Het jaar 2016 sluit af met een positief netto resultaat van 1.843.000 euro. Een samenvatting van het tot 

stand komen van dit resultaat vindt u terug op pagina 7. Een uitgebreidere financiële en inhoudelijke 

toelichting treft u aan bij de diverse programma’s en vanaf pagina 106. Het positieve resultaat is met name 

bereikt door incidentele voordelen. Daarnaast was er een structureel voordeel omdat de algemene 

uitkering uit het Gemeentefonds uiteindelijk hoger bleek te zijn dan eerder was geraamd. Het structurele 

voordeel van de algemene uitkering zullen wij bij de begroting 2018 betrekken.  

 

We sluiten 2016 af met een positief beeld. Wij hebben voortgang geboekt op een flink aantal projecten. Zo 

is er onder andere een aanvang gemaakt met de volgende fase van de centrumplannen en is er begonnen 

met Hoofdstraat Zuid. De voorbereidingen voor de 3e fase N208 zijn gestart en langs de N208 is het 

project “Zorgeloos groen” (nagenoeg) afgerond. Verder is een forse inhaalslag gemaakt met de 

ontwikkeling van de diverse woningbouwlocaties. Er wordt volop gebouwd op de Ringoevers en aan de 

Leembruggenstraat. De voorbereidingen voor de afronding van de Vossepolder en het in ontwikkeling 

nemen van Hillegom Noord zijn voortvarend ter hand genomen. De nieuwbouw van de diverse scholen is 

eveneens in een vergevorderd stadium.  

 

De decentralisaties hebben ook in 2016 weer de nodige aandacht gevraagd. In 2016 is het Servicepunt 

Werk geopend. Daarnaast is in nauwe samenspraak met alle belanghebbende partijen voor de Wmo een 

transformatie agenda opgesteld. In deze agenda wordt een groot aantal acties beschreven om onze 

inwoners in dit kader nog beter te faciliteren en te ondersteunen. De korting van het Rijk op het budget 

voor Jeugdzorg blijft ons onverminderd zorgen baren omdat de transformaties binnen de jeugdhulp 

hiermee geen gelijke tred houden.  

Het afgelopen jaar is een start gemaakt met een nieuw sport- en beweegbeleid dat in verbinding staat met 

het sociaal domein. In zogenoemde kleedkamersessies hebben de deelnemers zich in december 2016 al uit 

kunnen spreken over het beleid van de afgelopen jaren.  

 

Op het gebied van veiligheid zijn een paar grote slagen gemaakt. Het aantal woninginbraken is fors 

gedaald mede door het instellen van de whatsapp-groepen. Ook rondom het station is de 

veiligheidssituatie verder verbeterd. De jeugdoverlast vraagt komend jaar een meer projectmatige aanpak.  

 

De financiële positie van onze gemeente is nog steeds goed. De eerder genomen maatregelen om de 

begroting structureel sluitend te maken liggen daar mede aan ten grondslag. Onze reservepositie en het 

daarmee samenhangend weerstandsvermogen is op een meer dan uitstekend niveau.  

 

Wij vertrouwen op een goede behandeling van de jaarstukken over 2016. 

 

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 

2016. 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  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.  

 Interbestuurlijk toezicht 

 

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 

2016 
Programma 1 1.1 Ruimte 125 
  1.2 Wonen 2.278 
  1.3 Bereikbaarheid 597 
  1.4 Economie en bedrijvigheid 35 
  1.5 Milieu 4 
Programma 2 2.1 Sociaal domein 934 
  2.2 Onderwijs 62 
  2.3 Sport en volksgezondheid -21 
  2.4 Kunst en cultuur 43 
Programma 3 3.1 Openbare orde en veiligheid 0 
  3.2 Handhaving 7 
  3.3 Brandweer en crisisbeheersing 11 
Programma 4 4.1 Infrastructuur 201 
  4.2 Groen -22 
  4.3 Riolering en water 53 
  4.4 Afval -136 
Programma 5 5.1 Bestuur -115 
  5.2 Samenwerking 642 
  5.3 Dienstverlening 234 
  5.4 Bedrijfsvoering 0 
Alg. dekk. midd. Lokale heffingen 196 
  Algemene uitkering 324 
  Dividend 47 
  Saldo financieringsfunctie 68 
  Onvoorziene uitgaven 348 
  Overige algemene dekkingsmiddelen 608 
Diversen Rente en afschrijving 1.006 
  Apparaatskosten 191 
  Mutaties reserves -4.797 

Bruto resultaat jaarrekening 2016 2.923 

Voorgestelde oormerken -1.080 

Netto resultaat jaarrekening 2016 1.843 
  



 

 

8 

 

 

JAARVERSLAG 

2016 
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Programma 1 Ruimte 

1.1 Prestatieveld Ruimte 

Met het oppakken van de woningbouwontwikkeling in de Vossepolder (afronding) en Hillegom Noord wordt 

ingespeeld op de aantrekkende woningmarkt en realisatie van de in de Woonvisie gesignaleerde opgave. 

Met het vaststellen van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport is de koers ingezet om de opgaven 

voor woningbouw en bedrijventerreinen tot 2030 te realiseren binnen bestaand stedelijk gebied. 

Pastoorslaan zuid (wonen) en noord (werken) zijn in deze visie als reserve locatie aangeduid. 

 

Wat hebben we bereikt 

 Ringvaartterrein: oplevering van 15 woningen (deel 1e fase) van de 320 woningen. 

 ’t Zand: oplevering van de laatste 25 woningen (fase 4) van de 150 woningen. 

 Pastoorsveld: oplevering 28 woningen (oplevering overige 22 woningen in 1e kwartaal 2017). 

 Woonzorgcentrum Parkwijk is in aanbouw. 

 Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Kwekerij Veelzorg voor 18 woningen is onherroepelijk. 

 Omgevingsvergunning manege is onherroepelijk en voorbereiding planuitwerking woningbouw 

Vossepolder is opgestart. 

 Voor Hillegom-Noord hebben we met partijen verkennende gesprekken gevoerd. 

 We zijn in overleg met initiatiefnemers voor integrale ontwikkeling van Henri Dunantplein Zuid. 

 Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek  2016 is onherroepelijk. 

 Omgevingsvisie Hillegom 2030 is in voorbereiding. 

 Welstandsnota is vastgesteld. 

 Triangel: de raad heeft besloten om de gemeentelijke inzet om middels actieve grondpolitiek tot 

herontwikkeling van De Triangel te komen stop te zetten.  

 Herontwikkeling Jozefpark: De grond tussen de Leembruggenstraat en het kerkhof is aangekocht, en er 

is overeenstemming met Crescendo over de aankoop van hun grond en opstallen. Woonzorgzone 

Elsbroek: de openbare ruimte van fase 1 en 2 is afgerond en opgeleverd. 

 

  

Programma 1
Ruimte

Ruimte Wonen Bereikbaarheid
Economie & 
bedrijvigheid

Milieu
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Wat hebben we ervoor gedaan 

 Ringvaartterrein 

Voor het woningbouwplan Ringoevers houden we toezicht op de bouw en het openbaar gebied voor 

wat betreft de eerste fase van 95 woningen aan de Hillegommerbeek en de Ringvaart. We hebben een 

uitgebreide omgevingsvergunning verleend voor de 2e fase van 54 woningen. Onder begeleiding van 

een supervisor hebben we voor fase 2 en fase 3  (77 woningen) een inrichtingsplan opgesteld. 

 

 ’t Zand 

Het woningbouwplan ’t Zand houden we toezicht voor wat betreft fase 4 en de afronding van fase 2 en 

3 voor wat betreft het openbaar gebied en (een deel van de speelvoorzieningen). 

 

 Woonzorgcentrum Parkwijk 

In 2016 is gestart met de bouw van Woonzorgcentrum Parkwijk. We nemen deel aan een 

klankbordgroep met omwonenden en we houden toezicht op de bouw. 

 

 Kwekerij Veelzorg 

We hebben een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan begeleid en een inrichtingsplan goedgekeurd. 

 

 Woongebied Vossepolder 

We zijn gestart met de voorbereiding voor de verplaatsing van de manege en de planuitwerking voor 

de woningbouw. 

 

 Hillegom Noord 

Met partijen verkennen we de mogelijkheden voor woningbouw in Hillegom-Noord. 

 

 Henri Dunanplein Zuid 

We voeren gesprekken met initiatiefnemers voor een integrale ontwikkeling van Henri Dunantplein 

Zuid. 

 

 Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 

Met een intense voorbereiding van de 6 gemeenten is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 

Duin- en Bollenstreek in 2016 vastgesteld en zijn verschillende onderwerpen nader uitgewerkt  

 

 Omgevingsvisie Hillegom 2030 

Voorbereiden van de Omgevingsvisie Hillegom 2030 tezamen met de gemeenteraad, denktank, 

bewonersavond, leerlingen Fioretticollege en burgerpanel om te komen tot een integraal 

beleidskadervoor de toekomst van Hillegom. Deelname aan de landelijke pilot Van Omgevingsvisie 

naar Omgevingsplan. 

 

 Welstandsnota 

We hebben de Actualisatie Welstandsnota voorbereid en vastgesteld. 

 

 De Triangel: op basis van ruimtelijke en verkeerstechnische randvoorwaarden is de haalbaarheid 

onderzocht. Het gevestigde voorkeursrecht (Wvg) is ingetrokken.  

 

 Herontwikkeling Jozefpark: We hebben het overleg met de parochie gecontinueerd en gestructureerd. 

Er wordt door de initiatiefnemer gewerkt aan een haalbaar nieuw planvoorstel. 

 

 Woonzorgzone Elsbroek: We hebben opdracht gegeven en toezicht gehouden op het afronden van de 

openbare ruimte in fase 1 en 2. 
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Reguliere taken 

 Omgevingsplan Buitengebied 

Voor het Omgevingsplan Buitengebied zijn de resultaten van de inventarisatieronde verwerkt in een 

concept-Nota van Uitgangspunten. 

 Olivier van Noortstraat – nieuwbouw 37 woningen 

Het woningbouwplan is gerealiseerd en de buitenruimte is opgeleverd. 

 Michiel de Ruyterstraat – sloop/nieuwbouw 26 sociale huurappartementen 

De woningen zijn door Stek gerealiseerd. 

 Leembruggenstraat – sloop/nieuwbouw 31 woningen 

De woningen zijn door Stek gesloopt en de 1e paal voor de nieuwbouw is geslagen. 

 Sixlaan 2 – revitalisatie voormalig bankgebouw 

Het revitalisatieplan voor de huisvesting van twee doktersposten en twee appartementen is uitgewerkt, 

en de planologische procedure is gestart. 

 Van den Endelaan 41-43 – nieuwbouw 5 herenhuizen 

De omgevingsvergunning is onherroepelijk geworden, de 5 woningen zijn verkocht en de bouw is 

gestart. 

Prestatiegegevens 

 

Onderwerp Herziening bestemmingsplannen, beheersverordening en beleid 

Realisatie 2014  Bestemmingsplan Centrum 

 Bestemmingsplan Bedrijventerrein 
 Beheerverordening De Polders 

 

Realisatie 2015  Voorbereiding bestemmingsplan Buitengebied  

 Voorbereiding welstandsnota 

 Voorbereiding Omgevingsvisie 

 

Ambitie 2016  Buitengebied – voorbereiding Omgevingsplan 
 Omgevingsvisie - voorbereiding 

 Actualiseren welstandsnota vaststelling 

 

Realisatie 2016  Buitengebied – voorbereiding Omgevingsplan 

 Omgevingsvisie – voorbereiding 
 Vaststelling Actualiseren welstandsnota 

 

1.2 Prestatieveld Wonen  

 

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 

1. De Woonvisie 2015-2019 is vastgesteld. Deze geeft een goed kader voor woningbouwprojecten, maar 

ook voor het maken van afspraken met woningcorporaties.  

2. De Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties zijn vastgesteld.  

3. Sinds mei 2016 zijn er weer startersleningen uitgegeven.  
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4. Er is gestart met het opstellen van locatiebeleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de 

Bollenstreek.  

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

1. De Woonvisie 2015-2019 is eind 2015 in het besluitvormingstraject gebracht.  

2. De gesprekken over de Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties zijn begin 

2016 gestart en zijn eind 2016 afgerond met de vastgestelde en ondertekende Prestatieafspraken.  

3. De gemeenteraad heeft een aangepaste Verordening Startersleningen vastgesteld. De regels in de 

verordening zijn aangepast aan de ambities uit de Woonvisie.   

4. De gemeente Noordwijkerhout en Hillegom hebben ambtelijk een concept opgesteld wat in 2016 met 

de overige Bollenstreek gemeenten is besproken. Verwacht wordt dat het stuk in de eerste helft van 

2017 wordt voorgelegd aan het bestuur.   

 

Reguliere taken 

 De gemeente heeft middels een positieve zienswijze ingestemd met de fusie van woningcorporaties 

Stek en Warmunda. Op Hillegoms grondgebied heeft deze fusie geen gevolgen.  

 De regio Holland Rijnland is benoemd als woningmarktregio. De woningmarktregio is voor de in de 

woningmarktregio werkzame woningcorporaties de grens waarbinnen zij actief mogen zijn. Voorheen 

mochten de woningcorporaties landelijk actief zijn. Dit is een wijziging die voortvloeit uit de 

Woningwet 2015*.  

 De gemeente heeft ingestemd met de verschillende scheidingsvoorstellen van de woningcorporaties. In 

deze scheidingsvoorstellen wordt bepaald welke niet sociale activiteiten van de corporatie juridisch of 

administratief worden gescheiden van de sociale activiteiten van de corporatie. Deze wijziging in 

werken voor de corporatie vloeit voort uit de Woningwet 2015*.  

* voor meer informatie over de Woningwet 2015 zie www.woningwet2015.nl.  

 

Prestatiegegevens 

Onderwerp Realisatie  

2014 

Realisatie  

2015 

Ambitie 

2016 

Realisatie 

2016 

Aantal af te geven startersleningen  15 0 10 5* 

* let op: het uitgeven van starterslening loopt van 1 mei 2016 tot en met 30 april 2017. 

 

Kengetallen 

Onderwerp Realisatie  

2014 

Realisatie  

2015 

Ambitie 

2016 

Realisatie 

2016 

Woningbezit Stek 2.141 1.965 2.033 2.196 

Totaal aantal woningen Hillegom  9.399 *) 9.398 *) 9.440 **) 9.539 **) 

Gerealiseerd aantal woningen  221 *) 45 *) 203 **) 141 **) 

*) Bron CBS.  

**) Eigen prognose (gebaseerd op de informatie die is verstrekt aan de Provincie Zuid-Holland, zie ook de 

Woonvisie Holland Rijnland).  

 

1.3 Prestatieveld Bereikbaarheid 

 

Speerpunten  

Duinpolderweg, N208 fase 3, Stationsweg/Sixlaan, Stationsplein (keerlus), Centrumplannen, Fietsplan, 

dienstregeling Arriva, HVVP. 

http://www.woningwet2015.nl/
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Wat hebben we bereikt  

 De parkeerbeleidsnota is vastgesteld. 

 Het fietsplan is vastgesteld. 

 De werkzaamheden rondom de herinrichting van het busstation zijn bijna voltooid. 

 De inrichtingstekening voor de herinrichting van de Stationsweg/ Sixlaan is vastgesteld. De 

herinrichting is in het eerste kwartaal van 2017 gestart. 

 De inrichtingstekening voor de herinrichting van de N208 fase 3 is vastgesteld. De werkzaamheden 

vinden plaats in 2017.  

 Het gedeelte van de Hoofdstraat aan de Hoftuin is heringericht.   

 De dienstregeling en de busroutes zijn geëvalueerd. Er zijn relatief kleine lijnwijzigingen doorgevoerd 

voor verbeterde treinaansluitingen. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 In de lijn van de wensen van bewoners goede oplossingen bieden en daarbij handelen conform alle 

aanbevelingen voor duurzaam veilig wegbeheer en de adviezen van de verkeersadviseur van politie.  

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

VVN. 

 

Reguliere taken 

 Advisering verkeer gerelateerde vraagstukken. 

 Adviseren college en raad over standpunten ten aanzien van verkeersaangelegenheden. 

 Deelnemen en vertegenwoordigen gemeente binnen regionale projecten en overleggen.  

 Regulier verkeersoverleg met politie, wegbeheerder, verkeerskundige, brandweer, VVN en 

Fietsersbond.  

 

Beleidsindicatoren (verplicht) 

Onderwerp Realisatie  

2013 

Realisatie  

2014 

Realisatie  

2015 

Realisatie  

2016 

Ziekenhuisopname na verkeersongeval 

met een motorvoertuig in %.  

Bron: 

VeiligheidNL/waarstaatjegemeente.nl 

7 7 n.b. n.b. 

Overige vervoersongevallen met een 

gewonde fietser in %.  

Bron: 

VeiligheidNL./waarstaatjegemeente.nl 

8 

 

10 n.b. n.b. 

 

1.4 Prestatieveld Economie en bedrijvigheid 
 

Speerpunten  

 Oprichten van een marketingorganisatie voor Hillegom, waarin ondernemers uit het centrum, 

toeristische ondernemers, diverse verenigingen en de gemeente een rol krijgen. 

 In de Bollenstreek samenwerken op het gebied van toeristische productontwikkeling en het vermarkten 

van het product. 

 Werken aan de uitvoering van de economische agenda Duin- en Bollenstreek. 

 Samen met de Stichting Koopcentrum Hillegom werken aan de toekomst van het winkelcentrum. 

Invulling geven aan de samenwerking door goed partnerschap en duidelijke afspraken. 

 Actief de samenwerking met ondernemers(verenigingen) opzoeken en verbindingen leggen.  
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Wat hebben we bereikt 

 Stichting Hillegom Marketing is opgericht per 31 augustus 2016. Per 1 januari 2017 ontvangt de 

Stichting een jaarlijkse bijdrage voor de promotie van Hillegomse evenementen en activiteiten. Het 

bestuur wordt ondersteund door een uitvoeringsorganisatie (Centrummanager en marketeer) en een 

platform, bestaande uit (toeristisch/recreatieve) ondernemers en leden van Vrienden van oud Hillegom.  

 Medio 2016 is het Gebiedsprogramma Bloeiende Bollenstreek vastgesteld. Op basis van dit programma 

hebben de Bollenstreek gemeenten en de provincie middelen beschikbaar gesteld voor diverse 

recreatieve groenprojecten. Daarnaast is eind 2016 gestart met het opstellen van de businesscase 

regiomarketing.  

 In 2016 is gestart met het opstellen van de verschillende businesscases. De gemeente Hillegom heeft 

de twee cases waar zij verantwoordelijk voor is (Ondernemershuis en Verkenning Onderwijs en 

Arbeidsmarkt) eind 2016 in opgeleverd.  

 De ondernemers van Koopcentrum Hillegom worden actief betrokken bij de invulling van de 

Centrumplannen. Voor Hillegom-Zuid is er een intensief inspraaktraject geweest voor de specifieke 

invulling van de straat, trottoir, parkeerplaatsen en terrassen. Daarnaast zijn de ondernemers in een 

vroeg stadium betrokken bij het opstellen van nieuwe regels voor gevelreclame, uitstallingen en 

terrassen. Een aantal pilots (voor aanpassingen gevel/reclame) worden begin 2017 uitgevoerd. Er is 

veel en goed contact tussen de gemeente en het Koopcentrum Hillegom.  

 In januari is – op initiatief van de gemeente- Platform Onderwijs, Ondernemers en Overheid opgericht. 

Dit Platform heeft tot doel om de verbinding tussen onderwijs, ondernemers en overheid te versterken. 

Voor ondernemersvereniging InitiatiefRijk Hillegom (IRH) is een nieuw bestuur aangetreden. De 

samenwerking met de gemeente is geïntensiveerd. De IRH is betrokken bij de Omgevingsvisie, de 

businesscases vanuit de Economische Agenda en het Platform Onderwijs, Ondernemers en Overheid en 

werkt samen met regionale ondernemersnetwerken. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 Er is een convenant opgesteld om de prestatieafspraken, behorende bij de jaarlijkse vergoeding, 

tussen de gemeente en Stichting Hillegom Marketing vast te leggen. Er is intensief overleg gevoerd 

over de organisatie, doelen, taken, gewenste samenwerking en financiële structuur. 

 Er is een gebiedsprogramma opgesteld. 

 De businesscases Ondernemershuis en Verkenning Onderwijs en Arbeidsmarkt zijn in concept 

opgeleverd. 

 Er is 9x structureel overleg gevoerd met een delegatie van het Koopcentrum over de centrumplannen. 

Er is wekelijks overleg geweest met de Centrummanager over vragen van ondernemers, leegstand, 

evenementen, etc. Er is 3x overleg geweest met de Voorzitter van het Koopcentrum over het jaarplan 

van het Koopcentrum en de samenwerking in het algemeen. Er zijn 2 bijeenkomsten met ondernemers 

geweest voor gevelreclame/uitstallingen en terrassen.  

 De bedrijvencontactfunctionaris heeft 21 partners benaderd om deel te nemen aan het Platform 

Onderwijs, Ondernemers en Overheid. Er hebben 6 bijeenkomsten plaatsgevonden. Er zijn 31 

ondernemers geïnterviewd over hun wensen, ideeën en knelpunten m.b.t. het vervullen van vacatures 

en stageplaatsen en de samenwerking met het onderwijs. 

 

  



 

 

15 

 

 

Kengetallen  

Onderwerp Realisatie  
2014 

Realisatie  
2015 

Ambitie 
2016 

Realisatie  
2016 

Aantal banen  6.760 6.900 6.900 7.020 

Aantal bedrijfsvestigingen 1.350 1.390 1.390        1.510 
Bron (www.lisa.nl) 

 

1.5 Prestatieveld Milieu 

 

Speerpunten 

 De Omgevingsdienst West-Holland voert de wettelijke taken uit middels milieuadvisering voor 

ruimtelijke plannen, Wabo-vergunningverlening, handhaving, bodem, geluid, externe veiligheid, 

ecologie, APV, het opstellen van beleid en de uitvoering Programma Energieakkoord woningen 2015-

2016. 

 We gaan een Omgevingsvisie opstellen en nemen het duurzaamheidsbeleid hierin mee. 

 We nemen deel aan overleggen met Omgevingsdienst West-Holland, de deelnemende gemeenten en de 

provincie. 

 

Wat hebben we bereikt 

 De Omgevingsdienst West-Holland stelt jaarlijks een Jaarverslag op van de uitgevoerde taken. Het 

Jaarverslag 2016 wordt separaat aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 In de voorbereiding van de Omgevingsvisie hebben we duurzaamheidsbeleid integraal opgenomen 

 We hebben het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. 

 De raad heeft als kader voor het duurzaamheidsbeleid energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 

2050 vastgesteld.  

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 Voor de Omgevingsdienst is een Plan van Aanpak opgesteld om de financiële robuustheid te 

verstevigen. Gewerkt wordt aan een Plan van Aanpak om de inhoudelijke robuustheid te verstevigen.  

 We bereiden de Omgevingsvisie Hillegom 2030 voor en nemen het duurzaamheidsbeleid hierin mee. 

 We hebben deelgenomen aan het POSAD onderzoek Energietransitie Holland Rijnland. 

 

Reguliere taken 

 De reguliere milieutaken hebben we uitbesteed aan de Omgevingsdienst West-Holland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lisa.nl/
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Prestatiegegevens 

Onderwerp Realisatie  

2014 

Realisatie  

2015 

Ambitie  

2016 

Realisatie  

2016 

Adviezen tijdig worden verstrekt -- 47%* 95% 88% 

Percentage klanten dat tevreden tot zeer 

tevreden is 

89% 87% 95% 97% 

Meldingen binnen 28 dagen worden 

afgehandeld 

-- -- 95% 66% 

Vergunningsaanvragen regulier worden 

afgehandeld binnen wettelijke termijn (8 

weken) 

-- -- 95% 93% 

Vergunningsaanvragen uitgebreid worden 

afgehandeld binnen de wettelijke termijn (26 

weken) 

-- -- 95% 71% 

*ODWH is medio 2015 gestart met prestatie-indicatoren. 

 

Kengetallen 

Onderwerp Realisatie  

2014 

Realisatie  

2015 

Prognose 

2016 

Realisatie  

2016 

Percentage actuele vergunningen -- 82% 83% 75% 

Naleefgedrag bij complexe 

inrichtingen (veiligheid) 

-- 100% 100% 95% 

Naleefgedrag bij inrichtingen op 

alle aspecten 

-- 59% 80% 93% 

ODWH is medio 2015 gestart met bijhouden van kengetallen. 

 

Beleidsindicatoren (verplicht) 

Onderwerp Realisatie  

2013 

Realisatie  

2014 

Realisatie  

2015 

Realisatie  

2016 

Hernieuwbare elektriciteit in %. Bron: 

RWS. 

0,6 1,2 n.b. n.b. 
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Wat heeft het gekost 

 
Bedragen × € 1.000 Rekening Begroting Begroting na 

wijziging 
Rekening 

Lasten 2015 2016 2016 2016 

Ruimte -73 -112 -214 -465 

Wonen -153 -5.424 -5.447 -1.850 

Bereikbaarheid -144 -15 -939 -342 

Economie en bedrijvigheid -589 -251 -259 -725 

Milieu -598 -541 -641 -763 

Totaal Programmakosten -1.556 -6.342 -7.500 -4.145 

Lasten 2015 2016 2016 2016 

Apparaatskosten -1.597 -1.321 -1.321 -1.546 

Kapitaallasten -115 43 -676 -784 

Totaal Lasten -3.267 -7.620 -9.498 -6.474 

Bedragen × € 1.000 Rekening Begroting Begroting na 
wijziging 

Rekening 

Baten 2015 2016 2016 2016 

Ruimte 19 19 19 395 

Wonen 21 3.200 3.200 1.881 

Economie en bedrijvigheid 449 90 98 599 

Milieu 44 - - 126 

Totaal Programmabaten 533 3.309 3.317 3.001 

Totaal Baten 533 3.309 3.317 3.001 

Saldo voor mutatie reserves -2.734 -4.311 -6.180 -3.473 

Bedragen × € 1.000 Rekening Begroting Begroting na 
wijziging 

Rekening 

Reserves 2015 2016 2016 2016 

Toevoeging Reserves -3 -3 -3 -3 

Onttrekking Reserves 311 2.002 3.761 991 

Mutatie reserves 309 1.999 3.758 989 

Saldo na resultaatbestemming -2.425 -2.312 -2.422 -2.484 

   Saldo 

Saldo na resultaatbestemming Begroting 2016 na wijziging -2.422 

Saldo na resultaatbestemming Rekening 2016 -2.484 

Nadeel Rekening 2016 t.o.v. Begroting na wijziging -61 

 

In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina 106 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  

 Jeugdhulp 

 Wmo 

 Werk 

 

Wat hebben we bereikt 

Jeugdhulp 

 Het jeugd- en gezinsteam biedt jeugdhulp die dichtbij is en integraal. Het jeugd- en gezinsteam werkt 

met ouders aan het versterken van eigen kracht en eigen regie. 

 Het jeugd- en gezinsteam heeft de samenwerking met ketenpartners binnen en buiten de gemeente 

versterkt. 

 Ook door specialistische jeugdhulpaanbieders is er jeugdhulp verleend aan jeugdigen uit Hillegom. 

 Gezamenlijk met de regio is jeugdhulp ingekocht voor 2017 tot en met 2019,  

 

Wmo 

 Wij 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. 

 Ondersteuning van mantelzorgers hebben we georganiseerd. 

 We hebben de Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving in samenwerking met onze 

partners opgesteld. In deze Transformatieagenda zijn de acties en doelen voor de Wmo voor de 

komende jaren opgenomen.  

 
  

Programma 2 
Maatschappij

Sociaal 
Domein

Onderwijs
Sport & 

Gezondheid
Kunst & 
Cultuur
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Werk  

 Het Servicepunt Werk (SPW) is geopend en: 

o vormt de brug tussen het bedrijfsleven en de werkzoekenden. SPW kent de ondernemers in de 

regio en de werkzoekenden en bedient hen op maat. Zo draagt SPW bij aan een goed 

functionerende arbeidsmarkt. 

o helpt mensen met en zonder arbeidsbeperking, waar nodig, goed en snel naar passend werk. 

Eigen verantwoordelijkheid van mensen staat daarbij voorop. 

 Inwoners die dit nodig hebben, hebben we voorzien van (financiële) vangnetten.  

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

Sociaal Domein  

 Transformatie van het Sociaal Domein. We hebben het afgelopen jaar nadrukkelijk ingezet op het 

leggen van verbindingen tussen diverse beleidsterreinen (bijv. via de Wmo Transformatieagenda en de 

nieuwe Sport- en cultuurnota). In de komende periode moet dit tot uitdrukking komen in kleinere of 

grotere projecten voor onze inwoners. 

 Organiseren van een dialoog over menselijke maat en regels in Sociaal Domein. 

 We hebben een Ontschotter aangesteld om de grenzen en tegenstrijdigheden tussen Wmo, Jeugdwet, 

onderwijs en Participatiewet aan te pakken. 

 

Jeugdhulp 

 Het Regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg “Hart voor de Jeugd” is in een notitie van uitgangspunten 

voor de jeugdhulp in Holland Rijnland aangescherpt. Dit heeft richting gegeven aan het inkoopproces 

voor 2017. De raad stelde de inkoopstrategie vast (februari 2016). Thema’s waarop wordt gestuurd 

zijn o.a.: zo integraal mogelijk, de JGT’s als spin in het web, in dialoog met de zorgaanbieders de 

transformatie vormgeven, de transformatie/innovatie nadrukkelijk faciliteren en cliëntenparticipatie 

borgen in de inkoop. Eind 2016 is het inkoopproces afgerond. 

 Geleidelijke transformatie van de jeugdzorg, conform het “Regionale beleidsplan transitie jeugdzorg 

Holland Rijnland; Hart voor de Jeugd” staat hoog op de agenda.  Wel is geconstateerd dat vanwege 

bezuinigingen aanbieders onvoldoende toekomen aan de transformatieopgave. De raad heeft daarom 

in oktober 2016 ingestemd met het oprichten van een Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland.  

 Gedurende het jaar werd duidelijk dat het budget voor jeugdhulp onvoldoende was om aan de vraag 

tegemoet te komen. In oktober 2016 heeft de raad extra budget beschikbaar gesteld.  

 Het jeugd- en gezinsteam heeft jeugdhulp geleverd, heeft zich doorontwikkeld en heeft contact 

onderhouden met lokale partners. Dit is een voortdurend proces, dat ook in de komende jaren 

aandacht vraagt. 

 Op regelmatige basis gesprekken met het CJG/JGT gevoerd waarbij o.a. gesproken wordt over de 

ontwikkeling in de jeugdhulp in Hillegom en de belasting van het team. 

 De opdracht voor inkoop voor de gemeenten van Holland Rijnland aan de TWO Jeugdhulp bij Holland 

Rijnland is verlengd tot en met 2018.  

 Het CJG is gestart met preventief aanbod in een andere vorm, zoals de ontwikkeling van het Ouder-

café en webinars. De start is gemaakt met het digitaal preventieloket. Er is gestart met een 

netwerkoverleg jeugd in het CJG, waardoor partijen die met jeugd werken elkaar goed kennen en weten 

te vinden.  

 Per 1 januari 2016 is het jongerenwerk ondergebracht bij een nieuwe partner (Welzijnskwartier), 

waarmee een kwalitatieve impuls is gegeven aan het professionele jongerenwerk. De samenwerking 

tussen CJG en jongerenwerk is verstevigd en er wordt aan preventieve projecten gezamenlijk invulling 

gegeven. Het Jeugd in de Buitenruimte Overleg vindt maandelijks plaats, waarmee de samenwerking 

tussen gemeente, politie en jongerenwerk in de aanpak van overlast gevende jeugd is verstevigd. Er is 

tevens geïnvesteerd in een webapplicatie (Kedo) om het werk in de buitenruimte beter te registreren en 

te delen. 



 

 

20 

 

 Het Jeugd Preventie Team heeft ook in 2016 subsidie gekregen. 

 

Wmo/Zorg/Welzijn 

Voor de Wmo hebben we het volgende gerealiseerd in 2016: 

 Met onze partners hebben we de Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving 

opgesteld. Hierdoor is de samenwerking met onze partners geïntensiveerd.  

 Het Sociaal Team Hillegom is aangevuld met de wijkagent. 

 In pilot vorm zijn het Sociaal Team Hillegom en Zorgnetwerk (waarin zorgmijders worden 

besproken) samengevoegd. Dit heeft als doel om de zorg voor inwoners die zorg of ondersteuning 

nodig hebben efficiënter te kunnen inzetten.  

 De ISD Bollenstreek heeft de indicatiestelling en de inkoop van de maatwerkvoorzieningen 

uitgevoerd. 

 Er is door APE een onderzoek gedaan naar de ‘Niet verzilverde zorg in de Bollenstreek’. 

 Er is driemaandelijks overleg in de klankbordgroep Wonen, Zorg en Welzijn (gemeente, 

woningbouwcorporatie STEK, zorgaanbieders HOZO, Zorgbalans en Marente, Stichting Welzijn 

Hillegom). Op deze manier willen we wonen en zorg beter combineren.  

 Uitkeren van het mantelzorgcompliment door Stichting Welzijn Hillegom. 

 Welzijn Lisse en Welzijn Hillegom gaan met ingang van 2017 fuseren. In 2016 zijn de 

voorbereidingen hiervoor getroffen. Met deze fusie vinden we dat we onze inwoners beter kunnen 

bedienen op het gebied van mantelzorg, vrijwilligerswerk en in het ondersteunen van de eigen 

kracht.  

 Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep werd de algemene voorziening Hulp bij het 

Huishouden weer een maatwerkvoorziening op basis van geïndiceerde uren.  

 We hebben de huisvesting van statushouders gerealiseerd. De gemeente had hier een verhoogde 

taakstelling voor gekregen. 

 We hebben inspanningen geleverd op het gebied van integratie van statushouders (o.a. 

participatieverklaring). 

 De prijs is uitgereikt voor de vrijwilliger-, mantelzorger- en kanjer van het jaar 2016. 

 We hebben het beleidskader Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen opgesteld. Dit is 

belangrijk om de zorg in de toekomst voor de kwetsbare inwoners te organiseren.  

 

De komende jaren gaan we verder werken aan: 

 De uitrol van de Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving. 

 Betrekken van inwoners bij het Sociaal Domein (de Wmo) via een Pilot zonder Regels en het Right 

to Challenge. 

 Vernieuwen van de mantelzorgondersteuning in samenwerking met mantelzorgers en zorg- en 

welzijnsprofessionals. In november zijn we gestart met werksessies waarin we de outcome 

bepalen. 

 Uitvoeren van het beleidskader Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen. 

 Het organiseren van een onderzoek naar een integrale toegang in de Bollenstreek. 

 

Werk 

Voor Werk hebben we het volgende gerealiseerd in 2016: 

 In 2016 is het Servicepunt Werk geopend. Het Servicepunt Werk ondersteunt inwoners in het 

vinden van een nieuwe baan en is vraagbaak voor werkgevers. 

 Het beleidsplan schulddienstverlening 2016-2020 is vastgesteld. 

 We zijn gestart met inkooptrajecten voor Social Return on Investment. 

 We zijn gestart met de toekomstvisie voor het SW-bedrijf (Maregroep) 
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Prestatiegegevens 

Onderwerp 2010 2012  2014 2016 

Cijfer inwoners voor 

voldoende 

voorzieningen in de 

gemeente 

(waarstaatjegemeente)  

Cultuur 

Verenigingen/Clubs 

Sportvoorziening/clubs 

Onderwijs 

Gezondheidszorg 

Welzijnsvoorzieningen 

6,4 

7,4 

7,6 

7,3 

7,0 

5,9 

6,4 

7,4 

7,6 

7,3 

7,0 

5,9 

6,3 

7,3 

7,5 

7,3 

7,4 

5,7 

n.b. 

Kengetallen  

Onderwerp Realisatie 2014 Realisatie 2015 Prognose 2016 Realisatie 

2016 

Aantal uitkeringsgerechtigden WWB 225 239 240 242 

Uitgaven bijzondere bijstand € 348.000 € 451.888 € 452.000 € 353.666 

Aantallen schuldhulpverlening (ISD) 81 68 66 61 

Aantal Wsw-arbeidsplaatsen (voltijds) 65 62 59 61 

Aantallen verstrekkingen van individuele 

voorzieningen (exclusief regiotaxi en 

begeleiding)  

1.105 1.260 1.260 

 

 

 

1.281 

n.n.b.= nog niet beschikbaar 

 

Type vragen aan het lokaal loket Aantal vragen 

2013 

Aantal vragen 

2014 

Aantal vragen  

2015 

Aantal vragen 

2016* 

 

 

Onderwerp Realisatie 2014 Realisatie 2015 Prognose 2016 Realisatie 2016 

 

Jaarlijkse (budget)subsidies 22 dossiers 

€1.841.053 

21 dossiers 

€1.992.281 

21 dossiers 

€1.975.324 

21 dossiers 

€1.886.072 

Waardering- 

subsidies 

25 verleningen 

€65.408 

24 verleningen 

€62.898 

21 verleningen 

€60.398 

22 verleningen 

€ 61.398 

Eenmalige subsidies € 8.875 € 7.180 € 12.500 Geen aanvragen 

Subsidieplafond €1.915.336 €2.062.359 €2.048.222 €1.947.470 
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Beleidsindicatoren (verplicht) 

Onderwerp Realisatie  

2013 

Realisatie  

2014 

Realisatie  

2015 

Realisatie  

2016 

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de 

leeftijd 15-64 jaar). Bron: LISA. 

500,1 503,0 511,8 523,8 

Jongeren met delict voor de rechter (% 

12 t/m 21 jarigen). Bron: Verwey Jonker 

instituut. 

2,02 1,46 1,52 n.b. 

Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen 

tot 18 jaar).  

Bron: Verwey Jonker instituut. 

3,33 3,59 3,57 n.b. 

Netto arbeidsparticipatie (% van de 

werkzame beroeps bevolking.) Bron: 

CBS. 

67,9 68,0 67,7 68,3 

Werkloze jongeren (% 12 t/m 21 

jarigen).  

Bron: Verwey Jonker instituut. 

1,28 0,65 0,66 n.b. 

Personen met een bijstands- uitkering 

(aantal per 1.000 inwoners). Bron: CBS. 

  18,3 18,9 

Lopende re-integratie- voorzieningen 

(aantal per 1.000 inwoners van 15-64 

jaar). Bron: CBS. 

  11,9 7,5 

Jongeren met jeugdhulp (% van alle 

jongeren tot 18 jaar).  

Bron: CBS. 

  13,0 10,4 

Jongeren met jeugdbescherming). (% 

van alle jongeren tot 18 jaar). Bron: 

CBS. 

  0,8 1,1 

Jongeren met jeugdreclassering (% van 

alle jongeren van 12 tot 23 jaar). Bron: 

CBS. 

  0,3 0,4 

 

Cliënten met een maatwerk-

arrangement Wmo (aantal per 1.000 

inwoners). Bron: GMSD. 

  25 55 

2.2 Prestatieveld Onderwijs 

 

Speerpunten  

Onderwijshuisvesting 

We voeren de Notitie Onderwijshuisvesting 2010 uit. De realisatie van de nieuwe gezamenlijke huisvesting 

van de scholen Hilmare en Savio was eind 2016 gereed. Daarnaast worden de nieuwbouwplannen voor de 

fusieschool van de Jozefschool en de Leerwinkel verder uitgewerkt.  

 

Aansluiting onderwijs-jeugdhulp 

Zowel in het onderwijs als in de jeugdhulp wordt een monitor gehanteerd die een beeld geeft van de inzet 

van zorg in en om school. We hebben regionaal (Holland Rijnlandniveau) doorlopend overleg met de 

samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en gemeenten over specifieke zaken als 

thuiszittersproblematiek, dyslexiezorg en opvang voor kinderen in crisissituaties. Het Regionaal Bureau 

Leerplicht is hier ook nauw bij betrokken. 
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Wat hebben we bereikt 

 Aansluiting-onderwijs-jeugdhulp: de monitor jeugdhulp is in Holland Rijnland verband gedaan, die van 

de aansluiting onderwijs-jeugdhulp door het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair 

Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Naast de cijfers bevat deze monitor ook een ‘vertellen’ gedeelte 

waarvoor ouders, JGT’ers, leerkrachten en zorgteam op school zijn geïnterviewd. Deze monitor betrof 

de implementatieperiode van zowel Passend Onderwijs als Jeugdhulp. Deze monitor wordt voorgezet 

om de ontwikkeling te volgen en te duiden. 

 Er zijn veelvuldig overleggen geweest tussen de gemeenten, de Samenwerkingsverbanden onderwijs, 

het Regionaal Bureau Leerplicht, de Coöperatie JGT’s en de inkooporganisatie Jeugdhulp in Holland 

Rijnland. Dit heeft geresulteerd in ruime inbreng van het onderwijs in het inkoopproces van 

dyslexiezorg (EED) en begeleiding en een bredere aanpak van de thuiszittersproblematiek.  

 Er is een relatie gelegd tussen voortijdig schoolverlaten en bijvoorbeeld schuldenproblematiek bij 

jongeren of in het gezin.  

 Er is aandacht voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren in kwetsbare situaties en voor 

de belasting van jonge mantelzorgers die hun schoolcarrière (m.n. MBO’ers) in gevaar zien komen. 

 Door bovenstaande zaken te ‘ontschotten’ kunnen we ze in samenhang met elkaar aanpakken. 

 De realisatie van de Brede school Hillegom voor de gezamenlijke huisvesting van de scholen Hilmare en 

Savio is eind december afgerond. De scholen zijn tijdens de kerstvakantie verhuisd naar hun nieuwe 

onderkomen. 

 De plannen rond de nieuwbouw van de Leerwinkel/Jozefschool zijn concreter geworden. Zo is als locatie 

de huidige Leerwinkellocatie gekozen. Verder is een eerste start gemaakt met de benodigde wijziging 

van het bestemmingsplan en is een bewonersbijeenkomst voor januari 2017 voorbereid.  

 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 Er zijn veelvuldig overleggen geweest tussen de gemeenten, de Samenwerkingsverbanden onderwijs, 

het Regionaal Bureau Leerplicht, de Coöperatie JGT’s en de inkooporganisatie Jeugdhulp in Holland 

Rijnland. De HLT-gemeenten hebben in mei 2016 een ‘ontschotter’ in dienst genomen. 

 Met schoolbesturen en directies is in projectgroepen samengewerkt om de nieuwbouw van de Brede 

school Hillegom (Hilmare en Savioschool) af te ronden en die van de Leerwinkel/Jozefschool verder te 

brrengen. 

 

Reguliere taken 

Lokaal onderwijsbeleid: directeurenoverleggen primair onderwijs, werkbezoeken wethouder en ambtenaren 

aan het onderwijs en de voorscholen. 

 

Kengetallen  

Onderwerp Realisatie 

2014/2015 

Realisatie 

2015/2016 

Prognose 

2016/2017 

Realisatie 

2016/2017 

Aantal leerlingen basisonderwijs 1-10 

volgens prognose juli 2014 

1.733 1.714 1.763 1.670 

Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs 57 62 63 81 
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Het aantal leerlingen, afgezet tegen het aantal m2 schooloppervlak 

School m2 Leerlingen  

(1/10/16) 

Leerlingen  

 (1/10/15) 

Aantal m2  

per leerling 

(1/10/16) 

Aantal m2  

per leerling 

(1/10/15) 

Hilmare 1.178 144 141 8,18 8,35 

Toermalijn 1.084 117 164 9,26 6,61 

Fontein 1.537 221 208 6,95 7,39 

Jozefschool 1.448 208 239 6,96 6,06 

Johannesschool 2.172 436 425 4,98 5,11 

Savioschool 1.580 81 62 19,51 25,48 

Leerwinkel 851 143 146 5,95 5,83 

Giraf 1.882 401 391 4,69 4,81 

Totaal primair onderwijs 11.732 1.751 1714 6,70 6,84 

Fioretti 10.083 1.139 1120 8,85 9 

 

Beleidsindicatoren (verplicht) 

Onderwerp Realisatie  

2013 

Realisatie  

2014 

Realisatie  

2015 

Realisatie  

2016 

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 

leerlingen). Bron: DUO. 

n.b. 1 n.b. n.b. 

Relatief verzuim (aantal per 1.000 

leerlingen). Bron: DUO. 

n.b. 19 n.b. n.b. 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder 

startkwalificatie (% deelnemers aan het 

VO en MBO onderwijs).  

Bron: DUO. 

2,1 1,7 n.b. n.b. 

Achterstandsleerlingen (% 4 t/m 12 

jarigen).  

Bron: Verwey Jonker instituut. 

Vervallen 

 

2.3 Prestatieveld Sport en volksgezondheid 

 

Speerpunten 

 Sportstimulering door inzet buurtsportcoaches 

 Evaluatie lokaal gezondheidsbeleid ‘Gezonder in Hillegom’ 

 Opzetten nieuw Sport- en Beweegbeleid 

 Tarievenbeleid gemeentelijke binnensportaccommodaties 

 

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

De gemeente maakt het sporten mede mogelijk door geschikte en betaalbare 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 en betaalbare accommodaties. 
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 Kwetsbare doelgroepen nemen deel aan de interventies van ons sport- en gezondheidsbeleid en 

hebben daar baat bij. Het gaat dan om kinderen, jongeren, allochtonen, mensen met een verstandelijke 

en/of lichamelijke beperking en mensen met een lage economische status.  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan 

 Het contract met SportSupport is gecontinueerd voor 2017. Met behulp van de Brede impuls 

combinatiefuncties houden we 3,44 fte aan buurtsportcoaches. 

 Startnotitie opgesteld om te komen tot een nieuwe Sport- en Beweegnota 2017-2020 en de 

‘kleedkamersessies’ georganiseerd (de eerste stap in het opzetten van het nieuwe Sport- en 

Beweegbeleid). 

 Nieuwe tarieven voor de Hillegomse binnensportaccommodaties voorbereid en vastgesteld. 

 Vaststellen van Gezond GeregelD Agenda 2020 RDOG Hollands Midden.  

 Gesprekken gevoerd met de kleinere sportverenigingen over de ondersteuningsbehoeften. 

 Deelname aan Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds vastgelegd voor komende jaren. 

 Er wordt gewerkt aan nieuwe beleidsregels en waarderingssubsidies.  

 Buurtsportcoaches hebben Sport en Spel Speciaal georganiseerd – een uur sporten op 

donderdagavond voor volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 

 Buurtsportcoaches organiseren wandelen en fietsen voor senioren, voor de deelnemers is vooral 

het sociale element van de activiteit belangrijk.  

 De buurtsportcoaches hebben de huldiging van de Hillegomse sportkampioenen georganiseerd. 

 In Pluspunt en Maronia organiseren de buurtsportcoaches beweeg- en sportlessen. 

 

Reguliere taken 

 Subsidiëren van sportverenigingen (Jaarprogramma Subsidies Welzijn, Cultuur en Sport 2016). 

 

Prestatie(gegevens)/Kengetallen  

Het sportbeleid en het volksgezondheidsbeleid voor de periode 2017-2020 worden in de eerste helft van 

2017 (verder) ontwikkeld. Om die reden zijn ervoor 2016 nog geen prestatiegegevens opgenomen.  

Daarnaast willen wij graag de cijfers van de GGD peiling 2016 ontvangen en deze betrekken bij het 

formuleren van gewenste prestatiegegevens in 2020. Ook wordt de gemeenteraad nog betrokken bij de 

inrichting van de monitor Sociaal Domein waar sport en bewegen ook een onderdeel van wordt. De 

inrichting van deze monitor bepaalt deels welke prestatiegegevens wij willen formuleren. 

 

Beleidsindicatoren (verplicht) 

Onderwerp Realisatie  

2013 

Realisatie  

2014 

Realisatie  

2015 

Realisatie  

2016 

Niet sporters in %. Bron: RIVM. 

(Onderzoek 1x per 4 jaar.) 

n.b. 47,9 n.b.        n.b. 

2.4 Prestatieveld Kunst en Cultuur 

Speerpunten 

 In 2016 gaan we een nieuwe beleidsnota Kunst en Cultuur schrijven. 

 We faciliteren de realisatie van het Beatles-monument door de Stichting Beatles Treslong monument 

Hillegom (SBTMH). 

Wat hebben we bereikt 

 Er is een nieuwe beleidsnota ‘Cultuur creëert en verbindt!’ 2017 – 2020 in december 2016 door de 

gemeenteraad vastgesteld. 

 We hebben de realisatie van het Beatles-monument gefaciliteerd. 
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 Daarnaast is het kunstwerk Flessenpost van Jos Hachmang in de openbare ruimte geplaatst bij 

Bloemswaard. 

 We hebben  overleg gevoerd over de toekomst van cultuurgebouw “het Raam” en drie scenario’s aan de 

gemeenteraad voorgelegd om nader uit te werken.  
 

Wat hebben we daarvoor gedaan 

 Er is een nieuwe beleidsnota ‘Cultuur creëert en verbindt!’ 2017 – 2020 opgesteld. Hierbij is het 

culturele veld betrokken door middel van workshops en een burgerpanel enquête. 

 De Kunstcommissie en SBTMH hebben een keuze gemaakt voor het definitieve ontwerp voor het 

Beatles-monument.  

 Er is een overeenkomst tussen de gemeente Hillegom en de SBTMH ondertekend over het in gebruik 

nemen van de grond voor het oprichten en in stand houden van het monument.  

Het streven is om het monument op 5 juni 2017 te onthullen. 

 

Reguliere taken 

 Uitvoering geven aan de cultuurnota. 

 Het verlenen van subsidies voor culturele activiteiten en evenementen. 

 

Kengetallen  

Onderwerp Realisatie 

2014 

Realisatie 

2015 

Prognose 

2016 

Realisatie 

2016 

Rijksmonumenten 7 7 7 7 

Gemeentelijke monumenten 25 25 25 25 

Beschermde dorpsgezichten 3 3 3 3 

Kunstvoorwerpen in openbare ruimte 12 13 13 14 
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Wat heeft het gekost 

 
Bedragen × € 1.000 Rekening Begroting Begroting na 

wijziging 
Rekening 

Lasten 2015 2016 2016 2016 

Sociaal domein -15.937 -17.361 -16.836 -16.132 

Onderwijs -593 -554 -585 -526 

Sport en gezondheid -1.893 -1.901 -1.951 -1.977 

Kunst en Cultuur -916 -916 -941 -899 

Totaal Programmakosten -19.339 -20.733 -20.313 -19.534 

Lasten 2015 2016 2016 2016 

Apparaatskosten -953 -900 -900 -799 

Kapitaallasten -2.286 -2.440 -2.690 -2.686 

Totaal Lasten -22.578 -24.072 -23.902 -23.019 

Bedragen × € 1.000 Rekening Begroting Begroting na 
wijziging 

Rekening 

Baten 2015 2016 2016 2016 

Sociaal domein 3.094 2.942 2.942 3.172 

Onderwijs 256 251 251 254 

Sport en gezondheid 374 281 281 286 

Kunst en Cultuur 27 27 427 428 

Totaal Programmabaten 3.751 3.501 3.901 4.140 

Totaal Baten 3.751 3.501 3.901 4.140 

Saldo voor mutatie reserves -18.828 -20.571 -20.001 -18.879 

Bedragen × € 1.000 Rekening Begroting Begroting na 
wijziging 

Rekening 

Reserves 2015 2016 2016 2016 

Toevoeging Reserves -394 - -512 -167 

Onttrekking Reserves 771 651 1.182 636 

Mutatie reserves 377 651 670 469 

Saldo na resultaatbestemming -18.451 -19.920 -19.332 -18.410 

  

  Saldo 

Saldo na resultaatbestemming Begroting 2016 na wijziging -19.332 

Saldo na resultaatbestemming Rekening 2016 -18.410 

Voordeel Rekening 2016 t.o.v. Begroting na wijziging 921 

 

In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina 108 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. 

 Horecacontroles. 

 Aansluiting Veiligheidshuis Leiden. 

 

Wat hebben we bereikt 

 Woninginbraken (Lokaal Veiligheidsbeleid) 

Op basis van politiecijfers zien we een daling van de woninginbraken van zo’n 38% (jan. t/m sept. 

2015 vergeleken met jan. t/m sept. 2016). Hierbij zijn van de 85 woninginbraken in 2015 twee 

aanhoudingen verricht. In 2016 zijn bij de 38 woninginbraken vijf aanhoudingen verricht. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

De gemeente heeft een actie rondom WhatsApp-groepen gestart. Hier is veelvuldig gebruik van 

gemaakt en in samenspraak met de politie zijn op verschillende plekken in Hillegom WhatsApp-

bordjes geplaatst. Tijdens de jaarmarkt op 25 augustus heeft de gemeente Hillegom een kraam 

rondom veiligheid ingericht. Deze kraam stond voor de start van het Donkere Dagen Offensief waarbij 

veel aandacht wordt geschonken aan inbraakpreventie. Ook konden de burgers informatie krijgen over 

brandveiligheid in en rondom woningen. Daarnaast was de beheerder van de WhatsApp-groepen 

aanwezig om informatie te verstrekken. Als extra aandachtsvestiging hebben collega ambtenaren 

rondgelopen in een pak van Harm Alarm. Tijdens het rondlopen werden folders uitgedeeld over de 

mogelijkheden van beveiliging van de woning. Al met al een zeer geslaagde actie. 

In samenwerking met de gemeente heeft de politie, bij zonsondergang, brieven bezorgd bij woningen 

waarvan de bewoners niet thuis waren en er geen licht brandde. Deze actie werd uitgevoerd in het 

kader van ‘Licht, zet inbrekers in het zicht’. 

  

Programma 3
Veiligheid & Handhaving

Openbare orde 
& Veiligheid

Handhaving
Brandweer & 

Crisisbeheersing
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 Horecacontroles 

In januari 2016 is de eerste ronde nalevingsonderzoek drank- en horecawetgeving met 

mysterieshoppers uitgevoerd. Er hebben totaal 38 bezoeken plaatsgevonden waar bij 33% is 

geconstateerd dat er alcohol is verstrekt aan 16 minners.  

De tweede ronde is begin maart gehouden. Ook toen hebben 38 bezoeken plaatsgevonden waarvan bij 

23% toch alcohol is verstrekt aan een 16 minner. Alle bezochte horeca-inrichtingen hebben een brief 

gekregen waarin de uitslag van het onderzoek bekend is gemaakt. De inrichtingen die alcohol hebben 

verstrekt aan 16 minners hebben een waarschuwing gekregen. 

 

 Aansluiting Veiligheidshuis 

Vanuit het Veiligheidshuis Hollands Midden is eind oktober bericht ontvangen over aansluiting bij het 

Veiligheidshuis. Hiertoe zou een evaluatie voorgelegd worden. De verwachting was om de evaluatie in 

het najaar van 2016 op te kunnen leveren. Er zijn echter meerdere suggesties gedaan om de evaluatie 

uit te breiden, waardoor het Veiligheidshuis niet in staat is om aan de geplande oplevertermijn te 

voldoen. 

De evaluatie wordt medio december aangeboden aan het districtscollege.  

 

Reguliere taken 

 Adviseren openbare orde vraagstukken 

 Uitvoeren Lokaal Veiligheidsbeleid  

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

 

Prestatiegegevens 

Onderwerp Realisatie  

2014 

Realisatie  

2015 

Ambitie  

2016 

Realisatie  

2016 

Leefbaarheid gemeente  

(Veiligheidsmonitor Hollands Midden (1x p 2 jr.)) 

- 7.3 7.3 7.5 

Aantal georganiseerde veiligheidsmarkten 1 2 1** 2 

Aantal meldingen politie bij overlast jeugd 197 195 190 221*** 

* Wordt niet meer gemeten **Vooralsnog 1 veiligheidsmarkt ingepland, indien behoefte en/of noodzaak 

kunnen dat er 2 worden ***januari t/m medio november. 

 

Beleidsindicatoren (verplicht) 

Onderwerp Realisatie  

2013 

Realisatie  

2014 

Realisatie  

2015 

Realisatie  

2016 

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 

jongeren).  

Bron bureau Halt. 

174,9 131,2 n.b. n.b. 

Hardekern jongeren (aantal per 10.000 

inwoners). Bron: KLPD. 

1,3 1,4 n.b. n.b. 

Winkeldiefstal (aantal per 1.000 

inwoners). Bron: CBS. 

1,0 1,2 0,7 n.b. 

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 

inwoners). Bron: CBS. 

4,6 4,3 3,1 4,3 

Diefstal uit woning (aantal per 1.000 

inwoners). Bron: CBS. 

4,6 3,6 4,1 n.b. 

Vernieling en beschadiging in de 

openbare ruimte (aantal per 1.000 

inwoners). Bron: CBS. 

5,8 4,1 4,6 4,3 
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3.2 Prestatieveld Handhaving 

 

Speerpunten. 

 Samenwerking BOA’s 

 Toevoegen onderdeel VTH: 

Verordening VTH 

 

Wat hebben we bereikt 

 Toevoegen onderdeel VTH: 

In het kader van ‘HLTsamen’ is de zelfevaluatietool VTH-kwaliteitscriteria gezamenlijk ingevuld voor 

Hillegom, Lisse en Teylingen als nulmeting. Tevens is een verbeterplan en een conceptverordening 

opgesteld. De conceptverordening wordt in het eerste kwartaal van 2017 ter consultatie aan GS 

aangeboden.  

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

Toevoegen onderdeel VTH: 

 Zelfevaluatietool ingevuld en verbeterplan opgesteld. 

 Conceptverordening VTH opgesteld. 

 

Reguliere taken 

Toevoegen onderdeel VTH: 

 We hebben het proces gestart om te voldoen aan het vereiste uit de wet VTH, namelijk het vaststellen 

van een verordening VTH. 

 We hebben het handhaving uitvoeringsprogramma 2016 uitgevoerd. 

 Actief bijgedragen binnen de aanpak jeugdoverlast. 

 De samenwerking van de BOA’s op het gebied van handhavingsacties en evenementen tussen de 

gemeenten Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout is in 2016 geëvalueerd met als resultaat dat deze 

samenwerking voor komend jaar wordt voortgezet.  

 

Kengetallen  

Onderwerp Realisatie  

2014 

Realisatie  

2015 

Prognose 

2016 

Realisatie  

2016 

Aantal handhavingszaken (bouw) 59 73 70 65 

3.3 Prestatieveld Brandweer en rampenbestrijding 

 

Speerpunten  

Cisisorganisatie.  

 

Wat hebben we bereikt 

 Crisisorganisatie 

Het gedachtengoed van Bevolkingszorg op orde, wordt steeds meer toegepast. Improvisatie speelt 

voor veel processen de boventoon.  

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 Crisisorganisatie 

Voor een aantal (tijds)kritische processen zijn dit jaar bijeenkomsten georganiseerd. Ook het 

Beleidsteam is naar een training geweest. De overige crisisfunctionarissen krijgen volgend jaar weer 

een trainingsmoment. 
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Reguliere taken 

 

 Opleiden, trainen en oefenen van functionarissen binnen de crisisbeheersing. 

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

 

Brandweer Hollands Midden 

 Oprichting First Responderteam. Dit team is een aanvulling op de reguliere ambulance en kan met 

een reanimatie starten voordat de ambulance er is.  

 Er is een open dag georganiseerd inclusief werving, helaas geen geschikte kandidaten gevonden. 

 Voor de jeugd van Hillegom is een dag georganiseerd. 

 Naast een nieuwe duikwagen is er ook een nieuwe Personeel-Materieel bus gekomen. 

 De tweede tankautospuit is medio december weggehaald. 

 Van 3 vrijwilligers is afscheid genomen. 

 In 2016 zijn er 200 uitrukken geweest voor de kazerne Hillegom. 

 

Brand OMS Ongeval Storm-

overlast 

Water-

overlast 

Overige 

dienstverl 

Totaal 

2016 

Totaal 

2015 

49 71 26 4 1 54 200 220 

 

Prestatie(gegevens)/Kengetallen 

Onderwerp Realisatie 

2014 

Realisatie 

2015 

Ambitie 2016 Realisatie 2016 

Beleidsteam oefeningen 1 1 1 1 

Team bevolkingszorg oefeningen 2 1 1 0 
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Wat heeft het gekost 

 
Bedragen × € 1.000 Rekening Begroting Begroting na 

wijziging 
Rekening 

 Lasten 2015 2016 2016 2016 

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

 Handhaving -18 -88 -88 -79 

 Brandweer en rampenbestrijding -1.193 -1.227 -1.166 -1.163 

 Totaal Programmakosten -1.244 -1.347 -1.286 -1.275 

 Lasten 2015 2016 2016 2016 

 Apparaatskosten -677 -928 -928 -672 

 Kapitaallasten -22 -19 -19 -19 

 Totaal Lasten -1.943 -2.294 -2.233 -1.965 

 Bedragen × € 1.000 Rekening Begroting Begroting na 
wijziging 

Rekening 

 Baten 2015 2016 2016 2016 

 Handhaving 9 2 2 - 

 Brandweer en rampenbestrijding 52 45 45 52 

 Totaal Programmabaten 61 46 46 52 

 Totaal Baten 61 46 46 52 

 Saldo voor mutatie reserves -1.882 -2.248 -2.187 -1.913 

 Saldo na resultaatbestemming -1.882 -2.248 -2.187 -1.913 

 

   

 

  
Saldo 

 Saldo na resultaatbestemming Begroting 2016 na wijziging -2.187 

 Saldo na resultaatbestemming Rekening 2016 -1.913 

 Voordeel Rekening 2016 t.o.v. Begroting na wijziging 274 

  

In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina 110 wordt een toelichting gegeven op het saldo.  
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Programma 4: Beheer en onderhoud openbare ruimte 

 

4.1 Prestatieveld Infrastructuur 

 

Speerpunten  

 Onderhoud plegen aan de verharding op basis van het Beleidsplan wegen 2015-2019. 

 In uitvoering nemen van de 3e fase N208. 

 Het vervangen en repareren van diverse beschoeiingen.. 

 Groot onderhoud aan de Hippelaarsbrug.  

 Vervangen van verlichting door energiezuiniger LED armaturen. 

 

Wat hebben we bereikt 

 De verharding in de openbare ruimte voldoet aan het gekozen basis onderhoudsniveau. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 Er is regulier onderhoud gepleegd op basis van het Beleidsplan wegen 2015-2019. 

 Er is regulier onderhoud gepleegd op basis van het Kunstwerkbeleidsplan 2015-2019. 

 De 3e fase van de N208 is in voorbereiding genomen en wordt in 2017 uitgevoerd. 

 Het vervangen en repareren van diverse beschoeiingen, waaronder het groot onderhoud aan de 

Valckslootlaan, Aalberselaan en Olympiaweg. 

 Het vervangen van de beschoeiing aan Leidsevaart is in voorbereiding genomen en aanbesteed voor 

uitvoering in 2017.  

 

Reguliere taken 

 Doorlopend onderhoud aan infrastructuur. 

  

Programma 4
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Prestatiegegevens wegen 

Onderwerp Realisatie  

2014 

Realisatie  

2015 

Ambitie 

2016 

Realisatie  

2016 

voldoende 82% 79% 77-87% 87% 

matig 9% 9% 9-14% 8% 

onvoldoende 9% 12% 4-9% 5% 

 

Prestatiegegevens Openbare Verlichting  

Onderwerp  Realisatie 

2014 

Realisatie  

2015 

Ambitie 2016 Realisatie  

2016 

Percentage straten en wegen met in het 

verlichtingsplan vastgesteld 

verlichtingsniveau 

100% 100% 100% 100% 

Totaal verbruik in KWh openbare 

verlichting 

784.800 794.201 790.000 806.185 

Totaal verbruik in € openbare 

verlichting 

€55.650 €36.713 € 40.000 € 23.000 

4.2 Prestatieveld Groen 

 

Speerpunten  

 Beheer en onderhoud van het openbaar groen en specifieke locaties zoals de begraafplaats, 

Hertenkamp, Heemtuin, parken en speelterreinen. 

 Het uitvoeren van een totale VTA controle op het gehele bomenbestand van de gemeentelijke en 

waardevolle bomen. 

 

Wat hebben we bereikt 

 De Hoftuin en aangrenzende Hoofdstraat zijn heringericht. 

 Het groen langs de N208 (herinrichtingsfase 1 en 2) is opgewaardeerd volgens het concept Zorgeloos 

Groen. 

 Een veilig bomenbestand is geborgd. 

 Conform het groenbeleidsplan is er uitvoering gegeven aan het meer bloemrijk maken van Hillegom 

door vervanging van oude heestervakken. 

 Met de regio het gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek 2016 B(l)loeiende Bollenstreek opgesteld 

voor de periode 2016-2020. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 Opdracht is gegeven voor het uitvoeren van de BVC (Boomveiligheidscontrole) van alle bomen in 

Hillegom (voorheen was dit de VTA inspectie). 

 Er is uitvoering gegeven aan het Groenbeleidsplan, met name in de nieuwbouwprojecten van de 

afdeling Ruimtelijk Ontwikkeling en de projecten van Openbare Ruimte. 

 Er is gestart met de voorbereiding voor de herinrichting van het Van Nispenpark met aangrenzende 

Hoofdstraat. 

 In samenwerking met de omliggende gemeenten, provincie Zuid Holland en maatschappelijke 

organisaties de bouwstenen voor het gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek aangedragen en 

verwerkt. 

 

Reguliere taken 

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

en begraafplaats.  
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Prestatie(gegevens)  

Onderwerp Realisatie 2014 Realisatie 2015 Ambitie 2016 Realisatie 2016 

Onderhoud groen (waar staat je gemeente) Niet gemeten Niet gemeten 7,5 8,2 

 

Kengetallen 

Onderwerp Realisatie  

2014 

Realisatie  

2015 

Prognose 

2016 

Realisatie  

2016 

Bomen (stuks) 9.100 9.100 9.120 9.100* 

Heester- en vast planten vakken (m2) 131.200 131.200 131.200 131.200** 

Grasvlakken (m2) 229.900 229.920 229.920 229.920** 

 

* Doordat de VTA controle op dit moment nog niet volledig is uitgevoerd, is het exacte aantal nog niet 

   bekend. 

** Na het gereedkomen van de BGT worden de oppervlaktes van de struiken en grasvlakken  

    geactualiseerd. 

4.3 Prestatieveld Riolering 

 

Speerpunten  

 Uitvoering geven aan het verbreed gemeentelijk rioleringsplan. 

 Het uitvoeren van de reguliere onderhoudstaken voor het onderhoud van de riolering, persriolering 

(inclusief pompen en gemalen) en het meten van het grondwater. 

 

Wat hebben we bereikt 

 Kalibratie van de gemalen is uitgevoerd. 

 De 2D modelering van het verhard oppervlak is gedaan, waarbij inzicht is verkregen waar binnen de 

gemeente mogelijk wateroverlast optreedt bij hevige regenbuien. 

 De riolen die technisch verouderd waren zijn vervangen of gerelined. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 Kalibratie van de gemalen laten uitvoeren. 

 Een ingenieursbureau 2D modelleringsberekeningen laten uitvoeren en inzichtelijk maken. 

Een aannemer vervanging- en reliningswerkzaamheden laten uitvoeren in de straten: 2e Loosterweg 

Heyermanswende, Huygenswende, Marconistraat, Mariastraat, Roland Holstheem, Singel, 

Tollenswende, Wilhelminalaan, Willem Alexanderheem en Wilsonweg. 

 De Hoofdstraat gelegen voor de Hoftuin is afgekoppeld, evenals de Vackslootlaan. 

 De samenwerking in de Waterketen, subregio Kennemerland, is gecontinueerd. 

 Een aantal gemalen en minigemalen zijn voorzien van een nieuw telemetriesysteem. 

 

Prestatiegegevens 

Onderwerp Realisatie  

2014 

Realisatie  

2015 

Realisatie  

2016 

Aantal meldingen bewoners en bedrijven 248 250 231 
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Kengetallen  

Onderwerp Realisatie  

2014 

Prognose 

2015 

Prognose 

2016 

Realisatie  

2016 

Vrijverval riolering (meters) 80.000 80.300 87.000 90.776 

Persriolering (meters) 23.600 23.600 23.600 24.345 

Huisaansluitingen (aantal) 9.100 9.150 9.267 n.b. 

Bedrijfsaansluitingen (aantal) 710 710 710 n.b. 

Woonbootaansluitingen (aantal) 20 20 20 20 

Bergbezinkbassins (aantal) 5 5 5 5 

Minigemalen (aantal) 11 11 11 12 

Drukrioleringsgemalen (aantal) 202 202 202 202 

Overstorten (stuks) 19 19 17 17 

 

4.4 Prestatieveld Afval 

 

Speerpunten  

 Uitvoering geven aan het Verpakkingsconvenant 

 Uitvoering geven aan het afval scheidingsadvies “Op weg naar 65%” 

 

Wat hebben we bereikt 

 Naast plastic hebben we ook het gescheiden inzamelen van blik en drankenkartons gerealiseerd. In de 

bekende zakken halen we nu gecombineerd PMD (Plastic, Metaal en Drankartons) op. 

 Het aantal containers voor het gescheiden ophalen van papier is verder uitgebreid. Daarmee faciliteren 

we onze inwoners een betere scheiding van papier. Tevens voorkomen we, doordat er minder 

gebundeld papier op straat wordt aangeboden, zwerfafval. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 We hebben de bestaande plastic zakken vervangen door de sterkere PMD-zakken. 

 We hebben uitgebreid gecommuniceerd, waaronder een voorlichtingscampagne, om de inzameling van 

PMD bekend te maken. 

 

Reguliere taken 

 Het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval is zonder noemenswaardige problemen uitgevoerd. 

Dit geldt voor zowel de inzameling aan huis alsook het ontvangen van grof huishoudelijk afval op de 

gemeentewerf. 

 Op de gemeentewerf hebben we de afvalscheiding verder uitgebreid met het gescheiden houden van 

‘piepschuim’. Ook is de toegangscontrole, om ongewenst bedrijfsafval te voorkomen, op de werf 

verder aangescherpt. 

 Vanaf 1 januari 2017 wordt het bedrijfsafval niet meer gecombineerd opgehaald met het huishoudelijk 

afval. Op deze wijze krijgen we, naast een gecalculeerde, ook een fysieke scheiding tussen deze 

afvalstromen. 

 Het scholingsprogramma hebben we ook geïmplementeerd op de Savioschool. Naast een betere 

scheiding van het (school)afval is dit ook leerzaam voor de kinderen. Ook verzorgen we meer 

rondleidingen op de gemeentewerf. 

 De nieuwe woonwijken (waaronder ’t Zand) zijn geïntegreerd in de bestaande inzameldienst. 
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Prestatie(gegevens)/Kengetallen  

Afvalstoffenhoeveelheden 

 

Realisatie 

2014 

Realisatie 

2015 

Ambitie  

2016 

Realisatie 

2016 

Restafval 4.722 4.951 3.900 4.754 

GFT 1.717 1.707 2.000 1.713 

Papier 1.157 1.151 1.300 1.140 

Textiel 95 126 160 124 

Glas 478 505 500 494 

Kunststof 167 182 220 231 

IJzer/blik/wit- en bruingoed 322 334 350 335 

Klein Chemisch Afval 28 31 30 33 

Puin 732 629 800 558 

Hout 725 751 800 696 

Totaal hoeveelheid afval 10.143 10.367 10.060 10.078 

Aantal inwoners 20.944 21.101 21.089 21.307 

Totaal afval per inwoner in kg 481 491 477 472 

Restafval per inwoner in kg 224 235 185 223 

Scheidingspercentage* 56% 55% 61% 56% 

*Bronscheiding, inclusief scheiding (VAB-pilot) bij de verbrandingsinstallatie. 

 

Onderwerp Realisatie 2014 Realisatie 2015 Ambitie  

2016 

Realisatie 2016 

Afvalstoffenheffing € 284,55 € 284,55 € 284,55 € 284,55 

Dekkingsgraad 96,9% 98,7% 100% 94,2% 
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Wat heeft het gekost 

 
Bedragen × € 1.000 Rekening Begroting Begroting na 

wijziging 
Rekening 

Lasten 2015 2016 2016 2016 

Infrastructuur -1.585 -1.621 -1.773 -1.628 

Groen -1.376 -1.269 -1.316 -1.338 

Riolering en water -936 -922 -1.054 -1.015 

Afval -1.889 -1.722 -1.722 -1.854 

Totaal Programmakosten -5.786 -5.534 -5.864 -5.835 

Lasten 2015 2016 2016 2016 

Apparaatskosten -1.132 -1.127 -1.127 -1.161 

Kapitaallasten -1.711 -3.406 -3.432 -1.898 

Totaal Lasten -8.630 -10.066 -10.422 -8.894 

Bedragen × € 1.000 Rekening Begroting Begroting na 
wijziging 

Rekening 

Baten 2015 2016 2016 2016 

Infrastructuur 112 46 74 130 

Groen 10 6 6 6 

Riolering en water 2.677 2.822 2.767 2.781 

Afval 2.620 2.635 2.635 2.631 

Totaal Programmakosten 5.419 5.509 5.482 5.549 

Totaal Baten 5.419 5.509 5.482 5.549 

Saldo voor mutatie reserves -3.211 -4.557 -4.941 -3.345 

Bedragen × € 1.000 Rekening Begroting Begroting na 
wijziging 

Rekening 

Reserves 2015 2016 2016 2016 

Onttrekking Reserves 335 1.669 1.971 370 

Mutatie reserves 335 1.669 1.971 370 

Saldo na resultaatbestemming -2.876 -2.889 -2.970 -2.974 

  

Saldo na resultaatbestemming Begroting 2016 na wijziging -2.970 

Saldo na resultaatbestemming Rekening 2016 -2.974 

Nadeel Rekening 2016 t.o.v. Begroting na wijziging -4 

 

In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina 111 wordt een toelichting gegeven op het saldo.  
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Programma 5: Inwoner en bestuur 

 
 

5.1 Prestatieveld Bestuur 

 

Speerpunten  

 Opleidingen/ cursussen organiseren voor raadsleden. 

 Werken op basis van planning en bestuursopdrachten. 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 Het bestuur heeft gezorgd voor een transparant besluitvormingsproces door middel van 

agenderingsvoorstellen, commissievergaderingen en raadsvergaderingen. 

 Op basis van de startnotities/ bestuursopdrachten invulling gegeven aan de uitvoering van de 

beleidsdocumenten. 

 In 2016 heeft het college een aantal bestuursopdrachten aan de raad voorgelegd. Aanzet nota kunst 

en cultuur, Welstandsbeleid, startnotitie Sport en beweegnota, scenariodocument “Het Raam”. 

 De griffie heeft een nieuw Reglement van Orde en een nieuwe Verordening op de raadscommissie 

voorbereid. Deze zijn, op voorstel van het Presidium, op 10 november door de raad vastgesteld. 

 13 personen hebben in 2016 gebruik gemaakt van het spreekrecht in de raad. 

 7 personen hebben in 2016 gebruik gemaakt van het raadspreekuur. 

 Van de 11 ingediende amendementen zijn er 4 door de gemeenteraad aangenomen. 

 Van de 16 ingediende moties zijn er 6 door de gemeenteraad aangenomen. 

 De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout heeft in 2016 over twee onderzoeken 

rapport uitgebracht. De rapporten zijn besproken in de raad. Dit betrof: 

 - Samen naar beter, Gemeenteraad en governance rondom Verbonden Partijen 

- De omvang van juridische advisering in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout 

 College-, raads- en burgerleden hebben een workshop Integriteit gevolgd en een workshop Rollen en 

verantwoordelijkheden bij incidenten in het sociaal domein. 

 Raads- en burgerleden hebben werkbezoeken gebracht aan de brandweerkazerne; 

speeltuinvereniging Jeugdland; grond-, weg- en waterbouwbedrijf AW Groep; Stichting Welzijn 

Hillegom en Stichting HOZO. 

 

Programma 5
Inwoner & Bestuur

Bestuur Samenwerking Dienstverlening Bedrijfsvoering
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Prestatiegegevens 

Onderwerp Realisatie  

2014 

Realisatie  

2015 

Ambitie  

2016 

Realisatie  

2016 

Afgeronde onderzoeken rekenkamercommissie 3 1 2 2 

5.2 Prestatieveld samenwerking 

 

Speerpunten  

 In 2016 werken wij samen met onze partners Lisse en Teylingen aan de ambtelijke fusie per 1 januari 

2017.  

 De samenwerking met de verbonden partijen uit onze begroting blijft gehandhaafd. 

 

Wat hebben we bereikt 

 De samenwerking HLTsamen volgt de planning. Realisatie per 1 januari 2017 wordt gehaald. 

 Op basis van het rapport van het ministerie werken wij aan een notitie om de sturing op onze 

verbonden partijen te verstevigen. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 Met bestuur i.o., colleges, raden, medewerkers en directie gewerkt aan de realisatie van HLTsamen.  

Per 1 januari 2017 wordt dit een feit.  

 Bedrijfsplan is uitgewerkt. 

 We monitoren de vooruitgang door middel van een nulmeting (intern) en door gebruik te maken van 

externe metingen zoals Waar staat je gemeente, Vensters op bedrijfsvoering etc. 

 

Reguliere taken 

 Naast de samenwerking binnen HLTsamen hebben wij contact gehouden met de gemeenten Noordwijk, 

Noordwijkerhout en Katwijk. Dit in relatie tot de 36 Valentijnsafspraken en de Economische agenda.  

5.3 Prestatieveld Dienstverlening 

 

Speerpunten  

Algemeen 

 Publieke communicatie op basisschoolniveau (B1). 

 (Herhaal) Onderzoek Waarstaatjegemeente.nl. 

 Onderzoek naar ondernemerstevredenheid. 

 (Herhaal) Onderzoek naar telefonische bereikbaarheid en gesprekskwaliteit. 

 Terugkoppelen wat er is gedaan met de inbreng van de burgers/ondernemers. 

 Mediation bij klachten voortzetten. 

Digitalisering 

 Gebruik social media en webcare verder optimaliseren. 

 Zaakgericht werken en statusinformatie ontsluiten voor de klant. 

 Koppelingen realiseren tussen systemen die digitaal ontsluiten van informatie mogelijk maken. 

 

Wat hebben we bereikt 

 Onderzoeken en digitale dienstverlening – tekst vanuit de Berap; 

In de programmabegroting van 2016 wordt gesproken over het uitvoeren van een tweetal onderzoeken 

in 2016, namelijk het burgerperspectief van ‘waarstaatjegemeente.nl’ (inclusief de 

ondernemerspeiling) en het onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van de gemeente Hillegom 
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(TELAN-onderzoek). Daarnaast is er sprake van aansluiting bij mijnoverheid.nl. Beide onderzoeken en 

de ontwikkelingen met mijnoverheid.nl worden in 2017 uitgevoerd in HLTsamen verband. Daarmee 

lopen we gelijk met Lisse en Teylingen die deze zaken in 2017 op de planning hebben staan. Deze 

worden in HLT-verband als project in 2017 opgepakt.  

 Brieven blijven klantgericht en met alertheid op juiste taalniveau geschreven. 

 In het kader van “Overheid digitaal 2017” hebben we de digitale volwassenheid op een hoger niveau 

gebracht door het voor meer producten en diensten mogelijk te maken om deze digitaal (en waar 

mogelijk/wenselijk met DigiD/ E-herkenning) aan te vragen.  

 In 2016 is de doorontwikkeling van de meeste Hillegomse informatiesystemen on hold gezet, omdat 

de systemen in HLTsamen slimmer ingericht, samengevoegd of zelfs uitgefaseerd worden. Uiteraard 

werden de cruciale en wettelijk verplichte updates wel uitgevoerd. 

 Er is in HLT-verband één klantcontact- en één zaaksysteem aangeschaft (JOIN), zodat Hillegom, 

Teylingen en Lisse op eenzelfde manier (de communicatie over) onze dienstverlening richting klanten 

kunnen uitvoeren. Verdere inrichting en implementatie start begin 2017. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 Er is een project opgestart ter bevordering van de digitale volwassenheid van de gemeente Hillegom. 

Doel van het project is om het voor inwoners en ondernemers mogelijk te maken meer producten en 

diensten digitaal aan te vragen. 

 Steekproefsgewijs brieven voorzien van feedback op basis van de Loo van Eck schrijfmethode. Deze 

methode op verschillende wijzen herhaald voor het voetlicht gebracht (in teammeetings, op de 

digiborden, etc.) 

 5 burgerpanelonderzoeken over diverse onderwerpen (bewonersavond omgevingsvisie, Hillegom 2030, 

Wmo transformatieagenda 2017-2018, sportbeleid 2017-2020 en jaarlijkse panelevaluatie). Op dit 

moment zijn 755 inwoners lid en is de respons gemiddeld 37%. 

 Er heeft een aanbestedingstraject voor één nieuw klantcontact- en zaaksysteem gelopen, waarin vier 

leveranciers betrokken waren. Decos Software Solutions uit Noordwijk is uiteindelijk als winnaar uit de 

bus gekomen. Samen met Decos is een testtraject doorlopen. Na accordering is gestart met de verdere 

inrichting en doorontwikkeling van deze systemen. 

 

Inmiddels is er een koppeling gerealiseerd tussen het JOIN klantcontact- en zaaksysteem en met de 

drie BRP’s (basisregistraties personen) van Hillegom, Lisse, Teylingen en de landelijke voorziening BAG 

(basisregistratie adressen en gebouwen). Ook is het bestuurlijk besluitvormingsproces LEAN gemaakt 

en digitaal ingericht in het zaaksysteem van Decos.  

 

Prestatie(gegevens)/ Kengetallen  

Onderwerp Realisatie  

2014 

Realisatie  

2015 

Ambitie  

2016 

Realisatie  

2016 

Dienstverlening burgerperspectief 

(Waar staat je gemeente.nl) 

  6.6 6.71 

Dienstverlening 

ondernemersperspectief 

(Waar staat je gemeente.nl) 

6.4  6.5 6.48 

Gesprekskwaliteit telefoon  7.4 8.1 n.v.t. 

Bereikbaarheid telefoon  5.6 - n.v.t. 

Binnen 10 minuten geholpen aan de 

balie 

90% 94% 95% 95% 

Digitale volwassenheid gemeente 

Hillegom 

34%   49% 
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5.4 Prestatieveld Bedrijfsvoering 

 

Speerpunten 

In 2016 zijn er twee hoofdtaken geweest waar de teams van bedrijfsvoering zich op hebben gefocussed. 

Allereerst komen de inspanningen voor het realiseren van de ambtelijke fusie met Lisse en Teylingen. In 

alle teams hebben medewerkers grote inzet en betrokkenheid getoond om de voorbereidingen hiervoor te 

laten slagen. Daarnaast is de focus gericht geweest op het zo goed mogelijk ondersteunen van de lopende 

processen; de winkel was immers gewoon open. 

 

In Paragraaf D Bedrijfsvoering gaan we uitgebreid in op onze speerpunten ten aanzien van P&O, 

Automatisering, Informatiebeheer, Communicatie, Facilitair beheer en Bestuurlijk juridische zaken. 

 

Wat hebben we bereikt 

 Een geslaagde start van de werkorganisatie HLTsamen. 

 Bestaande dienstverlening en processen uitgevoerd. 

 

Wat hebben we hiervoor gedaan 

 Een bijdrage geleverd aan het bedrijfsplan HLTsamen. 

 Meegewerkt aan de uitvoering van het bedrijfsplan HLTsamen. 

 

Budget inhuur 

Ieder jaar is er een budget inhuur derden. Dit budget wordt gebruikt om tijdelijke krachten in te huren voor 

o.a. de vervanging van langdurige ziekte, zwangerschaps- of ouderschapsverlof. 

 

 

 

Beleidsindicatoren (verplicht)  

Onderwerp 
Jaarrekening 

2016 
Formatie (fte per 1.000 inwoners) 4,3 

Bezetting (fte per 1.000 inwoners) 4,3 

Apparaatskosten (kosten per inwoner) 442 

Externe inhuur (kosten inhuur externen als % van totale 

loonsom + kosten inhuur externen) 
12% 

Overheadkosten (% van totale lasten) 11% 

 

  

Inhuur derden Begroting na 

wijziging 

Werkelijke 

lasten

Saldo Toelichting

Vervanging ziekte, zwangerschappen en 

ouderschapsverlof

136.800 217.448 -80.648

Compensatie UWV -30.000 -50.225 20.225

Overige inhuur 577.840 636.525 -58.685 Dekking uit vacaturegelden of overige 

reguliere (exploitatie)budgetten.

Totaal 684.640 803.748 -119.108

Er was in 2016 sprake van een aantal 

langdurig zieken. 
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Wat heeft het gekost 

Bedragen × € 1.000 Rekening Begroting Begroting na 
wijziging 

Rekening 

Lasten 2015 2016 2016 2016 

Bestuur -987 -987 -1.138 -1.255 

Samenwerking -979 -661 -2.684 -1.989 

Dienstverlening -428 -320 -446 -433 

Totaal Programmakosten -2.394 -1.968 -4.267 -3.677 

Lasten 2015 2016 2016 2016 

Apparaatskosten -4.324 -4.326 -4.328 -5.133 

Kapitaallasten -57 -56 -56 -56 

Totaal Lasten -6.775 -6.350 -8.651 -8.866 

Bedragen × € 1.000 Rekening Begroting Begroting na 
wijziging 

Rekening 

Baten 2015 2016 2016 2016 

Bestuur 15 15 15 17 

Samenwerking 194 34 868 815 

Dienstverlening 1.083 718 648 869 

Totaal Programmakosten 1.292 766 1.530 1.702 

Totaal Baten 1.292 766 1.530 1.702 

Saldo voor mutatie reserves -5.483 -5.584 -7.121 -7.164 

Bedragen × € 1.000 Rekening Begroting Begroting na 
wijziging 

Rekening 

Reserves 2015 2016 2016 2016 

Onttrekking Reserves 102 16 1.374 982 

Mutatie reserves 102 16 1.374 982 

Saldo na resultaatbestemming -5.381 -5.567 -5.747 -6.182 

  

  Saldo 

Saldo na resultaatbestemming Begroting 2016 na 
wijziging 

-5.747 

Saldo na resultaatbestemming Rekening 2016 -6.182 

Nadeel Rekening 2016 t.o.v. Begroting na wijziging 435 

 

 

In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina 113 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 

2015 (uitkering heeft plaatsgevonden in 2016). Het verschil tussen begroting na wijziging en de werkelijke 

opbrengst betreft terugontvangen dividendbelasting. 

Bedragen x € 1.000 

Dividend  
Werkelijk 

2015 
Begroting 

2016 

Begroting 

2016 na 

wijziging 

Werkelijk 

2016 

 Nuon 230       

 Alliander  450 214 267 314 

 Bank Nederlandse Gemeenten  28 90 51 51 

 Meerlanden  79 37 100 100 

Totaal baten 787 341 418 465 

 

  

ALGEMENE 
DEKKINGSMIDDELEN
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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 2015. Hierna is de septembercirculaire 2015 

verwerkt in de Bestuursrapportage 2016. De decembercirculaire 2016 heeft niet geleid tot een wijziging 

van de budgetten, deze is verwerkt in de jaarrekening 2016.  

 

Algemene uitkering 
Begroting 

2016 
Bestuurs-

rapportage 
Rekening 

2016 
Maatstaven  12.419.087 12.551.276 12.690.394 
Uitkeringsfactor 1,433 1,447 1,449 
  17.796.551 18.161.697 18.388.381 
Kortingen OZB -2.671.850 -2.659.872 -2.755.421 
Suppletie-uitkering i.v.m. OZB 691 691 691 

Algemene uitkering totaal 15.125.393 15.502.516 15.633.651 
Uitkeringen       
Bijdrage WMO regulier 1.411.592 1.433.531 1.419.469 
Decentrale uitkering Peuterspeelzaalwerk 36.383 36.383 36.383 
Huishoudelijke hulp toelage 472.610 478.137 478.137 
Voorschoolse voorziening Peuters   9.798 9.798 
Combinatiefuncties Brede Scholen sport en cultuur 68.880 68.880 68.880 
Decentrale provinciale taken vergunningverlening Toezicht 

en Handhaving 32.689 32.689 32.689 
Cumulatieregeling Gemeente Fonds -16.475 -18.638 -18.638 
Verhoogde asielinstroom   57.500 132.907 
Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel -54.454 -54.454 -54.454 

Algemene uitkering, algemeen deel 17.076.618 17.546.342 17.738.823 
Verschillen   469.724 192.481 

Deelfonds sociaal domein       
Decentralisatie AWBZ naar WMO 2.635.857 2.640.235 2.637.690 
Decentralisatie jeugdzorg 3.554.473 3.620.876 3.625.600 
Decentralisatie Participatiewet 1.961.234 2.084.542 2.084.096 

Totaal Deelfonds sociaal domein 8.151.564 8.345.653 8.347.386 
Verschillen   194.089 1.733 

Totale Algemene uitkering 25.228.182 25.891.995 26.086.209 
 

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  250 raad 5-11-2015 
Bestuursrapportage 2016 323.102 raad 15-9-2016 
Begrotingswijziging ISD 2016-II 484.791 raad 10-11-2016 
Aankoop pand Leidsestraat en overige kosten -460.000 raad 10-11-2016 

Saldo 348.143     
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Wat heeft het gekost 

 

Bedragen × € 1.000 Rekening Begroting Begroting na 
wijziging 

Rekening 

Lasten 2015 2016 2016 2016 

Lokale heffingen -745 -350 -350 -356 

Saldo financieringsfunctie -664 -305 -305 -817 

Onvoorzien - -0 -348 - 

Overige dekkingsmiddelen -31 -137 -527 -213 

Totaal Programmakosten -1.439 -793 -1.531 -1.385 

Lasten 2015 2016 2016 2016 

Apparaatskosten -169 -120 -1.080 -182 

Kapitaallasten -472 -89 -89 -514 

Totaal Lasten -2.080 -1.002 -2.700 -2.082 

Bedragen × € 1.000 Rekening Begroting Begroting na 
wijziging 

Rekening 

Baten 2015 2016 2016 2016 

Lokale heffingen 4.431 5.038 5.074 5.275 

Algemene uitkering 25.142 25.229 25.887 26.211 

Dividend 787 341 418 465 

Saldo financiëringsfunctie 3.540 2.995 3.545 4.122 

Overige dekkingsmiddelen 64 288 288 582 

Totaal Programmabaten 33.965 33.890 35.211 36.655 

Totaal Baten 33.965 33.890 35.211 36.655 

Saldo voor mutatie reserves 31.885 32.888 32.511 34.573 

Bedragen × € 1.000 Rekening Begroting Begroting na 
wijziging 

Rekening 

Reserves 2015 2016 2016 2016 

Toevoeging Reserves -6.500 -1.750 -1.885 -200 

Onttrekking Reserves 6.591 1.798 2.032 513 

Mutatie reserves 91 48 147 313 

Saldo na resultaatbestemming 31.975 32.936 32.658 34.886 

  

  Saldo 

Saldo na resultaatbestemming Begroting 2016 na wijziging 32.658 

Saldo na resultaatbestemming Rekening 2016 34.886 

Voordeel Rekening 2016 t.o.v. Begroting na wijziging 2.228 

 

In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina 114 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 2016 € 6.281.000, 

waardoor het aanwendbare deel van de algemene reserve € 281.000 is. Dit komt neer op ongeveer € 13 

PARAGRAAF A 
WEERSTANDSVERMOGEN

Weerstandsvermogen

Benodigde 
weerstandscapaciteit (Risico’s)

Financieel

Juridisch 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit

Reserves

Onbenutte belastingcapaciteit

Exploitatiesaldo
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per inwoner (bij 21.089 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, dit is de financiële ruimte die er is om de belastingen en heffingen te 

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

3. Bezuinigingsmogelijkheden. 

4. De post onvoorzien. 

 

De weerstandscapaciteit van de gemeente wordt als volgt weergegeven: 

(Bedragen x € 1.000) 

Weerstandscapaciteit  Werkelijk 

2015 
Begroot 

2016 
Werkelijk 

2016 

OZB  2.058 2.287 2.350 

Rioolrecht (zie toelichting) 0 0 0 

Afvalstoffenheffing  36 0 135 

Precariobelasting 373 0 0 

Hondenbelasting 70 75 75 

Totaal onbenutte belastingcapaciteit 2.537 2.362 2.560 

Onvoorzien 121 0,25 348 

Saldo begroting resp. jaarrekening 960 135 1.843 

Totaal onvoorzien en saldo begroting/jaarrekening 1.081 135 2.191 

Totaal weerstandscapaciteit in de exploitatie 3.618 2.497 4.616 

Vrij aanwendbaar deel algemene reserve 689 394 281 

Reeds aanwezige buffer in de algemene reserve 6.000 0 6.000 

Stille reserves 2.110 0 930 

Totaal weerstandscapaciteit in eigen vermogen 8.799 394 7.211 

        

Totaal weerstandscapaciteit 12.417 2.891 11.962 

 

Onroerend Zaakbelasting  

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

Onroerende ZaakBelasting. Voor 2016 is deze norm 0,1889% 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.  

 

De werkelijke opbrengst OZB in 2016 is:   € 3.354.068 

Totale vastgestelde WOZ waarde € 2.822 miljoen x 0,1889% € 5.330.758 

De onbenutte capaciteit is:  € 2.349.992 
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Rioolrecht 

(Bedragen x € 1.000) Er is over 2016 geen onbenutte 

belastingcapaciteit van het rioolrecht, door het 

gebruiken van de voorziening vervanging 

riolering (egalisatie vervanging en onderhoud) 

zijn lasten, ad € 2.777.834 gelijk aan de baten. 

De overheadkosten zijn in 2016 ondergebracht in 

de kosten van het prestatieveld. Het 

dekkingspercentage over 2016 is 100,0% (in 

2015 was dit 100,1%). 

 

Berekening kostendekkendheid 
Prestatieveld Riolering en water 
4.3 Kosten van het prestatieveld 2.262 
4.3 Baten van het prestatieveld 0 
  Netto kosten 2.262 
  Toe te rekenen kosten   
a. Overhead   
b. BTW 248 
c. Afvoeren veegafval 89 
d. Kwijtschelding 89 
e. Perceptiekosten 90 
  Totale kosten 2.778 
4.3 Opbrengsten heffingen 2.778 
Kostendekkendheidspercentage 100% 

Afvalstoffenheffing 

(Bedragen x € 1.000) 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 overheadkosten zijn in 2016 ondergebracht in 

de kosten van het prestatieveld. Het 

dekkingspercentage over 2016 is 94,9 (in 2015 

was dit 98,7%). Voor 2016 was een 

dekkingspercentage geraamd van 100,0.  

 

Berekening kostendekkendheid 
Prestatieveld Afval 
4.4 Kosten van prestatieveld 2.070 
4.4 Baten van prestatieveld 92 
  Netto kosten 1.978 

  Toe te rekenen kosten  

a. Overhead  

b. BTW 439 
c. Afvoeren veegafval 89 
d. Kwijtschelding 90 
e. Perceptiekosten 78 
  Totale kosten 2.674 
4.4 Opbrengsten heffingen 2.539 
Kostendekkendheidspercentage 94,9% 

 

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 € 6.281.000. Het aanwendbare deel van de algemene reserve is € 281.000. In de 

Kadernota van 2017 zijn de bestemmingsreserves herschikt naar de huidige inzichten. De algemene 

reserve bedraagt medio 2017 zo’n € 44,9 miljoen en geeft derhalve een ander (gunstiger) beeld dan per 

balansdatum 31 december 2016. 

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.  
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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 

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 2016 staat de gemeente borg voor in totaal 

€ 1.797.000 aan geldleningen. Dit bedrag is inclusief de borgstelling van de GOM € 1.355.000. Exclusief 

het bedrag van de GOM is het totaal aan gemeentegaranties € 362.708. 

 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 de GOM. Het maximale risico ontstaat als de totale 

garantstelling van de 6 x € 7 miljoen = € 42 miljoen is benut en ervoor 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 € 26.738.822, waarin opgenomen een bedrag voor het Sociaal 

Domein van € 8.347.386. De verrekeningen uit voorgaande jaren bedroegen € 124.761.  

 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.  
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 Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOf) 

De Wet HOf schrijft een plafond voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen voor, 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. Voor 

de individuele gemeente is geen risico. 

 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg 

Er is een verbeterslag gemaakt bij het controleprotocol voor de zorgaanbieders. Hierbij is onderscheid 

gemaakt tussen de grote en kleine zorgaanbieders, zodat deze beter kunnen voldoen aan de eisen van het 

controleprotocol. De administratieve organisatie bij het SVB blijft landelijk een risico voor de gemeenten. 

De onzekerheden bij het opstellen c.q. vaststellen van de jaarrekening 2016 met betrekking tot baten, 

lasten en balansposten gerelateerd aan Jeugd en Wmo 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 

 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. 

 Vennootschapsbelasting 

Vanaf 1 januari 2016 worden ondernemingsactiviteiten van de overheid onderworpen aan de 

vennootschapsbelasting. De invoering van de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht 

overheidsondernemingen (Vpb) kan onontkoombare financiële consequenties hebben voor de gemeente. 

De ondernemingsactiviteiten zijn geanalyseerd en hieruit blijkt dat alleen de grondexploitatie Vossepolder 

in aanmerking wordt genomen als ondernemersactiviteit. De te betalen Vpb-belasting wordt voor de totale 

looptijd geschat op zo’n € 2.000, dit is te verwaarlozen. De hiervoor omschreven fiscale positie is nog 

onzeker. De belastingdienst geeft geen zekerheden en aan zowel de openingsbalanswaardering als de 

jaarwinstbepaling zijn diverse standpunten ingenomen waarover nog geen standpunt bekend is.  

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. Met een aantrekkende economie zijn er ook weer kansen voor 

de Vossepolder. Daarnaast zijn rentefluctuaties en inflatie 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. 
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 Bodemverontreinigingen 

In algemene zin geldt dat ervoor 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 2016 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. In 

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

bijdragen en realisatie van de prestaties. Afgelopen jaren was er een risico dat een deel van de ISV 

bijdragen terug moesten worden. Op 16 maart 2016 is de definitieve beschikking ontvangen en is er geen 

risico meer dat een gedeelte van de beschikbaar gestelde gelden terug betaald moet worden.  

 

 Precario 

Het wetsvoorstel tot afschaffing precariobelasting voor kabels en leidingen van nutsbedrijven is 

21 februari 2017 behandeld. Vanaf 2022 kunnen gemeenten geen precariobelasting voor kabels en 

leidingen van nutbedrijven heffen. Het risico voor 2016 is niet meer aanwezig. De aanslagen zijn opgelegd 

en betaald.  

 

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. 

 

Kans en gevolg 

Voor wat betreft de kans dat een risico zich 

daadwerkelijk voordoet, wordt uitgegaan 

van de hiernaast staande tabel. Door 

toetsing met de beschikbare middelen en 

het aanwezig financieel weerstands-

vermogen kan een evenwichtiger beeld 

worden gevormd van de financiële positie 

van een gemeente en de ontwikkeling 

daarvan. 

Kans Waarde 

tussen 
is 

gemiddeld 

0. Geen of niet te kwantificeren risico 0% 0% 

1. Zelden  0 - 20% 10% 

2. Onwaarschijnlijk 20 - 40% 30% 

3. Mogelijk 40 - 60% 50% 

4. Waarschijnlijk 60 - 80% 70% 

5. Bijna zeker 80 - 100% 90% 
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Risicoanalyse       

Omschrijving risico 
Max. risico in 

€ Kans 
Berekend 

risico in € 

Gemeentegarantie 362.708 10% 36.271 

Gemeenschappelijke regelingen 1.776.700 10% 177.670 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 2.300.000 30% 690.000 

Algemene uitkering Gemeentefonds 26.738.822 0% 0 

Nieuw wetgeving open einde regeling niet bekend 0% 0 

Wet Houdbare Overheidsfinanciën niet bekend 0% 0 

Wet maatschappelijke ondersteuning niet bekend 0% 0 

Schatkistbankieren 2.836.958 0% 0 

Vennootschapsbelasting 2.000 90% 1.800 

Grondexploitaties 2.800.000 10% 280.000 

Nog niet in exploitatie genomen gronden 0 30% 0 

Decentralisaties 8.347.386 10% in reserve 

Onderhoud openbare voorzieningen 100.000 10% 10.000 

Bodemverontreinigingen 0 0% 0 

Planschades 0 0% 0 

Precario 1.889.241 0% 0 

      1.195.741 
 

Ratio weerstandsvermogen 

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / geschatte risico’s. Voor Hillegom komt 

deze ratio uit op € 11,96 miljoen / € 1,20 miljoen = 10,0. Dit is uitstekend. 

 

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 

 

Onderwerp                              Jaar 2013 2014 2015 2016 

Geschatte risico’s 4,6 mln. 4,2 mln. 2,9 mln. 1,2 mln. 

Beschikbare weerstandscapaciteit 16,9 mln. 10,7 mln. 12,4 mln. 12,0 mln. 

Ratio 3,7 2,5 4,5 10,0 
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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. 

Op basis van onderstaande beoordelingen kan worden geconcludeerd dat onze gemeente in het 

verslagjaar 2016 een goede financiële positie heeft.  

 
(bedragen x  € 1.000) 

 

Netto schuldquote 
 

Rekening 

2015 
Begroting 

2016 
Rekening 

2016 
A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) + 0 0 0 
B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) + 1.549 6.507 3.547 
C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) + 6.517 4.890 5.518 
D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f BBV) - 0 0 0 
E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) - 6.873 4.850 8.138 
F Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) - 5.555 3.947 4.729 
G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) - 2.704 260 398 

 

Totaal 

 

-7.066 2.340 -4.240 
H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties 

reserves) 

 

45.415 47.022 51.099 
  Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%   -16% 5% -8% 

 

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 negatief. 

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 

2015 
Begroting 

2016 
Rekening 

2016 
A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) + 0 0 0 
B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) + 1.549 6.507 3.547 
C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) + 6.517 4.890 5.518 
D Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f BBV) - 10.764 10.760 10.760 
E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) - 6.873 4.850 8.138 
F Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) - 5.555 3.947 4.729 
G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) - 2.704 260 398 

 

Totaal 

 

-17.830 -8.420 -14.960 
H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. Mutaties 

reserves) 

 

45.415 47.022 51.099 

  
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

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

 

-39% -18% -29% 
 

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. 
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(bedragen x  € 1.000) 

 

Solvabiliteitsratio 
 

Rekening 

2015 
Begroting 

2016 
Rekening 

2016 
A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 63.789 49.237 63.589 
B Balanstotaal 75.220 75.151 76.181 

 Solvabiliteit (A/B) x 100% 85% 66% 83% 

 
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 

2015 
Begroting 

2016 
Rekening 

2016 

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

punt 1 BBV) 475 517 0 
B Bouwgronden in exploitatie (cf. art.38 lid b BBV) -1.906 -1.981 -714 
C Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties 

reserves) 45.415 47.022 51.099 
  Grondexploitatie (A+B)/C x 100% -3% -3% -1% 

 
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), met een positief resultaat.  

(bedragen x  € 1.000) 

 

Structurele exploitatieruimte  
Rekening 

2015 
Begroting 

2016 
Rekening 

2016 
A Totale structurele lasten 52.142 48.892 51.247 
B Totale structurele baten 53.110 52.445 53.978 
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 3 3 3 
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 366 466 962 
E Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves) 45.415 47.022 51.099 

 

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%  3% 9% 7% 
 

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 onroerendezaakbelasting. 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 

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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Woonlasten meerpersoonshuishouden 

Rekening 

2015 
Begroting 

2016 
Rekening 

2016 
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 211 228 228 
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 281 281 281 
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) 777 801 801 
F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 704 723 723 

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor (E/F) x 100% 110% 111% 111% 
 

De ruimte die 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.  
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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 

Meerjarig 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 
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A. Gebouwen in beheer 

 

Op grond van de financiële verordening wordt eens in de vijf jaar het meerjarig onderhoudsplan 

geactualiseerd, voor het laatst in 2012. In 2016 zijn gemeentelijke panden geschouwd en is het 

onderhoudsniveau getoetst. In 2017 wordt een geactualiseerd meerjarig onderhoudsprogramma 

gepresenteerd voor besluitvorming. 

Duurzaamheid is een belangrijk aspect bij investeringen voor onderhoud kapitaalgoederen, dit is een 

vanzelfsprekendheid binnen het totale proces van aanbesteding tot uitvoering. Duurzame en rendabele 

oplossingen (financieel duurzaam) genieten de voorkeur.  

De beheerplannen zijn financieel vertaald in de begroting. In de jaarrekening leggen we hier 

verantwoording over af. 

 

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 verkocht 
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 hebben gesprekken plaatsgevonden met het bestuur van Stichting Zanderij. Evaluatie heeft 

plaatsgevonden van de overeenkomst met de Stichting en het destijds genomen Raadsbesluit.  

 Overleg met Sportfondsen heeft geleid tot een nieuw contract voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 

2020. Gerelateerd aan de vraag van gebruikers en potentiele bezoekers (jonge gezinnen) vinden 

aanpassingen plaats.  

 

Gemeentehuis ’t Hof 

In ’t Hof is de Meerkamer gerenoveerd. De vloeren, wanden, plafonds, facilitaire inrichting zijn opgeknapt 

of vervangen. De ruimte is geschikt gemaakt voor ontvangsten maar ook voor presentaties en exposities.  

 

Gemeentehuis 

De werkzaamheden in het gemeentehuis hadden betrekking op een viertal zaken; 
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1) Groot onderhoud liftinstallatie. 

2) Vervangen inbraakdetectie systeem. 

3) Optimaliseren brandmeldsysteem.  

4) Aanpassing van de archiefbewaarplaats zodat voldaan werd aan eisen die voortvloeien uit de 

Archiefwet. 

 

EPA labels gemeentelijke gebouwen  

Voor het gemeentehuis is een nieuw EPA label verstrekt, het rapport geeft een positief EPA-advies. De 

investeringen om tot een duurzamer pand te komen hebben effect. Met het monitoren van onder meer het 

kantoorpand in de nabije toekomst, kunnen wij nog beter in beeld brengen wat het rendement is van de 

genomen maatregelen.  

 

Voorziening onderhoud gebouwen 

Stand per 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 

Bedrag € 946.251 € 688.743 €739.893 € 844.140 

 

B. Beheer Openbare Ruimte 

IBOR (Integraal beheer openbare ruimte) 

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

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 2016 blijkt dat 87% van onze wegen voldoet aan de CROW 

classificatie ‘voldoende’, 8% aan de classificatie ’matig’” en 5% aan de classificatie ’onvoldoende’. 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 2016 zijn er geen nieuwe masten 

geplaatst vanuit onderhoud. Er zijn 60 nieuwe LED-armaturen geplaatst. Hiermee behouden we hetzelfde 

verlichtingsniveau en sturen we aan op een grotere energiebesparing. 

 

Verkeersregelinstallatie 

Er zijn drie verkeerregelinstallaties op de N208. Twee zijn recent geplaatst. De derde betreft een 

verouderde installatie uit 1985 op de kruising N208/Weerlaan. Deze wordt in 2017 vervangen door een 

rotonde omdat de installatie technisch niet meer betrouwbaar, kwetsbaar en duur in onderhoud is. 

Kunstwerken  

In 2016 heeft de gemeente de gehele kunstwerkinspectie afgerond en in een nieuw beheersysteem 

ondergebracht. Er is een variantenonderzoek gestart voor de brug op de Noorderlaan. In 2017 wordt het 

onderzoek afgerond en een keuze gemaakt voor een nieuwe brug. Uitvoering zal later plaatsvinden.   

Groen 

In 2016 is in het kader van de Boomveiligheidscontrole (BVC) gestart met de inspectie van alle bomen in 

Hillegom. Zo krijgen we een beeld van de gezondheid en veiligheid van de bomen in Hillegom. 
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Baggeren 

In 2016 is het baggerbestek Hillegom 2016-2017 samen met Teylingen aanbesteed. In september is 

gestart met de eerste baggerwerkzaamheden o.a. de Heemtuin en Frederikslaan. Verwachting is dat in het 

1e kwartaal het volledig bestek is uitgevoerd. In totaal is er dan 5500m3 bagger verwijderd.  

Riolering en water 

Het onderhoud wordt uitgevoerd zoals in het GRP 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 in 

het rioolstelsel opgelost kunnen worden. 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. In 2016 zijn o.a. op de Vaclkslootlaan en Aalberselaan de beschoeiingen vervangen. In totaal is 

er 1,2 km nieuwe beschoeiing gerealiseerd. 

 

Voorziening onderhoud riolering  
Stand per  31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 

Bedrag               n.v.t.         695.563 841.283               713.396 
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Paragraaf C Financiering 
Opname van deze paragraaf in de jaarrekening 2016 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 

verstandige inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie bij decentrale overheden.  

 

Treasurystatuut 

Het treasurystatuut is verankerd in artikel 14, van ‘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 € 4.507.000 

(begroting 2016) te dekken met kortlopende geldleningen.  

Bedragen  € 1.000 

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

Gemiddelde netto vlottende schuld (-) dan wel 

gemiddelde overschot vlottende middelen (+) 850 2.359 5.354 3.986 
Kasgeldlimiet (begroting 2016) 4.507 4.507 4.507 4.507 

Ruimte 5.357 6.866 9.861 8.493 
 

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 2016 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  

1-1-2016 
  Boekwaarde  

31-12-2016 
Dunea duin&water 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 fluctuaties in 

benodigde liquide middelen goed plannen en tijdig maatregelen nemen. 

 

6. Kredietrisico/Debiteurenrisico 

De doelstelling van het kredietrisicobeheer is: 

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

 

  Risico op borgstellingen 1-1-2016 31-12-2016 

a Totaal volume van in de borgstelling betrokken geldleningen 8.576.381 4.742.217 

b Borgstelling gemeente Hillegom 1.797.040 1.092.334 

  Percentage b/a 21% 23% 
 

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 1,4 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 

2014 
rekening 

2015 
rekening 

2016 

Eigen vermogen          63,3         62,8         60,7  
Voorzieningen            3,3           3,4           3,5  

Subtotaal       66,6      66,2      64,2  
Boekwaarde vaste activa          61,4         61,5         63,6  

Voorraden (grondexploitatie)   
         

1,4- 
         

1,4- 
         

0,7- 
Financieringsoverschot         6,6        6,1        1,3  
          

Financiële ratio's in euro's 
rekening 

2014 
rekening 

2015 
rekening 

2016 

Boekwaarde activa (per inwoner) 2.932 2.915 3.016 
Geldleningen (per inwoner) 238,732 0 0 
Eigen vermogen en voorzieningen (per inwoner) 3.180 3.137 3.044 
Gewaarborgde geldleningen (per inwoner) 94 85 52 
Rentevoet eigen financiering   5,00%   5,00% 
          

Balans kengetallen verhouding 
rekening 

2014 
rekening 

2015 
rekening 

2016 

(1) totale activa/vreemd vermogen            6,4           9,3           8,4  
(2) vlottende activa / vlottende passiva            1,5           1,7           1,4  
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Paragraaf D Bedrijfsvoering 

A. Personeel en organisatie  

 

Speerpunten 

Wat hebben we bereikt 

 Pilot Gesprekscyclus. 

 HLT Samen. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 

 Pilot Gesprekscyclus 

In 2015 zijn we begonnen met een pilot voor een nieuwe gesprekscyclus, bestaande uit een 

ontwikkelgesprek en een beoordelingsgesprek waarbij we werken met 360-graden feedback. 

Vier teamleiders, de directeur en een aantal medewerkers per team hebben meegedaan. In 2016 is de pilot 

afgerond en heeft een evaluatie plaatsgevonden. 

Hoewel er aandachtspunten zijn, is de conclusie dat het systeem prima zou passen in de filosofie van de 

nieuwe organisatie HLT voor wat betreft taakvolwassen medewerkers en het sturen op resultaten.  

We hebben afgesproken dat we de uitkomsten van de pilot betrekken bij de ontwikkeling van een 

gesprekscyclus voor de nieuwe organisatie HLTsamen. 

 

 HLT Samen 

Het jaar 2016 heeft helemaal in het teken gestaan van de ambtelijke samenvoeging. 

Er is deelgenomen aan werkgroepen: P&O, Salarisadministratie en Samenwerken in de nieuwe organisatie 

en een bijdrage geleverd aan de ondersteuning van de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) en het 

Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO).  

 

Reguliere werkzaamheden 

 Ontwikkeling en opleidingen 

Dit jaar lag ook voor wat betreft opleiding en ontwikkeling de focus op de nieuwe organisatie. In dat kader 

is er geïnvesteerd in talentanalyse en een gezamenlijk opleidingsprogramma voor de drie ambtelijke 

organisaties. 

Binnen de Hillegomse organisatie is organisatiebreed geïnvesteerd in een training Zaakgericht werken, een 

herhalingscursus voor interventiemedewerkers en cursussen in het kader van rampenbestrijding. Ook 

hebben diverse medewerkers een coachingstraject gevolgd. Naast vakinhoudelijke opleidingen is 

deelgenomen aan opleidingen die aangeboden worden via de regionale mobiliteitssite 

Werkeninhetwesten.nl.  

Van het budget van € 134.000,- is in 2016 ongeveer € 115.000,-  besteed. 

 

TMA 
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Om de medewerkers voor te bereiden op hun rol in de nieuwe organisatie is hen in 2016 de mogelijkheid 

geboden om een talentenanalyse (TMA) te doen. Deze analyse geeft de individuele medewerker inzicht in 

drijfveren, talenten en competenties en biedt een basis om keuzes te maken voor werkzaamheden waarin 

een beroep wordt gedaan op zijn of haar competenties of om zich juist verder te ontwikkelen in bepaalde 

competenties. 

Het deelnemen aan de TMA test vond plaats op basis van vrijwilligheid. 

 

HLT opleidingsprogramma  

In het najaar is, voor alle drie de gemeenten, gestart met workshops vanuit “HLT University”: leeractiviteiten 

die de medewerkers ondersteunen in het werk en de verandering naar een nieuwe samenwerkingsvorm in 

HLT verband én de kans bieden om hun nieuwe collega’s te ontmoeten en elkaar te leren kennen. 

Deze ronde van workshops was gericht op bewustwording, verkennen, inspiratie en oriëntatie op de 

nieuwe werksituatie. Er was een divers opleidingsaanbod op basis van 6 strategische thema’s die bijdragen 

aan het succes van de nieuwe organisatie. Iedere medewerker kon zich inschrijven voor 2 workshops. 

De ervaringen met deze eerste ronde worden gebruikt om een passend vervolg aanbod te formuleren voor 

2017.  

 

 Verzuim  

Het ziekteverzuimpercentage was in 2016 7,72%. Dit is een geringe verhoging ten opzichte van 2015. Ook 

in 2016 was sprake van een aantal langdurig zieken.  

 

 Verzuimcijfers van de afgelopen jaren:  

Jaar Gemiddeld aantal 

personeelsleden 
Ziekteverzuim 

percentage 
Landelijk verzuimpercentage 

gemeenten 20.000-50.000 

2016 104,9 7,72 Nog niet bekend 

2015 108,6 7,68 4,9 

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 

 

 

 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 2016 zijn er 99 personeelsleden in 

dienst van de gemeente Hillegom. Gedurende het 

jaar hebben 8 medewerkers de organisatie verlaten 

en zijn er geen nieuwe medewerkers in dienst 

gekomen. Dit betekent een verloop van 8%. 

 

Het personeelsbestand van de gemeente Hillegom kent een gemiddelde leeftijd van 49,9 jaar. De 

gemiddelde leeftijd bij de mannen bedraagt 53,2 jaar en bij de vrouwen is dit 47,9 jaar. Op 31 december 

2016 zijn er 37 mannen en 62 vrouwen in dienst van de gemeente Hillegom. 

 Peildatum 31 december 

Jaar Totale 

formatie 

in fte 
Vacatures 

in fte 

2016 91,42 -- 
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 

 Onderhouden en actualiseren bedrijfssystemen. 

 Voorbereiding op en migratie naar HLTsamen. 

 

Wat hebben we bereikt 

 Levering van een stabiel automatiseringsplatform.  

 Migratie van applicaties naar nieuwe infrastructuur (HLTsamen). 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 Vanwege HLTsamen werden alle applicaties en data overgezet op een nieuw platform. 

 (nagenoeg) alle hardware werd vervangen. 

 Om frictiekosten te voorkomen werden waar mogelijk al contracten geharmoniseerd, opgezegd of 

beëindigd. 

C. Informatie- en gegevensbeheer  

Speerpunten 

 Afronden projecten ‘IV en ICT beleidsplan’. 

 Opstellen nieuw informatiebeleid, afgestemd met de regiogemeenten. 

 Afronden opbouw (kaartmateriaal) Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). 

 Zaakgericht werken. 

 

Wat hebben we bereikt 

 Afronding projecten uit het ‘IV en ICT Beleidsplan’. 

 Een vastgesteld HLT-informatiebeleid. 

 De BGT-kaart van Hillegom staat in de landelijke voorziening (LV). 

 Operationeel zaaksysteem en verdere digitalisering. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

Voor zover mogelijk en zinvol, zijn de projecten uit het ‘IV&ICT-plan’ in 2016 afgerond. In nauwe 

samenwerking met onze toekomstige (ambtelijke) fusiepartners Lisse en Teylingen, hebben we nieuw 

informatiebeleid vast laten stellen, dat zoveel mogelijk aansluit op de visies op dienstverlening en 

bedrijfsvoering. 

De aansluiting van Hillegom op de landelijke voorziening (LV) van de Basisregistratie Grootschalige 

Topografie (BGT) is een feit; Hillegom staat op de kaart! Samen met onder andere gemeente Lisse, 

provincie Zuid-Holland, het waterschap en het samenwerkingsverband BGT is gewerkt aan de 

vervaardiging van het kaartmateriaal. Inmiddels wordt gewerkt aan de koppeling van de BGT met de 

beheerpakketten van Openbare Ruimte. 

Vanwege de komst van een nieuw zaaksysteem in HLT verband, is de verdere ontwikkeling van het ‘eigen’ 

systeem in het voorjaar gestaakt. Alle energie werd vervolgens gericht op de aanschaf en implementatie 

van het nieuwe systeem, dat op 2 januari 2017 in heel HLT ‘live’ gaat. Veel gegevens zijn ook afgelopen 

jaar digitaal beschikbaar gekomen. Met de ingebruikname van het nieuwe zaaksysteem per 2 januari 

aanstaande, wordt de volgende stap gezet in de richting van digitaal werken. Het streven is er op gericht, 

de papierstroom tot een minimum terug te brengen. 
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D. Communicatie 

Communicatie en dienstverlening zijn sterk met elkaar verweven. De wijze waarop we communiceren naar 

onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen maken een wezenlijk onderdeel uit van de 

dienstverlening. In de communicatie staat centraal wat het beleid oplevert, welke afweging wij hierbij 

gemaakt hebben en welke bijdrage wij eventueel van de betrokkenen vragen. Daarnaast is het onderdeel 

PR een van de taken van communicatie, met als doel de visies, plannen, verrichtingen en de resultaten van 

het college voor Hillegom op een positieve manier uit te venten richting de burger en stakeholders. Een 

belangrijk doel van deze communicatie is om transparant te zijn en vertrouwen in het lokale bestuur te 

versterken. Naast ‘zenden’ neemt ‘luisteren’ ook een steeds belangrijkere plek in de communicatie-

aanpak. Participatie is een wederkerig proces, waarbij goede communicatie een kritieke succesfactor is.  

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

Doorontwikkeling communicatie gemeente Hillegom 

In 2016 zijn werktafels georganiseerd waarbij de verdieping is gezocht op het evaluatierapport 

‘Verbindingen leggen’ van november 2012. Het beleid voldoet ten opzichte van de huidige ambities. Wel 

hebben we in de werktafels samen met ambtenaren, college en raadsleden de verdieping gezocht op drie 

terreinen: 

o De communicatie rondom persoonlijke dienstverlening 

o De communicatie rondom bestuurlijke beleidsontwikkeling en uitvoeringsmaatregelen 

o 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. 

Op creatieve wijze zijn concrete verbetervoorstellen doordacht op basis van de dagelijkse beleidspraktijk. 

De opgehaalde informatie geldt als waardevolle input die mee is gegeven aan de afdeling communicatie in 

HLTsamen 

 

Webcare 

We gebruiken een webcare-tool (Obi4one) voor het monitoren (luisteren) van geluiden uit de (lokale) 

samenleving. We meten daarnaast het effect van de gemeentelijke communicatie, als middel voor 

omgevingsanalyse en het in beeld brengen van de communicatie-behoefte van onze doelgroepen en als 

communicatiemiddel om vragen van inwoners te beantwoorden. De tool wordt onder werktijden gedurende 

de hele dag gemonitord. Hiervoor is een taakverdeling gemaakt tussen het KKC en communicatie.  

 

Social media 

We zetten social media vaker in als communicatiemiddel bij projecten. Dit jaar blijkt dat bijvoorbeeld posts 

en filmpjes op Facebook een groot bereik kunnen hebben. Social is een waardevol extra kanaal dat een 

aanvulling is op de middelenmix. Hiermee sluiten we aan op het actuele communicatie-adagium ‘ga naar 

de plekken waar jouw doelgroep aanwezig is – off- en online’.  

 

Kwaliteitsslag website 

In 2016 voldeed de gemeentelijke website aan de toegankelijkheidseisen van de overheid. Daarnaast wordt 

de website continu gecontroleerd op gebroken links, andere fouten en taalniveau (B1). 

 

Voorbereiding HLTsamen 

De afdeling heeft ook een behoorlijke bijdrage geleverd aan projecten die in de aanloop naar HLTsamen 

vorm hebben gekregen, zoals onder meer het nieuwe intranet.  
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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. In 2016 is het Plan van aanpak Rechtmatigheid 2013-2015 met het oog op de ambtelijke 

samenwerking HLTsamen verlengd met 1 jaar. Op basis hiervan zijn er de 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.  

 

SiSa 

In december is het bericht binnen gekomen van de Algemene Rekenkamer (ARK), dat de ARK steunt op de 

bevindingen van de Audit Dienst Rijk. Daarmee kon het ministerie van Binnenlandse Zaken & 

Koninkrijksrelaties aan de leiding van de verstrekkende ministeries melden, dat kan worden gesteund op 

de verantwoordingsinformatie over 2015. De beschikkingen van de specifieke uitkeringen kunnen hiermee 

worden vastgesteld. Omdat dit bericht vanwege de vertragingen bij de verantwoording 2015 later is dan 

normaal, kan het zijn dat sommige beschikkingen later zijn vastgesteld of nog in de komende weken 

worden vastgesteld. Voor 2016 wordt eenzelfde traject verwacht.  

 

VIC 

In 2016 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 2016 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.  
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Managementletter Baker Tilly Berk 

In november 2016 heeft de accountant interim-controlewerkzaamheden gedaan.  

De werkzaamheden bestonden uit: 

 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.  

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. 

 Actief is deelgenomen aan de werkgroep facilitaire zaken binnen HLT om tot een goede voorbereiding 

en uitvoering te komen van de transitie en verhuizing afgelopen december. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door tal van zaken, collega’s die langdurig afwezig waren en zijn door 

verschillende oorzaken, voorbereiden van start van de HLT organisatie, leveren van input en het mede 

zorgdragen van een uitvoeringsplan. 

Uitvoering van de 2e fase renovatie ’t Hof is volgens planning gerealiseerd, 3e fase volgt in 2017. 

 

Reguliere taken 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

De winkel is open gebleven en door inzet van medewerkers is het gewenste serviceniveau gehaald. Door 

Facilitaire zaken werden de meldingen van de schades afgedaan voor de drie HLTsamen gemeenten. 

 

 

 

 

 

 

 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 

2016 

Hillegom 

2016 

Totale huisvestingskosten per m2 BVO € 97,00 € 95,00 

Kosten onderhoud en renovaties € 19,00 € 14,00 

Kosten bewaking & beveiliging per m2 BVO € 14,00 € 16,00 

Kosten schoonmaak per m2 BVO € 18,00 € 23,00 

NB. Onder BVO wordt verstaan het Bruto Vloer Oppervlak conform de NEN 1824, in het onderzoek is bedoeld het BVO 

van het gemeentehuis, kantoorpand.  

Gemeente Aantal 

schades 

Hillegom 68 

Lisse 33 

Teylingen 71 
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H. Inkoop 

 

Wat hebben we bereikt 

In het onderstaand overzichtstaan de gerealiseerde besparingen van de inkooptrajecten. 

Onderwerp Raming 

aanneemsom 

Gegunde 

waarde 

Resultaat  Looptijd 

Ingenieursdiensten N208 fase 3 350.000 59.707 290.293 Eenmalig 

Inhuur toezichthouder OB 150.000 116.064 33.936 Een jaar 

Inbraakdetectie- en beveiligingssysteem 45.000 43.419 1.582 2 jaar  

Inhuur senior planeconoom 76.800 76.800 0 3 - 6 mnd 

6 herstraat projecten 213.580 148.835 64.745 Eenmalig 

Opstellen Business Cases Economische 

agenda 

60.000 57.750 2.250 Eenmalig 

Reconstructie Hoofdstraat 230.000 147.800 82.200 Eenmalig 

Beschoeiingen, natuurvriendelijke oevers 632.000 632.000 0 Eenmalig 

Rioolrenovatie Elsbroek e.o. 168.900 136.160 32.740 Eenmalig 

Ingenieursbureau Valckslootlaan 60.000 22.000 38.000 Eenmalig 

Asfaltonderhoud 219.000 141.700 77.300 Eenmalig 

Busstation Stationsweg 149.000 106.750 42.250 Eenmalig 

Herinrichting parkeerterrein Kerkstraat 157.000 147.650 9.350 Eenmalig 

Ingenieursbureau Sixlaan 40.000 42.545 -2.545 Eenmalig 

Project/Directiev. Noorder Leidsevaart 50.000 35.840 14.160 10 maanden 

Toezichthouder Noorder Leidsevaart 92.160 69.120 23.040 1 jaar 

Rioolvervanging Valckslootlaan 575.000 489.000 86.000 Eenmalig 

Noorder Leidsevaart/beschoeiing Jagerspad 1.400.000 1.392.400 7.600 Eenmalig 

Baggerprogramma 2015-2023 350.000 362.000 -12.000 Doorlopend 

Hoofdstraat Zuid 230.000 194.600 35.400 Eenmalig 

Reconstructie Sixlaan/Stationsweg 1.370.127 1.048.000 322.127 Eenmalig 

Totalen 6.618.567 5.470.140 1.148.428   

 

De inkoopadviseurs van stichting Rijk geven ook ondersteuning aan projecten die worden opgestart in 

gezamenlijkheid met meerdere gemeenten. Genoemd kunnen worden de aanbesteding voor VAB transport 

en verwerking Gft afval, detachering, payroll en ZZP overeenkomsten. Ook de aanbesteding voor de nieuwe 

werkorganisatie HLTsamen is ondersteund bij inkoop van producten.  

I. Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid  

 

In 2016 zijn er geen onderzoeken uitgevoerd, zoals gepland. De ambtelijke fusie tussen Hillegom, Lisse en 

Teylingen heeft prioriteit gekregen. 

J. Bestuurlijk juridische zaken  

 

Algemeen 

In 2016 hebben wij ons gericht op de eerstelijns advisering en de voorbereiding op de werkorganisatie 

HLTsamen. 
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Eerstelijns taken 

Hiervoor hebben wij diverse projecten ondersteund, zoals de Vosse- en Weerlanerpolder en de herziening 

van verschillende bestemmingsplannen. Daarnaast hebben wij geadviseerd over diverse verordeningen en 

beleidsstukken. Ook hebben wij input geleverd voor de beantwoording van vragen uit de Raad. In 2016 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 2016 zijn er in totaal 23 bezwaarschriften ingediend. Hiervan zijn er 3 ingetrokken. De 20 

bezwaarschriften waren gericht tegen 14 besluiten. Hierover zijn door de commissie 14 adviezen 

uitgebracht. 

 

Binnen de bezwaarprocedure passen wij standaard mediation toe. Dit heeft in 2016 geleid tot het intrekken 

van drie bezwaarschriften. In de toekomst zou hier nog wel meer winst kunnen worden geboekt.  

 

De 14 besluiten waartegen bezwaarschriften zijn ingediend, heeft de Commissie bezwaarschriften wel in 

behandeling genomen. De Commissie heeft over 5 besluiten het advies gegeven de bezwaren niet-

ontvankelijk te verklaren. Over 1 besluit is geadviseerd om de bezwaren gegrond te verklaren en over 8 

andere besluiten de bezwaren ongegrond te verklaren. Tot slot zijn er nu nog twee besluiten waarover nog 

geen advies is uitgebracht. Reden hiervan is dat de behandeling van een bezwaarschrift met instemming 

van de bezwaarmaker is opgeschort en een bezwaarschrift op 20 december 2016 is ontvangen en in 2017 

wordt behandeld. 

 

Het aantal beroepschriften dat in 2016 is ingediend, is lager dan voorgaande jaren, te weten 5.  

Er is tot op heden 1 uitspraak gedaan welke ongegrond luidde. In 1 zaak is ook een voorlopige voorziening 

gevraagd, deze is afgewezen. De zittingen van 3 zaken moeten nog plaatsvinden. Eén zitting heeft in 

januari 2017 plaatsgevonden. 

 

In 2016 zijn 11 klachten ingediend, waarvan één klacht aanvankelijk direct bij de Nationale Ombudsman 

was ingediend. Deze is eerst door de gemeente zelf behandeld. Van de 11klachten zijn er 9 op informele 

wijze behandeld en naar tevredenheid van klager afgehandeld. Eén klacht is nog in behandeling. Voor 1 

klacht heeft een zitting bij de klachtadviescommissie plaatsgevonden. Deze klacht is gegrond verklaard. Bij 

de Nationale Ombudsman is één klacht ingediend. Daarover heeft de Nationale Ombudsman besloten geen 

onderzoek in te stellen. 

 

Juridische control 

In 2016 heeft de nadruk gelegen op bovenstaande taken. De juridische control heeft zich beperkt tot het 

strikt noodzakelijke zoals controle op voorstellen en het monitoren van nieuwe wetgeving. 
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Prestatiegegevens  

 

 

 

 
 

 

 

Paragraaf E Verbonden partijen 
De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de organisaties (stichtingen, gemeenschappelijke 

regelingen) waarin de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft. Bestuurlijk belang betekent een 

zetel in het bestuur van de verbonden partij of het hebben van stemrecht. Financieel belang betekent dat 

de beschikbaar gestelde gemeentelijke middelen niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de 

verbonden partij.  

 

Het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang. Gezien het belang in de 

realisatie van de doelstellingen van de gemeente is het noodzakelijk 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.  

 

Bezwaarschriften 2016 Ingetrokken

Niet-ontvankelijk

Ongegrond

Gegrond

Nog niet bekend

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bezwaarschriften 41 32 50 70 29 17 47 23

Beroepschriften 20 20 22 16 19 18 8 5

Klachten 10 12 12 11 19 21 19 11
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Algemeen kader Hillegom 

 In de financiële verordening van de gemeente Hillegom is het volgende opgenomen:  

In de paragraaf verbonden partijen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de 

verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

in ieder geval van elke verbonden partij op:  

a. de naam en vestigingsplaats;  

b. het financieel belang van de gemeente;  

c. de zeggenschap van de gemeente;  

d. het publiek belang dat wordt gediend met de deelname. 
 

Informatie per verbonden partij 

In de BBV is hierover het volgende opgenomen (art. 15 lid 2): 

In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen: 

a. de naam en vestigingsplaats;  

b. het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; 

c. het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte 

omvang aan het einde van het begrotingsjaar; 

d. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden 

partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; 

e. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het 

begrotingsjaar. 

 

Ontwikkelingen en mutaties  

Indien beschikbaar zijn de cijfers overgenomen uit de jaarverslagen 2016 van de verbonden partijen. 

Wanneer het jaarverslag 2016 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 2015 als beste 

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 met gegevens per verbonden partij. De volgorde van de 

verbonden partijen komt overeen met die van de programma’s. 
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Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma 1 (ruimte), prestatieveld 1.5 milieu

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2016 2016 31-12-2016 1-1-2016 31-12-2016 1-1-2016

540 -267 1.665 2.804 6.144 4.649

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2016 2016 31-12-2016 1-1-2016 31-12-2016 1-1-2016

8.288  0 0 6.564 12.160

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2016 2016 31-12-2016 1-1-2016 31-12-2016 1-1-2016

1.960 842 3.033 5.404 3.113 2.943

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) 2016 2016 31-12-2016 1-1-2016 31-12-2016 1-1-2016

676 -436 2.077 5.765 24.699 25.156

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands-Midden (RDOG)

Gemeenschappelijke regeling

Omgevingsdienst West Holland (ODWH)

Leiden

Gemeenschappelijke regeling

2 wethouders in het Algemeen Bestuur 

E igen vermogen Vreemd vermogen

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.

Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD)

Lisse

Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB)

Teylingen

Eigen vermogen

Gemeenschappelijke regeling

1 wethouder in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur

2 (maatschappij), prestatieveld 2.1 sociaal domein

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 en 2 wethouders in het Dagelijks Bestuur

E igen vermogen Vreemd vermogen

Vreemd vermogen

2 (maatschappij), prestatieveld 2.1 sociaal domein

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.

1 wethouder in het Algemeen Bestuur

Leiden

Eigen vermogen Vreemd vermogen
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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

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2016 2016 31-12-2016 1-1-2016 31-12-2016 1-1-2016

1.106 841 7.579 9.912 25.572 19.037

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2016 2016 31-12-2016 1-1-2016 31-12-2016 1-1-2016

803 0 95 95 4.094 4.097

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma 4 (Beheer openbare ruimte)

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2016 2016 31-12-2016 1-1-2016 31-12-2016 1-1-2016

3.279 3.077 25.292 24.474 26.243 28.169

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 VRHM behartigt van de gemeenschappelijke belangen in de regio Hollands Midden op de 

terreinen brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding.

E igen vermogen Vreemd vermogen

Het (concept) jaarverslag 2016 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2015 als beste schatting op te nemen voor 2016. 

Het (concept) jaarverslag 2016 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2015 als beste schatting op te nemen voor 2016. 

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

De Meerlanden N.V.

Hoofddorp

Naamloze Vennootschap

Gemeenschappelijke regeling

1 wethouder in het Dagelijks Bestuur
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Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2016 2016 31-12-2016 1-1-2016 31-12-2016 1-1-2016

675 0 1.397 1.629 32.973 33.444

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma Algemene dekkingsmiddelen (lokale heffingen)

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2016 2016 31-12-2016 1-1-2016 31-12-2016 1-1-2016

335 49 214 518 6.957 7.173

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met paragraaf Bedrijfsvoering

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2016 2016 31-12-2016 1-1-2016 31-12-2016 1-1-2016

105 184 541 394 248 287

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)

Gemeenschappelijke regeling

1 wethouder in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur 

E igen vermogen Vreemd vermogen

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

Het (concept) jaarverslag 2016 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2015 als beste schatting op te nemen voor 2014. 

Het (concept) jaarverslag 2016 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2015 als beste schatting op te nemen voor 2016. 

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.

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) 2016 2016 31-12-2016 1-1-2016 31-12-2016 1-1-2016

1 aandeel 0 390 390 17.016 18.339

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Opmerking

Relatie met programma Algemene dekkingsmiddelen 

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000.000) 2016 2016 31-12-2016 1-1-2016 31-12-2016 1-1-2016

49.686 aand. 226 4.163 3.582 145.348 149.923

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Opmerking

Relatie met programma Algemene dekkingsmiddelen 

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2016 2016 31-12-2016 1-1-2016 31-12-2016 1-1-2016

66.167 aand. 9.239 184.478 175.239 391.727 377.383

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Opmerking

Relatie met programma Algemene dekkingsmiddelen 

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000.000) 2016 2016 31-12-2016 1-1-2016 31-12-2016 1-1-2016

505.209 aand. 246 3.687 3.579 4.039 4.093

Alliander N.V.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Arnhem

Naamloze Vennootschap

Het (concept) jaarverslag 2016 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2015 als beste schatting op te nemen voor 2016. 

Het (concept) jaarverslag 2016 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2015 als beste schatting op te nemen voor 2016. 

Naamloze Vennootschap

Noordwijkerhout

Besloten Vennootschap

Algemene vergadering van aandeelhouders

E igen vermogen Vreemd vermogen

Eigen vermogen Vreemd vermogen

Participatie Greenport Ontwikkelingsmaatschappij  Duin- en Bollenstreek (GOM)

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 2016 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2015 als beste schatting op te nemen voor 2016. 

Het (concept) jaarverslag 2016 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2015 als beste schatting op te nemen voor 2016. 

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

Den Haag
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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 
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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 sprake 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 31-12-2016 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 plaatsvindt.  

Voorziening grondexploitatie 

Per 31-12-2016 bedraagt de voorziening € 0,-. Bij de jaarrekening 2016 is er opnieuw bekeken of er een 

storting moet worden gedaan in de voorziening.  

Overzicht gronden: 

 
NB. Een negatieve boekwaarde is een positief resultaat op de grondexploitatie en winst voor de gemeente. 

Overzicht Gronden totaal 

m2 

grond

Boekwaarde 

1 jan 2016

Uitgaven 

2016

Inkomsten 

2016

Naar 

MVA 

gronden 

Boekwaarde 

31 dec 

2016

Boek-

waarde 

Per m2

Nog te 

maken 

kosten

Nog te 

ontvangen 

inkomsten

Te 

verwachten 

resultaat

Nog niet in exploitatie genomen gronden

Hillegom Noord 61.136 88.946 88.946 0 0 n.v.t.

Ontwikkeling Paulusschool 15.109 385.732 385.732 0 0 n.v.t.

Totaal 474.678 0 0 474.678 0 0 0 0

In exploitatie genomen gronden

Vossepolder 93.655 -1.905.845 1.781.749 590.000 -714.096 -8 8.444.668 10.510.563 -2.779.991

Totaal -1.905.845 1.781.749 590.000 -714.096 8.444.668 10.510.563 -2.779.991

Totaal gronden -1.431.167 1.781.749 590.000 -714.096 8.444.668 10.510.563 -2.779.991
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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. In 2016 zijn deze gronden over gebracht naar 

de materiele vaste activa, gronden en terreinen. In het vernieuwde BBV (Besluit Begroting en 

Verantwoording) mogen de nog niet in exploitatie genomen gronden niet onder de voorraad gronden 

worden verantwoord. 

 

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 ontwikkeling heeft twee jaar stilgelegen 

door de woningmarkt en de juridische procedure met betrekking tot de ruilovereenkomst met de Manege. 

Eind 2016 heeft de grondruil plaatsgevonden tussen de Gemeente en Manege. Nu de woningmarkt weer 

aantrekt is er opnieuw gekeken naar de grondexploitatie en zal er medio 2017 een geactualiseerde 

grondexploitatie aan de raad worden aangeboden. 
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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.  

 

A. Tarieven 

De tarieven voor de lokale heffingen zijn overeenkomstig de beraadslagingen in de raad. 

Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen 2015 2016 

OZB Woningen Eigenaar 0,0942% 0,1037% 
  Niet-woningen Eigenaar 0,1533% 0,1830% 
  Niet-woningen Gebruiker 0,1246% 0,1394% 
Reiniging Afvalstoffenheffing Normaal huishouden € 284,55 € 284,55 
  Afvalstoffenheffing Klein huishouden € 258,36 € 258,36 
Riolering Woningen 2 of meer persoonshuishouden € 281,08 € 288,44 
  Woningen 1 persoonshuishouden € 252,28 € 259,64 
  Niet-woningen <100 € 252,28 € 259,44 
  Niet-woningen 100-250 € 297,28 € 304,64 
  Niet-woningen 250-500 € 369,28 € 376,64 
  Niet-woningen 500-1000 € 504,28 € 511,64 
  Niet-woningen 1000-2000 € 774,28 € 781,64 
  Niet-woningen 2000-4000 € 1.314,28 € 1.321,64 
  Niet-woningen 4000-6000 € 2.034,28 € 2.041,64 
  Niet-woningen >6000 € 3.834,28 € 3.841,64 
  Niet-woningen Garages/trafo's €50,00  €50,00  

  

PARAGRAAF G 
LOKALE HEFFINGEN



 

 

82 

 

Onroerende zaakbelastingen 

Maatstaf OZB/WOZ herwaardering: voor de WOZ waarde voor 2016, geldt 1 januari 2015 als waarde 

peildatum.  

 

B. Overzicht geraamde inkomsten 

In het onderstaande overzicht worden de opbrengsten lokale heffingen weergegeven.  

Bedragen x € 1.000 

Lokale heffingen 
Werkelijk 

2015 

Begroting 

2016 vóór 

wijziging 

Begroting 

2016 na 

wijziging 

Werkelijk 

2016 

Onroerende Zaakbelasting 2.981 3.285 3.321 3.354 
Precariobelasting 1.413 1.723 1.740 1.889 
Overige baten (dwangbevelen) 36 30 30 35 

Totaal niet bestedingsgebonden 4.430 5.038 5.091 5.279 
Afvalstoffenheffing 2.520 2.545 2.520 2.539 
Rioolheffing 2.677 2.814 2.766 2.778 
Secretarieleges 369 354 354 412 
Leges bouwvergunningen  619 270 200 349 
Begrafenisrechten 57 51 51 43 
Rechten en Marktgelden 11 18 18 9 
BIZ-rechten 74 78 78 65 

Totaal wel bestedingsgebonden 6.328 6.130 5.986 6.196 
Totaal  10.758 11.168 11.078 11.474 

 

 

Precariobelasting 

Door Liander worden de kabels en leidingen sinds 2015 elk jaar nagemeten. De tarieven voor leidingen en 

kabels (€ 4,56 per strekkende meter) zijn in de Duin- bollenstreek gelijk getrokken. Het hogere tarief heeft 

een hogere opbrengst gerealiseerd.  

 

Secretarieleges 

Bij de secretarieleges vallen de reisdocumenten op. Er is ruim € 44.000 meer ontvangen dan geraamd. 

Meer aanvragen geeft echter ook meer lasten. 

 

Leges bouwvergunningen 

Bij de bestuursrapportage zijn de opbrengsten van de leges bouwvergunningen in eerste instantie verlaagd 

met € 70.000. De opbrengsten zijn nu hoger dan geraamd door de hoeveelheid aanvragen en een aantal 

grotere bouwaanvragen in met name het laatste kwartaal.  
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C. 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. 

 

Woonlasten 2016 (bron: Coelo) 
Gemeente OZB 

woningen 
OZB niet 

woningen 
Reinigings-

heffing 
Rioolheffing Woonlasten 

huurder 

(afval en 

riool)  

Woonlasten 

eigenaar 

OZB riool 

en afval 
Teylingen 0,0793% 0,3067% €324 €127 €451 €674 
Katwijk 0,0946% 0,3585% €298 €152 €450 €681 
Haarlemmermeer 0,1081% 0,5800% €325 €122 €447 €713 
Noordwijkerhout 0,0881% 0,3099% €300 €269 €569 €780 
Lisse 0,0947% 0,3388% €294 €255 €549 €781 
Hillegom 0,1037% 0,3224% €285 €288 €573 €801 
Noordwijk 0,1220% 0,2555% €272 €149 €421 €821 
Heemstede 0,1039% 0,3590% €241 €203 €444 €839 
Bloemendaal 0,1085% 0,4340% €301 €253 €554 €1.158 

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/twee 

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 2016. 

 

Kengetallen 

Sinds 2015 schrijft het BBV kengetallen voor. De kengetallen over de lokale heffingen zijn, overeenkomstig 

de wens van de toezichthouder, opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen.  

 

D. Bezwaarschriften  

Bezwaren tegen: 2013 2013 2015 2016 

Verschillende heffingssoorten 248 149 146 94 

WOZ 417 158 121 104 

Totaal 665 307 267 267 

 

Er zijn geen beroepsprocedures uit de bezwaren gekomen. Door de huidige aanpak, telefonische 

afhandeling van WOZ-opmerkingen, zijn er minder bezwaren tegen de WOZ-waarde.  

E. Kwijtscheldingen 

Aan degenen die niet in staat zijn om een belastingaanslag te betalen, kan (op grond van de 

Invorderingswet 1990) kwijtschelding worden verleend. De ministeriële regeling “Uitvoeringsregeling 

Invorderingswet 1990” geeft regels over de uitvoering. Deze regeling geldt ook voor de gemeentelijke 

heffingen (art. 255 Gemeentewet). De kwijtscheldingsnorm is bepaald op 100% van de geldende  
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bijstandsnorm (besluit 14 maart 1997). Kwijtschelding is verleend voor de OZB, de rioolheffing en de 

afvalstoffenheffing. 

Kwijtscheldingen lokale heffingen 
Werkelijk 

2015 

Begroting 

2016 vóór 

wijziging 

Begroting 

2016 na 

wijziging 

Werkelijk 

2016 

Kwijtscheldingen rioolheffing € 93.641 € 90.560 € 90.560  € 89.069 

Kwijtscheldingen 

afvalstoffenheffing € 96.622 € 87.128 € 87.128  € 90.000 

Kwijtschelding OZB € 576 € 0 € 0  € 452 

Totaal kwijtscheldingen € 190.839 € 177.688 € 177.688  € 179.521 

In 2016 zijn er 196 gevallen geautomatiseerd kwijtschelding verleend. Daarnaast zijn er 352 verzoeken tot 

kwijtschelding ontvangen. Er zijn 33 administratieve beroepschriften ingediend. 
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Financiële jaarrekening 
  

FINANCIËLE
JAARREKENING
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Balans per 31 december (bedragen x € 1.000) 

 
 

Activa 2016 2015 

VASTE ACTIVA     

immateriële vaste activa     

bijdragen aan activa in eigendom derden           925             -    
subtotaal immateriële vaste activa          925             -    

materiële vaste activa     

met economisch nut      31.291       30.385  
met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de 

kosten een heffing kan worden geheven      12.686       12.783  

met maatschappelijk nut        5.487         4.119  

subtotaal materiële vaste activa      49.464       47.287  

financiële vaste activa      

langlopende leningen      10.760       10.764  

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen        2.481         2.509  

bijdragen aan activa in eigendom derden            -              959  

subtotaal financiële vaste activa       13.241       14.232  
Totaal vaste activa      63.630       61.519  
VLOTTENDE ACTIVA     

niet in exploitatie genomen bouwgronden            -             475  
onderhanden werk, gronden in exploitatie          714-       1.906- 
vooruitbetalingen              -    

subtotaal voorraden          714-       1.431- 

      

vorderingen op openbare lichamen        4.520         4.731  

overige vorderingen            781            642  

kortlopende uitzettingen        2.837         1.500  

liquide middelen        4.729         5.555  

overlopende activa           398         2.704  
Totaal vlottende activa      12.551       13.701  
      

Totaal generaal      76.181       75.220  
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Passiva 2016 2015 

EIGEN VERMOGEN     

algemene reserves        8.742         8.752  

      

bestemmingsreserves      51.924       54.077  

      

nog te bestemmen resultaat        2.923            960  

      

subtotaal Eigen vermogen       63.589       63.789  

      

VOORZIENINGEN     

voorzieningen        3.527        3.365  

subtotaal Voorzieningen       3.527        3.365  

      

      

Totaal vaste passiva      67.116       67.154  

VLOTTENDE PASSIVA     

Netto vlottende schulden     

Overige kasgeldleningen            -               -    

Bank- en girosaldi            -               -    

Overige schulden        3.547         1.549  

      

Overlopende passiva     

Nog te betalen bedragen        2.096         2.135  

Overige transitorische posten            13             14  

Specifieke uitkeringen        3.409         4.368  

      

Totaal vlottende passiva       9.065        8.066  

      

Totaal generaal      76.181       75.220  

      

Gewaarborgde geldleningen 1.092 1.797 
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De staat van baten en lasten 2016

Programma's Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Programma 1 Ruimte -3.267 533 -2.734 -7.620 3.309 -4.311

Programma 2 Maatschappij -22.578 4.144 -18.434 -24.072 3.501 -20.571

Programma 3 Veiligheid en handhaving -1.943 61 -1.882 -2.294 46 -2.248

Programma 4 Beheer Openbare ruimte -8.630 5.419 -3.211 -10.066 5.509 -4.557

Programma 5 Inwoner en bestuur -6.775 1.292 -5.483 -6.350 766 -5.584

Subtotaal  Programma's -43.195 11.450 -31.744 -50.402 13.131 -37.271

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lokale heffingen -836 4.431 3.595 -495 5.038 4.543

Algemene uitkering 25.142 25.142 25.229 25.229

Dividend -431 787 356 -48 341 293

Saldo financiëringsfunctie -664 3.540 2.876 -305 2.995 2.690

Onvoorzien

Overige dekkingsmiddelen -149 64 -85 -154 288 134

Subtotaal dekkingsmiddelen -2.080 33.965 31.885 -1.002 33.890 32.888

Saldo voor mutaties reserve -45.274 45.415 140 -51.405 47.021 -4.383

Toevoeging reserves -6.896 -6.896 -1.753 -1.753

Onttrekking reserves 7.716 7.716 6.136 6.136

Subtotaal mutatie reserve -6.896 7.716 820 -1.753 6.136 4.383

Resultaat na mutatie reserves -52.171 53.131 960 -53.157 53.157

Werkelijk 2015 Begroot 2016 (primair)
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De staat van baten en lasten 2016

Programma's Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Programma 1 Ruimte -9.498 3.317 -6.180 -6.474 3.001 -3.473

Programma 2 Maatschappij -23.902 3.901 -20.001 -23.019 4.140 -18.879

Programma 3 Veiligheid en handhaving -2.233 46 -2.187 -1.965 52 -1.913

Programma 4 Beheer Openbare ruimte -10.422 5.482 -4.941 -8.894 5.549 -3.345

Programma 5 Inwoner en bestuur -8.651 1.530 -7.121 -8.866 1.702 -7.164

Subtotaal  Programma's -54.707 14.276 -40.431 -49.218 14.444 -34.773

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lokale heffingen -495 5.074 4.579 -436 5.275 4.839

Algemene uitkering 25.887 25.887 26.211 26.211

Dividend -48 418 370 -48 465 417

Saldo financiëringsfunctie -305 3.545 3.239 -817 4.122 3.304

Onvoorzien -348 -348

Overige dekkingsmiddelen -1.504 288 -1.216 -780 582 -199

Subtotaal dekkingsmiddelen -2.700 35.211 32.511 -2.082 36.655 34.573

Saldo voor mutaties reserve -57.407 49.487 -7.920 -51.299 51.099 -200

Toevoeging reserves -2.399 -2.399 -369 -369

Onttrekking reserves 10.320 10.320 3.492 3.492

Subtotaal mutatie reserve -2.399 10.320 7.920 -369 3.492 3.123

Resultaat na mutatie reserves -59.807 59.807 -51.669 54.591 2.923

Begroot 2016 (incl.begr.wijz.) Werkelijk 2016
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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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Financiële toelichting op hoofdlijnen

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2016

Programma 1 1.1 Ruimte 125

1.2 Wonen 2.278

1.3 Bereikbaarheid 597

1.4 Economie en bedrijvigheid 35

1.5 Milieu 4

Programma 2 2.1 Sociaal domein 934

2.2 Onderwijs 62

2.3 Sport en volksgezondheid -21

2.4 Kunst en cultuur 43

Programma 3 3.1 Openbare orde en veiligheid 0

3.2 Handhaving 7

3.3 Brandweer en crisisbeheersing 11

Programma 4 4.1 Infrastructuur 201

4.2 Groen -22

4.3 Riolering en water 53

4.4 Afval -136

Programma 5 5.1 Bestuur -115

5.2 Samenwerking 642

5.3 Dienstverlening 234

5.4 Bedrijfsvoering 0

Alg. dekk. midd. Lokale heffingen 196

Algemene uitkering 324

Dividend 47

Saldo financieringsfunctie 68

Onvoorziene uitgaven 348

Overige algemene dekkingsmiddelen 608

Diversen Rente en afschrijving 1.006

Apparaatskosten 191

Mutaties reserves -4.797

2.923

Voorgestelde oormerken 2016 -1.080

1.843

Bedragen x € 1.000

Bruto resultaat jaarrekening 2016

Netto resultaat jaarrekening 2016
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Waarderingsgrondslagen 
 

Inleiding 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. 

 

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. 

 

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 

Immateriële vaste activa 

Het verloop van de immateriële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven:  

 

 

Het Besluit Begroting en Verantwoording BBV schrijft voor dat de activa in eigendom derden per 2016 

moet worden verantwoord onder de immateriële vaste activa. 

 
 

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.  

 

 

 

 

Boekwaarde Van Investeringen Des- Afschrijving Boekwaarde

01-01-16 FVA investering 31-12-2016

Immateriële vaste activa economisch nut

Bijdragen in activa

van derden -               959                34             925                

-           959            -             -            34         925           
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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: 

 Gronden en terreinen 

De waarde van de gronden die in erfpacht zijn uitgegeven hebben een waarde van € 277.000. Er 

zijn geen mutaties in 2016. 

De gronden Hillegom Noord kadastraal B4678/B5914 en Grond aan de Garbialaan kadastraal 

C1662/C2091 zijn overgebracht van de onderhanden werk, gronden in exploitatie naar de Vaste 

Activa gronden en terreinen. Per 2016 is het Besluit Begroting en Verantwoording vernieuwd en 

mogen de gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen niet meer opgenomen worden onder 

de vlottende activa. 

 Woonruimten 

In 2016 is de ambtswoning verkocht.  

 Bedrijfsgebouwen 

Nieuwbouw school aan de Oranjelaan; € 2.076.000. Renovatie de Fontein; € 2.000.   

 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 

De vermeerderingen in 2016 hebben betrekking op de gemeentelijke rioleringsplannen € 418.000, 

beschoeiing Noorder-Leidsevaart € 154.000 en het fietspad Hillegom-Bennebroek € 78.000. De 

bijdragen van derden is een bijdrage van de provincie voor de aanleg van het fietspad Hillegom-

Bennebroek € 77.000.  

 Vervoermiddelen 

Er zijn geen mutaties in 2016.  

 Machines, apparaten en installaties en overige 

Onder deze post is de investering beveiligingsapparatuur verantwoord € 45.000. En de renovatie 

en aanpassing van de archiefruimte € 20.000. 

 Overige 

Onder deze post zijn verantwoord de investeringen: automatisering € 422.000, overige 

investeringen € 12.000.  

 Investeringen met maatschappelijk nut 

De vermeerderingen in 2016 hebben betrekking op de herinrichting N208 € 138.000, Zorgeloos 

groen langs N208 € 460.000, Kwaliteitsverbetering Hoofdstraat nabij Hoftuin €280.000, Renovatie 

Termijn van Boekwaarde Investeringen Bijdragen Afschrijving Boekwaarde

afschrijving 01-01-16 van derden 31-12-2016

Materiële vaste activa economisch nut

Gronden en terreinen geen 4.494             443                4.937             

Woonruimten 40 jaar 441                441           -                  

Bedrijfsgebouwen 25-40 jaar 20.341           2.078             1.251        21.168           

Grond-,weg- en water-

bouwkundige werken 15-40 jaar 617                232                77                39             733                

Vervoermiddelen 7-15 jaar 18                  4               14                  

Machines, apparaten en 

installaties 5-15 jaar 1.817             65                  176           1.706             

Overige diversen 5-25 jaar 2.657             434                358           2.733             

30.385       3.252        77            2.269     31.291       

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 12.578           418                447           12.549           

Overige diversen 7-15 jaar 205                68             137                

12.783       418           -            515        12.686       

Materiële vaste activa  maatschappelijk nut (investeringen in openbare ruimte)

Grond-,weg- en water-

bouwkundige werken 10-40 jaar 4.119         3.715        1.268       1.079     5.487        

(Bedragen x € 1.000)
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Hoftuin € 763.000, openbare verlichting € 132.000, kunstwerken € 410.000, investeringen 

stedelijke vernieuwingen € 1.080.000, Herontwikkeling Leembruggenstraat € 413.000 en realisatie 

deelproject Hoofdstraat Zuid € 39.000. De bijdrage van derden zijn ontvangen bedragen ten 

gunste van ISV projecten € 594.000. Overige bijdrage provincie van € 674.000. 

 

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 € 11.000. Het personeel heeft deze leningen in 

2016 geheel afgelost in verband met de overgang naar de gemeenschappelijke regeling HLTsamen. 

 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 

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 2016 voor € 150.000 

startersleningen verstrekt, er is € 369.000 aan aflossing ontvangen. € 223.000 van de ontvangen 

aflossing zijn uit het revolving deel en kunnen opnieuw worden uitgegeven.  

In 2016 heeft de raad besloten om € 300.000 beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsleningen. 

In 2016 zijn ervoor € 206.000 duurzaamheidsleningen verstrekt, er is € 14.000 aan aflossing 

ontvangen. 

Het restant van de gelden, inclusief ontvangen rente en betaalde kosten € 610.000, staat in de 

rekening courant bij de SVn. Deze gelden moeten volgens het BBV worden verantwoord onder de 

liquide middelen op de balans.  

 

 

Deelneming 
Aantal 

aandelen 
  Boekwaarde  

1-1-2016 
Aantal 

aandelen 
  Boekwaarde  

31-12-2016 
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 

 

Boekwaarde Investeringen Aflossing / Afschrijving Naar Boekwaarde

01-01-16 Desinvestering IMVA 31-12-2016

Financiële vaste activa

Langlopende leningen 10.764       11                  15                  10.760           

Kapitaalverstrekkingen

aan deelnemingen 2.509         355                383                2.481             

Bijdragen in activa

van derden 959            959           -                  

13.273    366            398           -            -          13.241       

(Bedragen x € 1.000)
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Kapitaalverstrekkingen 
  Boekwaarde  

1-1-2016 
Boekwaarde  

31-12-2016 

Stimuleringsfonds volkshuisvesting 1.487.282 1.459.692 
Deelneming verbonden partijen 1.021.280 1.021.280 
Totaal  2.508.562 2.480.972 

 

B. Vlottende activa 

Voorraad gronden 

Het verloop van de voorraad gronden kan als volgt worden weergegeven: 

 
 

Nog niet in exploitatie genomen gronden 

Volgens de nieuwe voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording moeten de nog niet in exploitatie 

genomen gronden verantwoord worden onder de materiële vaste activa. In 2016 zijn de gronden 

overgebracht naar de materiële vaste activa, gronden en terreinen. 

 

Vossepolder 

De gemaakte kosten in 2016 hebben voor € 1.446.000 betrekking op de overeenkomst met de 

Manege. Voor de aanleg van een fietspad zijn € 199.000 aan kosten gemaakt. Overige kosten zijn uren  

en beheerskosten. De inkomsten hebben betrekking op de verkoop van het terrein voor de bouw van 

de nieuwe manege.  

 

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) 

 
    1-1-2016   31-12-2016 

Vorderingen op openbare lichamen 4.731   4.520 
 

De vorderingen op openbare lichamen hebben betrekking op het Rijk, inzake het BTW 

compensatiefonds en omzetbelasting € 3.282.000. Daarnaast zijn er overige vorderingen op onder 

andere gemeenten, provincies, ministeries en samenwerkingsorganen, totaal € 1.238.000.  

 

 

 

 

Overzicht Gronden totaal 

m2 

grond

Boekwaarde 

1 jan 2016

Uitgaven 

2016

Inkomsten 

2016

Naar 

MVA 

gronden 

Boekwaarde 

31 dec 

2016

Boek-

waarde 

Per m2

Nog te 

maken 

kosten

Nog te 

ontvangen 

inkomsten

Te 

verwachten 

resultaat

Nog niet in exploitatie genomen gronden

Hillegom Noord 61.136 88.946 88.946 0 0 n.v.t.

Ontwikkeling Paulusschool 15.109 385.732 385.732 0 0 n.v.t.

Totaal 474.678 0 0 474.678 0 0 0 0

In exploitatie genomen gronden

Vossepolder 93.655 -1.905.845 1.781.749 590.000 -714.096 -8 8.444.668 10.510.563 -2.779.991

Totaal -1.905.845 1.781.749 590.000 -714.096 8.444.668 10.510.563 -2.779.991

Totaal gronden -1.431.167 1.781.749 590.000 -714.096 8.444.668 10.510.563 -2.779.991
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Overige vorderingen 

(Bedragen x € 1.000) 

 
    1-1-2016   31-12-2016 

Debiteuren 277   556 

Belasting debiteuren 438   303 

voorziening debiteuren -73   -78 
Overige vorderingen 642   781 

Alle openstaande posten zijn eind 2016 beoordeeld op oninbaarheid. Het saldo van de voorziening is 

vastgesteld op € 78.000.  

 

Kortlopende uitzettingen 

(Bedragen x € 1.000) 

  1-1-2016   31-12-2016 

Schatkistbankieren 1.500   2.837 
kortlopende uitzettingen 1.500   2.837 

 

In 2013 is het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren in werking getreden. Gemeenten, provincies en 

waterschappen moeten vanaf 16 december 2013 het overgrote deel van hun overtollige liquide 

middelen en beleggingen onderbrengen 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 

(€ 53.022.000 voor 2016) 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 302 356 262 234 
Drempel Schatkistbankieren 398 398 398 398 

Ruimte 96 41 136 164 
 

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 

2016 is 1/7 deel, € 1.204.000, van de aandelen verkocht. In 2016 is een waardestijging gerealiseerd 

van € 12.000. 

(Bedragen x € 1.000) 

  1-1-2016   31-12-2016 

Bank en giro saldi 286   295 

Rekening courant SVn 459   816 

Kas 4   4 

Kassen bevolking 0   0 

BNG Fido kapitaalmarktselect 4.806   3.614 

Deposito's 0   0 
Liquide middelen 5.555   4.729 
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Overlopende activa 

(Bedragen x € 1.000) 

  1-1-2016   31-12-2016 

Vooruitbetaalde bedragen 8   8 

Nog te ontvangen bedragen 2.696   390 

Nog te ontvangen Specifieke uitkeringen  0   0 
Overlopende activa 2.704   398 

 

De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op de afrekening van de KDB € 65.000, de 

afrekening van de ISD € 173.000, bijdrage HLTsamen onderhoudskosten automatisering € 113.000 en 

kleine bedragen € 39.000. 
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Passiva 
C. Eigen vermogen 

Het verloop van het in de balans opgenomen eigen vermogen blijkt uit het onderstaande overzicht:  

 

 

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 2016 waren er de volgende mutaties: 

Leembruggenstraat en woonvisie. 

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.  

M.i.v. 1 januari 2017 wordt deze reserve i.v.m. een herschikking opgeheven (besluit Kadernota 

2017). Het saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve.   

 Bestemmingsreserves 

Reserve ten behoeve van sociale woningbouw 

Reserves Saldo begin 

jaar 2016

Bestem- 

ming 

resultaat

Toevoeging 

onttrekking 

onderling

Toevoeging 

uit hoofde 

resultaat-

bestemming

Onttrekking 

uit hoofde 

resultaat-

bestemming

Vrijval ter 

dekking 

van af- 

schrijving 

Saldo 

einde 

jaar 

2016

Saldo 

begin 

jaar 

2017

Algemene reserve 6.689 0 3 411 6.281 44.871

Egalisatiereserve jaarrekening 2.063 960 -200 362 2.461

Totaal algemene reserves 8.751 960 -200 3 773 0 8.742 44.871

Reserve verbetering openb. ruimte centrum 468 254 215 215

Reserve sociale woningbouw 837 837

Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon 30.033 408 29.624

Reserve onderwijshuisvesting 5.048 87 4.962 4.962

Reserve Kunst 16 16 16

Reserve WMO 1.200 167 167 1.200 1.200

Reserve nog uit voeren werken (grex) 448 448 448

Reserve onderhoud begraafplaats 50 8 42

Reserve individueel keuzebudget 0 200 180 20

Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen 9.830 876 8.954 8.954

Reserve algemene investeringen (RAI) 6.146 541 5.605

Totaal bestemmingsreserves 54.077 0 200 167 1.644 876 51.924 15.795

Resultaat boekjaar 3.245 3.245 3.245

Resultaat vorig boekjaar 960 -960 0

Totaal reserves 63.789 0 0 3.414 2.416 876 63.909 63.909

(Bedragen x € 1.000)
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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.  

M.i.v. 1 januari 2017 wordt deze reserve i.v.m. een herschikking opgeheven (besluit Kadernota 

2017). Het saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve.   

Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon PLB 

In de raadsvergadering van juni 2009 werd besloten deze reserve in te stellen. De opbrengst 

verkoop aandelen Nuon is destijds gestort in de reserve.  Verder is er een onttrekking voor de 

ambtelijke samenvoeging. 

M.i.v. 1 januari 2017 wordt deze reserve i.v.m. een herschikking opgeheven (besluit Kadernota 

2017). Het saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve.   

Reserve onderwijshuisvesting  

Deze reserve dient voor 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 2016 is € 86.591 

onttrokken uit de reserve.  

Reserve aankoop / onderhoud kunstvoorwerpen 

Deze reserve wordt gevoed door een bedrag per vierkante meter te storten bij het verkopen van  

bouwkavels. Uit de reserve worden kunstobjecten gedekt op nieuwbouwlocaties. Er zijn in 2016 

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 2016 is een onttrekking van € 250.000. Op basis van de (voorlopige) afrekening 

2016 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 2017. 

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 

plaatsvindt. In 2016 stond het herstraten van het plan Kapteyn 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 2016. De reserve heeft per 31-12-2016 saldo € 0.   

M.i.v. 1 januari 2017 wordt deze reserve i.v.m. een herschikking opgeheven (besluit Kadernota 

2017). 

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. Volgens de bestuursrapportage 

2016 wordt maximaal € 7.800 onttrokken. 

M.i.v. 1 januari 2017 wordt deze reserve i.v.m. een herschikking opgeheven (besluit Kadernota 

2017). Het saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve.   

Reserve Individueel keuzebudget 
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Deze reserve is bij vaststelling van de programmarekening 2015 ingesteld i.v.m. het vakantiegeld 

over de periode juni t/m december 2016. I.v.m. het in diensttreden van het personeel in 

HLTsamen is het vakantiegeld over deze periode al in december 2016 uitgekeerd t.l.v. deze 

reserve. De reserve wordt opgeheven. Het saldo wordt per 1-1-2017 toegevoegd aan de algemene 

reserve.  

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.  In 2016 zijn de bedragen onttrokken voor o.a. 

uitvoering van het Hillegoms Verkeer- en Vervoersplan (HVVP), ontsluiting NS station en 

herinrichting Hoftuin.  

M.i.v. 1 januari 2017 wordt deze reserve i.v.m. een herschikking opgeheven (besluit Kadernota 

2017). Het saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve.   

 

 Voorzieningen 

Hierna volgt een overzicht van het verloop van de voorzieningen in 2016. 

 

 

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 2016 was een onttrekking van €38.508 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 meerjarig 

onderhoudsplan de Vosse. 

Voorziening vervanging riolering 

De voorziening groot onderhoud riolering wordt gevoed door een jaarlijkse storting gebaseerd op 

het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Voor een toelichting over de werkzaamheden wordt 

verwezen naar de paragraaf B Onderhoud kapitaalgoederen. 

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. 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 0,864% en de overlevingstafel GBM/GBV 2005/2010. Er is € 282.000 extra gestort 

om de voorziening voldoende op peil te brengen. 

(Bedragen x € 1.000)

Voorzieningen Saldo begin 

jaar 2016

Toevoeging Aanwending Saldo einde 

jaar 2016

Groot onderhoud brede school E lsbroek 81 5 85

Groot onderhoud zwembad "de Vosse" 549 303 434 418

Vervanging riolering 841 222 350 713

Pensioenen 1.154 312 1.466

Groot onderhoud gebouwen 740 265 161 844

Totaal voorzieningen 3.365 1.106 945 3.527
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Voorziening groot onderhoud gebouwen 

De voorziening groot onderhoud gebouwen wordt gevoed door een jaarlijkse storting gebaseerd 

op het meerjarig onderhoudsplan gebouwen. Voor een specificatie van de werkzaamheden wordt 

verwezen naar de paragraaf B Onderhoud kapitaalgoederen. 

 
D. Vlottende passiva 

Netto vlottende schulden 

(Bedragen x € 1.000) 

  1-1-2016   31-12-2016 

Overige Schulden 1.549 
 

3.547 

Bank- en girosaldi 0 
 

0 

Overige Kasgeldleningen 0 
 

0 
Netto vlottende schulden 1.549   3.547 

    

 

 Overige schulden 

Onder de overige schulden staan de crediteuren. In de laatste week van december hebben er geen 

betalingen meer plaats gevonden in verband met de overgang naar een nieuwe omgeving van het 

financiële pakket, hierdoor is het openstaande bedrag per 31-12-2016 substantieel hoger dan 

normaal. Per 1 maart 2017 staan er nog een paar kleine bedragen open. Dit zijn facturen die in 

opdracht van de budgethouder nog niet betaald mogen worden.  

 Bank- en girosaldi 

Op 31-12-2016 is er geen debetsaldo op bankrekeningen. Positief saldo is verantwoord onder de 

liquide middelen. 

 Overige Kasgeldleningen 

Per 31-12-2016 hebben we geen kasgeldleningen. 

 

Overlopende passiva 

(Bedragen x € 1.000) 

  1-1-2016   31-12-2016 

Nog te betalen bedragen  2.135 
 

2.096 

Overige transitorische posten 14 
 

13 

Specifieke uitkeringen 4.368 
 

3.409 
Overlopende passiva 6.517   5.478 

 

 Nog te betalen bedragen 

De nog te betalen bedragen bestaan onder andere uit € 526.000 nog te betalen loonheffing, 

pensioenpremies en € 446.000 gelden voor het uitvoeren van economisch agenda Greenport, 

economische agenda Duin & Bollenstreek en Toerisme Duin & Bollenstreek Greenport en € 373.000 

uit de anterieure overeenkomsten. Daarnaast waren er verplichtingen voor een bedrag van 

€ 755.000, waaronder de bijdrage Lisse en Teylingen voor HLT € 152.000, nog te ontvangen 

aanslagen suppletie aangifte BTW/BCF 2013/2015 € 126.000 en de afrekening Jeugdzorg € 159.000. 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg 

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

besproken dat gemeenten in hun jaarrekening 2016 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: 
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• 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 € 159.000 voor Jeugdzorg op basis van een prognose door Holland 

Rijnland kan hierdoor afwijken.   

 

 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 

2016 
Onttrekking 

2016 
Saldo einde 

jaar 

ISV 1        526,2           450,5           75,7  
ISV 2     1.858,4           816,5      1.041,9  
ISV 3          86,1             49,2           36,9  
Beschoeiing Noorderleidsevaart        240,0             240,0  
Sanering spoorweglawaai          19,0             -               -             19,0  
Sanering verkeerslawaai          79,2           79,2           75,2           83,2  
Huishoudelijke Hulp Toelage        449,0         478,1           55,6         871,5  
Subsidie fietspad H'gom B'Broek        910,1             69,1         841,0  
Hoftuin        200,0             200,0  
      4.368,0         557,3      1.516,1      3.409,2  

 

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 subsidie deels te gebruiken om kosten voor “Zorgeloos groen” te dekken. 

Conform dit besluit wordt in 2016 € 450.489 hieraan besteed. Het overige ISV1 subsidie is 

beschikbaar voor het project Jozefpark-Oosthoek (raad 13-12-2012). 

  

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 te stellen. De raad heeft op 9 juli 2015 een 

bestedingsvoorstel aangenomen. In 2016 wordt de subsidie conform dit besluit ingezet voor de 

projecten Woonzorgzone en kwaliteitsverbetering Hoofdstraat en € 15.426 (voorbereidings)kosten 

Triangel. Het restant ISV2 subsidie is beschikbaar voor Centrumplannen (€ 395.815) en er was een 

deel bestemd voor de Triangel (na aftrek voorbereidingskosten € 646.136).     

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, vrij te besteden aan 

milieu gerelateerde projecten. Voorgesteld wordt € 49.200 te gebruiken voor dekking van 
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saneringskosten van het terrein van de voormalige gasfabriek 1ste Loosterweg 40. (Zie ook 

financiële toelichting prestatieveld 1.5 Milieu.) 

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 de jaarrekening 2015 is de besteding van de 

subsidie verantwoord in de Sisa bijlage. Wij zijn in afwachting van de definitieve beschikking.  

Verkeerslawaai 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in juli 2014 een subsidie verleend van € 158.418 

voor voorbereiding gevelmaatregelen aan 213 woningen in de nabijheid van de N208. De helft van 

de subsidie is in 2014 als voorschot uitbetaald. Het project wordt uitgevoerd in nauwe 

samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland. Er zijn in 2016 € 75.168 kosten gemaakt. 

Fietspad Hillegom-Bennebroek 

De provincie heeft  in 2009 een subsidie toegekend voor de realisatie van het fietspad. In 2016 is 

€ 69.151 uitgegeven aan voorbereidingskosten.  

Huishoudelijke Hulp Toelage 

De gemeente Hillegom ontving in 2015 namens de Bollen5 gemeenten € 472.610 en in 2016 

€ 478.137. De uitvoering lag bij de ISD. In 2015 heeft de ISD € 23.650 besteed, in 2016 € 55.616. 

Voor de verantwoording van de besteding verwijzen wij u naar de jaarrekeningen van de  ISD. Het 

overige deel wordt meegenomen naar 2017. Bestedingsvoorstellen worden aan de raden van de 

Bollen5 gemeenten voorgelegd. 

 

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. 

(Bedragen x € 1.000) 

 Naam van de geldnemer   Oorspronkelijk 

bedrag  
 Percentage 

borgstelling  
 Restant  

begin 

2016  

 Restant 

eind 2016  

Stichting Verpleeghuis H'lem e.o. gemeenschappelijke borg           10.210       7.78%              -             -  
Bouw verpleeghuis psychogeriatrische patiënten         
Stichting Bibliotheek Duinrand                990       100%         366         301  
Bouw Bibliotheek         
Stichting Gemeenschappelijke Bibliotheek Hillegom                209       100%           76           62  
Verbouwing Bibliotheek         
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.             4.800  16,66%        800    
Verwerving gronden en ontwikkelen locaties greenportwon.             5.500  16,66%            -             -  
              3.000  16,66%        500         500  

Rekening courant                   -  16,66%          56         230  
totaal gewaarborgde geldleningen 24.709   1.797 1.092 

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 
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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 die in eigendom zijn van Stek en met de financiële situatie waarin Stek verkeert. 

Het WSW beoordeelt Stek als voldoende kredietwaardig. Volgens een overzicht van het WSW heeft Stek 

op 31-12-2016 voor € 79.483.000 gewaarborgde leningen uitstaan met achtervang door de gemeente 

Hillegom. De schuldrest van de leningen bedraagt € 74.870.000. Dit is ongeveer 20% van de WOZ 

waarde. Er is dus voldoende onderpand aanwezig.  

  



 

 

105 

 

 

BIJLAGEN 

 

 

 
Bijlage 1 – Financiële toelichting op de programma’s  

Bijlage 2 – Overzicht van de incidentele lasten en baten  

Bijlage 3 - Overzicht van de mutaties van de reserves 

Bijlage 4 - Overzicht van de investeringskredieten 

Bijlage 5 – Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

Bijlage 6 – SiSa verantwoording 

Bijlage 7 – Interbestuurlijk toezicht 

 

 

  



 

 

106 

 

Bijlage 1 – Financiële toelichting op de programma’s  

 

 

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 1

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2016

1.1 Ruimte Bestemmingsplannen: Er was € 83.900 (incl. € 32.800 oormerk 2015) beschikbaar. 

Voorgesteld wordt € 77.300 van het restant te oormerken voor verdere uitvoering in 2017.

80

Omgevingsvisie: Er was € 130.450 (incl. oormerk 2015) beschikbaar. Voorgesteld wordt € 

66.700 te oormerken voor verdere uitvoering in 2017 Omgevingsvisie en PlanMer € 63.000 

en € 11.550 voor onderzoek internet buitengebied( berap2016).

64

Ruimtelijke ordening: de besteding van de budgetten voor beleidsadvisering is afhankelijk 

van (de complexiteit van) de aanvragen en fluctueert per jaar. 

Saldo boekwaarde grondexploitaties (Algemeen, Vossepolder, Pauluslocatie). -19

Overige lasten en baten 0

Totaal 125

1.2 Wonen Woonvisie: In de begroting is € 22.900 geraamd (oormerk 2015) voor het opstellen en 

uitvoering van de visie. Verzocht wordt het restantbedrag €18.200 te oormerken voor 

verdere uitvoering in 2017.

22

VTH taken: Implementatie kwaliteitssysteem uitgesteld. Voorgesteld wordt om het bedrag 

van €35.000 te oormerken voor uitvoering in HLT verband.

53

Centrumontwikkelingen: Stelpost nader te bepalen uitgaven. Hierover komen nog 

afzonderlijke raadvoorstellen. 

1.306

Triangel: De raad heeft in december 2016 besloten om de gemeentelijke inzet van actieve 

grondpolitiek stop te zetten.

695

Saldo boekwaarde grondexploitaties (Algemeen, Vossepolder, Noord). 205

Overige lasten en baten (o.a. kosten SVn startersleningen, opbrengst leges) -3

Totaal 2.278

1.3 

Bereikbaarheid

Hillegoms verkeer- en vervoerplan (HVVP): In 2016 is € 217.700 begroot (oormerk 2015) 

voor de uitvoering (dekking RAI). Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor 

verdere voorbereiding en uitvoering van de projecten verkeersveiligheid in 2017 en 2018. 

57

Ontsluiting NS station/verbeteringsmaatregelen buslijn: In 2016 is € 705.900 begroot 

(oormerk 2015, dekking RAI). Verzocht wordt het restantbudget te oormerken voor 

projecten in het kader van verkeersveiligheid in 2017 en 2018 (onder andere rechtsafstrook 

Leidsestraat/Olympiaweg en herinrichting Meerlaan gedeelte tussen rotonde en brug bij 

Beinsdorp).

540

Totaal 597

1.4 Economie en 

bedrijvigheid

Economische Agenda Greenport: De gemeente Hillegom voert de administratie voor de 

Bollen6 gemeenten. In 2016 zijn er € 255.767 kosten gemaakt. Aan de batenzijde is de 

bijdrage van derden van € 11.560 verantwoord en de bijdrage van de deelnemende 

gemeenten. Er is op 31-12-2016 nog € 129.232 beschikbaar. Dit bedrag is beschikbaar 

voor verdere uitvoering in 2017.

0

Economische Agenda Duin- en Bollenstreek: De gemeente Hillegom voert de administratie 

voor de Bollen5 gemeenten. In 2016 zijn er € 197.728 kosten gemaakt. Aan de batenzijde 

is de bijdrage (gelijk aan de kosten) van de deelnemende gemeenten verantwoord. Er is op 

31-12-2016 nog € 254.804 beschikbaar.  Dit bedrag is beschikbaar voor verdere 

uitvoering in 2017.

0

Toerisme Duin- en Bollenstreek: De gemeente Hillegom voert de administratie voor de 

Bollen6 gemeenten. In 2016 zijn er € 68.998 kosten gemaakt. Aan de batenzijde is de 

bijdrage (gelijk aan de kosten) van de deelnemende gemeenten verantwoord. Er is op 31-

12-2016 nog € 62.423 beschikbaar. Dit bedrag is beschikbaar voor verdere uitvoering in 

2017.

0

Toerisme beleid: De bijdrage van €1,- per inwoner voor toerisme Duin- en Bollenstreek is 

dit jaar niet gebruikt. Er was nog voldoende budget van voorgaande jaren over t.b.v. 

lopende zaken.  Er is dit jaar veel werk verricht voor het opzetten van een nieuwe marketing 

organisatie. Hierdoor was er minder tijd beschikbaar voor andere lokale toeristische 

initiatieven.

48

Straatmarkten: Uitbesteding toezicht was niet begroot. De kosten wordt opgevangen binnen 

dit prestatieveld.

-11

Overige lasten en baten (o.a. lokaal economisch beleid, afrekening Biz.) -2

Totaal 35

Bedragen x € 1.000
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Prestatieveld Financiële toelichting Programma 1

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2016

Totaal 35

1.5 Milieu ODWH: De afrekening 2016 is nog niet beschikbaar. Bevoorschotting conform begroting, 

voorlopige frictiekosten 2016 verantwoord conform prognose.

3

Voorbereiding geluidsanering woningen N208: Realisatie door de ODWH. De kosten in 2016 

bedroegen € 75.168. De kosten worden gedekt door een subsidie. 

0

Sanering 1ste Loosterweg 40: In de berap 2013 is € 90.000 beschikbaar gesteld op basis 

van een eerste inschatting. In 2014 is er voor € 76.000 kosten gemaakt. De verrekening van 

(extra) kosten en subsidie met Alliander bedraagt in 2016 € 49.200. De verrekening is 

conform afspraken. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit het restant ISV3 bodem 

geld.

0

Overige lasten en baten. 1

Totaal 4

Rente en 

afschrijving

Jozefpark oost: Een deel van het krediet (Raad 13-12-2012) € 67.000 wordt gedekt uit de 

RAI. In 2015 en 2016 zijn er geen kosten gemaakt. (In 2013 en 2014 in totaal € 50.174.)

18

Herontwikkeling Leembruggenstraat: Het investeringskrediet van € 460.000 (Raad 26-3-

2014 en berap 2015) wordt tot een bedrag van € 460.000 in één keer afgeschreven t.l.v. 

algemene reserve. Er zijn in 2015 voor € 55.615 kosten gemaakt, in 2016 € 412.539.

-8

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, in 2016 € 253.792.

45

Overig: rentekosten deelname SVn (raadsbesluit startersleningen 2 feb. 2012) en rente 

boekwaarde lopende projecten.

-27

Rente en afschrijvingskosten grondexploitaties. -135

Totaal -107

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten. -224

Totaal -224

Toevoegingen zie bijlage 3. 0

Onttrekkingen zie bijlage 3. -2.769

Totaal -2.769

Totaal -61

Mutaties 

reserves

Bedragen x € 1.000
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Prestatieveld Financiële toelichting Programma 2

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2016

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD): De (voorlopige) jaarrekening 2016 geeft een 

positief resultaat m.n. op het gebied van Wmo begeleiding en apparaatskosten.

De gemeente Hillegom ontving in het gemeentefonds namens de Bollen5 gemeenten 

de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) van € 478.137. De ISD heeft € 55.616  

besteed. Wij verwijzen voor de verantwoording van de besteding van deze toelage 

naar de Jaarrekening 2016 van de ISD. 

Rijksbijdragen: Bbz: nadelige afrekening 2015/voorschot 2016 € 7.544; Wwb: 

hogere rijksbijdrage 2016 € 191.917 na herverdeling macrobudget.

184

Werkvoorziening Kust- Duin- en Bollenstreek (KDB): De (voorlopige) jaarrekening 

2016 geeft een positief resultaat. We ontvangen de gemeentelijke bijdrage van          

€ 65.204 terug. We ontvingen over 2014 de stimuleringsuitkering begeleid werken 

van € 12.900. Dit bedrag is doorbetaald aan de KDB. Verder zijn er voor € 13.000 

verrekeningen met het rijk van voorgaande jaren.

52

Overig lokaal Wmo: De budgetten voor inloopfunctie, mantelzorgcompliment, en 

sociale wijkteams zijn gebaseerd op het macrobudget gemeentefonds.  

127

Holland Rijnland Jeugdzorg: De begroting is gebaseerd op rijksbudget = werkbudget 

plus een extra bedrag voor het tijdelijk fonds (raad 13-10-2016). Conform een 

eerste prognose van Holland Rijnland bedraagt het tekort in 2016 € 159.146 en 

wordt grotendeels veroorzaakt door individuele voorzieningen. We vangen dit tekort  

op binnen dit prestatieveld.

-159

TWO: De kosten van de Tijdelijke Werk Organisatie Jeugdhulp zijn hoger dan begroot 

o.a. wegens een inkoopteam en een jeugdbeschermingstafel (besluit 23-3-2016 AB 

Holland Rijnland).

-32

Jeugd en Gezin: De extra kosten preventief jeugdzorg als gevolg van de 3D die niet 

t.l.v. het rijksbudget 3D komen (oormerk 2015) pasten binnen het reguliere budget. 

21

Overig lokaal Jeugdbeleid: De budgetten voor lokale uitvoering, incl. VO- en 

huisvestingcompensatie en onvoorzien zijn overgenomen uit de begroting Holland 

Rijnland Jeugd en gebaseerd op rijksbudget = werkbudget.

50

Transitie 3D (oormerk 2015 € 224.600 ): Verzocht wordt het restantbudget te 

oormerken voor transformatiekosten 3D o.a. tijdelijke uitbreiding FTE en ontschotting. 

201

Armoedebeleid: In de begroting is € 131.800 (incl. € 82.900 oormerk 2015) 

beschikbaar. Verzocht wordt het restantbudget te oormerken voor verdere uitvoering 

in 2017.

60

Vluchtelingen: Terugvordering subsidie 2015 Vluchtelingenwerk i.v.m. niet 

uitgevoerde trajecten coaching € 19.262. Extra rijksbijdrage gemeentefonds € 

57.500 (berap 2016). Verzocht wordt dit bedrag te oormerken. Meer statushouders 

maatschappelijk begeleid en dus meer vergoeding van het COA dan begroot: € 

5.810.

80

Kinderopvang: Extra rijksbijdrage gemeentefonds voorschoolse voorziening peuters € 

9.800 (berap 2016). Overschot op budget inspecties € 3.100.

13

Stichting Welzijn Hillegom/Welzijnskwartier: De totale subsidie is lager na overdracht 

van taken.

24

Stichting Welzijn Hillegom: In de berap 2017 is € 107.000 frictiekosten opgenomen. 

Verzocht wordt het restant te oormerken voor verdere afhandeling in 2017.

82

Overige lasten baten (o.a. (terugvordering) subsidies (kwadraad, ouderen, Homestart, 

GGZ, GGD, Reset), Wmo adviesraad en vooral BCF ISD)

2

Totaal 934

Bedragen x € 1.000

229

2.1 Sociaal 

domein



 

 

109 

 

 

 

 

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 2

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2016

Onderwijshuisvesting: Op de begroting van onderwijshuisvesting resteert € 62.000. 

Het betreft o.a. een overschot op het budget voor calamiteiten (succesvol 

schadepreventie) en adviezen. Het saldo van de onderwijshuisvestingbegroting wordt 

verrekend met de reserve onderwijshuisvesting.

62

Leerlingenvervoer: In 2015 is een nieuw contract afgesloten. Er is nog (steeds) overleg 

met de vervoerder over de juiste facturering. Er wordt nu betaald op basis van 

voorschotten. Het aanbestedingsvoordeel is voorlopig ongunstiger dan verwacht. Het 

tekort wordt opgevangen binnen dit prestatieveld.

-34

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB): minder aangevragen of toekenningen voor 

nascholing en voorschoolse voorzieningen.

10

Regionaal Educatieve Agenda (REA): Realisatie binnen de budget. Het oormerk van € 

30.500 uit 2015 was niet nodig.

33

Overige lasten en baten. -9

Totaal 62

SFN: definitieve vaststelling exploitatiebijdrage 2014 opgenomen in de berap 2016 

verliesbijdrage € 20.224 , verliesbijdrage 2015 € 28.652, verwacht verlies 2016 € 

10.000. Afwenteling op de gemeente conform dienstenovereenkomst.

-39

Overige lasten en baten volksgezondheid (lokaal beleid volksgezondheid, afrekening 

BCF RDOG).

18

Totaal -21

Cultuurbeleid: Conform het Wmo beleidsplan 2013-2016 en kadernota 2016 is € 

40.000 begroot. Er is voor € 23.000 aanvragen gehonoreerd.

17

Incidentele subsidies: Conform het Jaarprogramma subsidies 2016 is € 12.500 

begroot. Er zijn geen aanvragen gehonoreerd. Er is wel subsidie teruggevorderd.

19

Overige lasten en baten (o.a. monumentenbeleid, accountantcontrole 

welzijnsinstellingen, vrijwilligersverzekering, verkoop deel pand Maurtislaan)

7

Totaal 43

Rente en 

afschrijving

Normaal afschrijvingsverloop 4

Totaal 4

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten. 101

Totaal 101

Toevoegingen zie bijlage 3. 345

Onttrekkingen zie bijlage 3. -546

Totaal -201

Totaal 922

Bedragen x € 1.000

Mutaties 

reserves

2.4 Kunst en 

cultuur

2.2 Onderwijs

2.3 Sport en 

volksgezondheid
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Prestatieveld Financiële toelichting Programma 3

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2016

3.1 Openbare 

orde en veiligheid

Realisatie binnen het budget. 0

Totaal 0

3.2 Handhaving Handhaving bouwen: Verzocht wordt het restant te oormerken t.b.v. de implementatie 

van een kwaliteitssysteem. 

27

Handhaving openbaar gebied: Overschrijding wegens uitbesteding bediening brug. De 

overschrijding wordt binnen dit prestatieveld opgevangen.

-31

Overige lasten en baten. 11

Totaal 7

3.3 Brandweer en 

crisisbeheersing

VRHM: Voorschotbetaling conform begroting VRHM. De afrekening 2016 is nog niet 

beschikbaar en wordt verantwoord in de berap 2017.

0

Piketdienst: afrekeningen voorgaande jaren van VRHM en Bollen4 gemeenten. 10

Overige lasten en baten. 1

Totaal 11

Rente en 

afschrijving

Geen bijzonderheden. 0

Totaal 0

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten. 257

Totaal 257

Mutaties reserves Geen mutaties. 0

Totaal 0

Totaal 275

Bedragen x € 1.000
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Prestatieveld Financiële toelichting Programma 4

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2016

4.1 Infrastructuur Kadaster: Incidenteel voordeel aanschaf materialen en activiteiten kadaster in 2016 12

Hogere lasten OZB en andere heffingen aan objecten. -19

Nog uit te voeren werken (grondexploitatie): In 2016 was € 62.883 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.

63

Lagere bijdrage van derden reklame en lichtmasten. Incidenteel nadeel 4e kw 2016 is 

nog niet in rekening gebracht.

-10

Groot onderhoud wegen: Lagere onderhoudskosten € 22.000 door goedkopere 

aanbestedingen. Incidenteel inhuur derden nadeel 23.000 Bedrag van € 22.000  is 

geoormerkt voor de uitvoering en incidentele bijdrage werkzaamheden N208 €22.000.

22

Incidenteel nadeel verhaalbare schades klein onderhoud wegen voorgaande jaren. -26

Nadelige eindafrekening 2015 div. aanpassingen DVO afspraken o.a. Areaaluitbreiding, 

Loonkosten en Cpi index etc..

-9

Incidenteel voordeel plaatsen fietsattentielichten viel lager uit dan in de berap was 

opgenomen.

17

Incidenteel voordeel vergoeding leges degeneratiekosten MOOR. Deel is geoormerkt voor 

inhuur toezicht OR kabels en leidingen 

24

Hogere kosten onderhoudswerkzaamheden aan bruggen en onderhoudsabonnementen 

en adviezen (€ 24.000). Kosten diverse activiteiten incidenteel lager werkzaamheden 

worden in 2016 uitgevoerd € 23.000.

-5

Incidenteel voordeel lagere electriciteit- en netbeheerkosten straatverlichting per saldo (€ 

114.000). Voordeel gevolg van gunstige eindafrekeningen voorgaand jaar en structureel 

lagere kosten onder andere door led-verlichting.

115

Verkeerslichten en installaties: lagere onderhoudskosten. Er waren minder aanpassingen 

aan de  N208 nodig  dan verwacht.

0

Diverse kleine verschillen overige lasten en baten (niet verhaalbare schade, elektriciteit, 

advieskosten, leges, etc.).

17

Totaal 201

4.2 Groen Incidentele overschrijding investering in openbaar groen -13

Speelterreinen: Voordelig saldo (€ 15.400,=) bedrag  is geoormerkt om toestellen op 

speellocatie R. Staatshof te vervangen.

12

Incidenteel voordeel onderhoud Vosse- en Weerlanerpolder uitvoering in 2016. 10

Nadelige eindafrekening 2015 div. aanpassingen DVO afspraken o.a. Areaaluitbreiding, 

Loonkosten en Cpi index etc..

-25

Kleine verschillen overige lasten en baten (niet verhaalbare schade, advieskosten, leges, 

etc.).

-6

Totaal -22

Bedragen x € 1.000
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Prestatieveld Financiële toelichting Programma 4

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2016

Incidenteel hogere onderhoudswerkzaamheden baggeren. -9

Onderhoudswerkzaamheden wegen. Bedrag oormerken m.b.t. oormerk groot onderhoud 

wegen. Kosten zijn daar verantwoord.

25

Lagere onderhoudkosten en advieskosten m.b.t. div rioleringsprojecten in verband met 

gunstige aanbestedingen.

110

Hogere storting voorziening riolering conform vGRP: exploitatiesaldo 2016 € 109.721. -110

Incidenteel voordeel stelpost nader te bepalen uitgaven. Dit jaar geen aanspraak op 

hoeven te maken.

20

Nadelige eindafrekening 2015 div. aanpassingen DVO afspraken o.a. Areaaluitbreiding, 

Loonkosten en Cpi index etc..

-6

Incidenteel hogere opbrengsten rioolheffing en ontvangsten voorgaande jaren. Dit 

vanwege hoger werkelijk aantal aanslagen woningen dan begroot.

18

Kleine verschillen overige lasten en baten (niet verhaalbare schade, energie, 

netbeheer,proceskosten, leges, etc.).

5

Totaal 53

4.4 Afval Incidenteel nadeel afrekening storten huishoudelijk afval. € 93.000 en €60.000 hogere 

bijdrage aan het VAB

-143

Voordeel in de activiteiten m.b.t. inzameling huishoudelijk afval 14

Zeer klein nadelig verschil eindafrekening 2015 div. aanpassingen DVO afspraken o.a. 

Areaaluitbreiding, Loonkosten en Cpi index etc..

-1

Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing. -6

Kleine verschillen overige lasten en baten (bijdrage kosten inzameling oud papier). 0

Totaal -136

Overige infrastructuur: Vertraging in uitvoering investeringen. 22

Zorgeloos groen: nog uit te voeren. 1.500

Overig groen: rentekosten lopende projecten -29

Riolering: Vertraging in uitvoering investeringen. 41

Totaal 1.534

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten. -35

Totaal -35

Toevoegingen zie bijlage 3. 0

Onttrekkingen zie bijlage 3. -1.600

Totaal -1.600

Totaal -5

Mutaties reserves

4.3 Riolering en 

water

Rente en 

afschrijving

Bedragen x € 1.000
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Prestatieveld Financiële toelichting Programma 5

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2016

5.1 Bestuur Bestuur: Voornamelijk voordeel op salariskosten, vergoedingen en pensioenen (incl. 

voormalig personeel).

41

Organisatieontwikkeling: In 2016 was € 67.800 beschikbaar (oormerk 2015). Verzocht 

wordt het budget te oormerken voor verdere uitvoering (transitie HLT) in 2017.

68

Onderzoeksplannen: Er zijn geen ondezoeken gehouden. De prioriteit lag in 2016 bij de 

transitie naar de HLT organisatie. 

55

Extra storting in de voorziening pensioenen wethouders op advies van de accountant na 

actualisatie berekening.

-282

Overige lasten en baten (o.a. retour fractievergoeding, afrekening rekenkamercommissie). 3

Totaal -115

Realisatie 36 strategische opgaven: In 2016 is € 168.300 begroot (oormerk 2015). 

Voorgesteld wordt het restant bedrag te oormerken voor verdere uitvoering in 2017 in 

samenhang met de ambtelijke samenwerking (Raad 29-10-2015).

45

HLTsamen - voorbereiding: 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 en in 2016 € 1022.412. Deze worden voor € 

681.608 gedekt uit de bijdragen van Lisse en Teylingen. Verzocht wordt het restant € 

228.680 te oormerken voor afronding in 2017: dekking € 152.454 bijdrage Lisse en 

Teylingen, € 76.227 uit de Nuon reserve. 

76

HLTsamen - transitie: De raad heeft op 3 maart 2016 € 596.724 beschikbaar gesteld, 

dekking Nuon reserve. Voorgesteld wordt het restantbedrag te oormerken om het in 

2017 over te dragen aan de GR HLT Samen.

529

Overige baten en lasten (o.a. afrekening Holland Rijnland incl. BCF). -8

Totaal 642

5.3 

Dienstverlening

KEK: In 2016 was € 96.000 beschikbaar (oormerk 2015). Verzocht wordt het 

restantbudget te oormerken voor verdere uitvoering in 2017.

90

Rijbewijzen en reisdocumenten: Verschil tussen begroting en realisatie door nieuwe 

ontwikkelingen: verlenging van de geldigheidsduur en keuring verhoogd van 70 naar 75. 

-19

Bouw- en woningtoezicht: De besteding van advies- en welstandbudgetten is afhankelijk 

van (de complexiteit van) de aanvragen en fluctueert per jaar.

14

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 aframing 

van € 70.000 (op basis van het eerste helft van het jaar) in de berap 2016, is er € 

200.000 opbrengst begroot en ruim  € 349.000 gerealiseerd.  

149

Overige lasten en baten (o.a. restantbudget gegevensbeheer, informatie nieuwkomers, 

zorgloket, suppletie aangifte btw herinrichting begraafplaats).

0

Totaal 234

5.4 

Bedrij fsvoering

De bedrijfsvoeringskosten zijn begrepen in de apparaatskosten van de programma's. 0

Totaal 0

Rente en 

afschrijving

Normaal afschrijvingsverloop. 0

Totaal 0

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten. -805

Totaal -805

Toevoegingen zie bijlage 3. 0

Onttrekkingen zie bijlage 3. -392

Totaal -392

Totaal -436

Mutaties reserves

5.2 Samenwerking

(Bedragen x € 1.000)
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Prestatieveld Financiële toelichting Algemene dekkingsmiddelen (ADM)

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2016

Lokale heffingen Opbrengsten gemeentelijke belastingen incl. afwikkelingen voorgaande jaren. Voor een 

specificatie wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

199

Overige lasten en baten (Uitvoering heffing en invordering, dubieuze debiteuren). -3

Totaal 196

Algemene 

uitkering

De begroting 2016 is gebaseerd op de meicirculaire 2015. In de bestuursrapportage 

2016 vond een bijstelling plaats tot en met de meicirculaire 2016. De september- en 

decembercirculaire 2016 hadden een positief effect op de algemene uitkering (incl. 

voorgaande jaren).

324

Totaal 324

Dividend Het verschil tussen begroting na wijziging en de werkelijke opbrengst betreft 

terugontvangen dividendbelasting.

47

Totaal 47

Ontvangen rente over uitzettingen korte termijn. 91

Ontvangen rente over uitzettingen lange termijn. -64

Aanpassing waarde BNG Fido kapitaalselectfonds. 12

Renteresultaat (saldo bespaarde rente en toegerekende rente aan investeringskredieten.) -510

Bespaarde rente (toegerekende rente over de reserves en voorzieningen.) 539

Totaal 68

Onvoorziene 

uitgaven

De post onvoorziene uitgaven: begroot op € 250. Voor een overzicht van de mutaties 

verwijzen wij naar het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen.

348

Totaal 348

In de begroting is een opbrengst van € 235.000 begroot voor verkoop gemeentelijke 

gebouwen en overige gronden (kadernota 2013). In 2016 is de ambstwoning verkocht en 

snippergroen, totaal opbrengst € 519.152. De begeleiding- en verkoopkosten 

bedroegen € 122.349.

162

Aankoop en kosten pand Leidsestraat: De raad heeft in november 2016 budget 

beschikbaar gesteld. Verzocht wordt het budget te oormerken voor realisatie in 2017.

460

Overige lasten en baten (o.a. huurderving kantoor Solution, OZB verspreidliggende 

gronden.)

-14

Totaal 608

Rente en 

afschrijving

Afschrijving boekwaarde ambstwoning na verkoop. -425

Totaal -425

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten. 898

Totaal 898

Toevoegingen zie bijlage 3. 1.885

Onttrekkingen zie bijlage 3. -1.720

Totaal 165

Totaal 2.229

Mutaties reserves

Saldo financierings-

functie

Overige algemene 

dekkingsmiddelen

(Bedragen x € 1.000)
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Bedragen x € 1.000 

Apparaatskosten 2016 
Begroot 2016 

(incl. wijz) 
Werkelijk 2016 saldo  

Programma 1 Ruimte 1.321 1.546 -224 

Programma 2 Maatschappij 900 799 101 

Programma 3 Veiligheid & Handhaving 928 672 257 

Programma 4 Beheer openbare ruimte 1.127 1.161 -35 

Programma 5 Inwoner & Bestuur 4.328 5.133 -805 

Algemene dekkingsmiddelen  1.080 183 898 

Totaal 9.684 9.493 191 

 
Bedragen x € 1.000 

Verklaring totaal saldo apparaatskosten 
Voordeel / nadeel 

t.o.v. gewijzigde 

begroting 2016 

Loonkosten Gunstigere tarieven loonheffing. Minder loonkosten 

bovenformatieven, niet alle vacatures ingevuld. 
31 

Inhuur derden Er was in 2016 sprake van een aantal langdurig zieken.  -119 

Financiën Oormerk invoering vennootschapsbelasting. 39 
Informatie-

beheer 
Oormerk IV & ICT plan, verdere uitvoering in 2017. 105 

Automatisering Besparing m.b.t. beëindiging van het aantal contracten in 

relatie tot DVO met Lisse viel lager uit dan verwacht. 
-22 

Gemeentewerf Oormerk overkapping wasplaats. 70 

Facilitaire 

zaken 
Telefonie: o.a. vervanging toestellen. -29 

Facilitaire 

zaken 
Oormerk inrichting kantoorruimten en hal. 56 

Facilitaire 

zaken 
Oormerk professionalisering BHV organisatie specifiek locatie 

en gebouw afhankelijk 
6 

Investeringen Meer uren doorbelast aan investeringen op basis van 

werkelijke tijdregistratie dan begroot op basis van 

afdelingsplannen. 

56 

Grond 

exploitaties 
Meer uren doorbelast aan grondexploitaties op basis van 

werkelijke tijdregistratie dan begroot op basis van 

afdelingsplannen. 

34 

Overig   -36 

Totaal   191 
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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 2016 opgenomen.  

Voor de incidentele lasten t.l.v. een reserve verwijzen wij u naar bijlage 3. 

   

Bedragen x € 

1.000 

Omschrijving 
Begroting 

2016 

Begroting 

2016 na 

wijziging 

Realisatie 

2016 

Triangel -695 -695 0 
Centrumplannen -1307 -1307 0 
Opstellen omgevingsvisie -30 -30 -5 
Totaal programma 1 -2.032 -2.032 -5 
Kwartiermaker sociaal team -15 -15 0 
Huishoudelijke Hulp Toelage (Bollen5 gemeenten)   0 -56 
Herziening nota Sport & gezondheidsbeleid -35 -35 -35 
Herziening nota Cultuurbeleid -35 -35 -35 
Begrotingswijziging ISD 2016-1 (raad 12-11-2015)   345 0 
Begrotingswijziging ISD 2016-1I (raad 10-11-2016)   167 167 
Tijdelijk Fonds Jeugdhulp (raad 13-10-2016)   -149 -149 
Service Punt Werk (Berap 2016)   -18 -18 
Totaal programma 2 -85 260 -126 
Opwaarderen groen en herinrichting parken -1.500 -1.500 0 
Beleidsnota huishoudelijk afval 2018-2028 -35 -35 -21 
Totaal programma 4 -1.535 -1.535 -21 
Transitiekosten HLTsamen (raad 3-3-2016)   -597 -68 
Begraafplaats (Berap 2016)   -8 -8 
Extra storting voorziening pensioenen     -282 
Totaal programma 5 0 -605 -358 
Verkoop gemeentelijke panden en snippergroen 235 235 390 
Huishoudelijke Hulp Toelage (algemene uitkering)   0 56 
Naheffing belastingdienst     -99 
Totaal algemene dekkingsmiddelen 235 235 347 
        
Totaal incidentele baten en lasten  -3.417 -3.677 -163 

 

 

Structureel ovenwicht 

De toezichthouder (provincie) ziet op het structureel evenwicht. Dat wil zeggen dat er geen incidentele 

baten ingezet mogen worden voor structurele lasten. Na eliminatie van de incidentele posten ontstaat 

het structureel financieel saldo.  
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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.  

 

 

 

Bedragen x € 1.000

Omschrijving
Begroting 

2016

Begroting 

2016 na 

wijziging

Realisatie 

2016

Resultaat 135 135 2.923

Totaal incidentele baten en lasten 3.417 3.677 163

Totaal structurele baten en lasten voor reserves 3.552 3.812 3.086

Totaal saldo incidentele onttrekkingen reserves -3.564 -7.102 -4.939

Oormerken 2015 0 3.412 1.901

Totaal structurele baten en lasten na reserves -12 122 48

Progr.  Lasten Begroting 

2016 

Gewijzigde 

begroting 2016 

Werkelijk 

2016

Saldo Omschrijving inc./ 

str.

1.5 Algemene reserve -2.500 -2.500 -2.500 Aflossing aanschaf praalwagen Bloemencorso s

Totaal programma 1 -2.500 -2.500 -2.500 0

2.1 Algemene reserve -345.024 0 Begrotingswijziging 2016-I ISD (raad 12-11-2015) i

2.1 Reserve sociaal domein -166.858 -166.858 Begrotingswijziging 2016-II ISD (raad 10-11-2016) i

Totaal programma 2 0 -511.882 -166.858 -345.024

ADM Reserve algemene investeringen -1.750.000 -1.750.000 0 Onderlinge "lening" reserves i

ADM Reserve individueel keuzebudget (IKB) -200.000 Onttrekking eg res jaarrek (besluit Programmarek. 2015) i

ADM Algemene reserve -134.916 Begrotingsresultaat 2016 i

Totaal ADM -1.750.000 -1.884.916 -200.000 -1.684.916

Totaal stortingen reserves -1.752.500 -2.399.298 -369.358 -2.029.940

Stortingen reserves 2016



 

 

118 

 

 

Progr.  Baten Begroting 

2016 

Gewijzigde 

begroting 2016 

Werkelijk 

2016

Saldo Omschrijving inc./ 

str.

1.1 Egalisatiereserve jaarrekening 32.800 0 Oormerk 2015: Bestemmingsplannen i

1.1 Egalisatiereserve jaarrekening 60.000 0 Oormerk 2015: Structuurvisie i

1.1 Reserve algemene investering 16.800 0 Oormerk 2015: Infra oosthoek St. Jozefpark (raad 13-12-

2012)

i

1.1 Algemene reserve 404.400 404.400 Oormerk 2015: Leembruggenstraat (raad 26-03-2014) i

1.1 Reserve verb. openbare ruimte centrum 298.500 253.792 Oormerk 2015: Centrumontwikkelingen (raad 12-11-2015) i

1.2 Algemene reserve 22.900 6.283 Oormerk 2015 : Woonvisie i

1.2 Reserve algemene investeringen 1.306.600 1.306.600 0 Centrumplannen i

1.2 Reserve algemene investeringen 695.000 695.000 0 Triangel i

1.3 Reserve algemene investering 705.900 166.450 Oormerk 2015: Ontsluiting NS station (raad 26-03-2014) i

1.3 Reserve algemene investeringen 217.700 160.512 Oormerk 2015: HVVP i

Totaal programma 1 2.001.600 3.760.600 991.437 2.769.163

2.1 Egalisatiereserve jaarrekening 82.900 72.000 Oormerk 2015: Armoedebeleid i

2.1 Egalisatiereserve jaarrekening 224.600 23.800 Oormerk 2015: Transformatiekosten 3D i

2.1 Reserve sociaal domein 250.000 250.000 0 Gevolgen decentralisatie binnen regulier budget s

2.1 Reserve sociaal domein 18.285 18.285 Berap 2016: extra kosten Service Punt Werk (SPW) i

2.1 Reserve sociaal domein 148.573 148.573 Tijdelijk Fonds Jeugdhulp (raad 13-10-2016) i

2.1 Egalisatiereserve jaarrekening 20.000 0 Oormerk 2015: CJG i

2.2 Reserve onderwijshuisvesting 120.361 120.361 86.591 Tekort onderwijsbegroting exploitatie s

2.2 Egalisatiereserve jaarrekening 30.500 0 Oormerk 2015: Regionaal Educatieve Agenda i

2.3 Egalisatiereserve jaarrekening 5.600 5.400 Oormerk 2015: Sportbuurtcoaches i

2 Reserve kapitaallasten nieuwe inv. 280.930 280.930 280.930 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie s

Totaal programma 2 651.291 1.181.749 635.579 546.170

4.1 Reserve nog uit te voeren werken 62.883 62.883 0 Herstraatwerkzaamheden grondexploitaties i

4.1 Reserve algemene investeringen 7.035 N208 fase 1 en 2 (middengeleider en onderhoud) i

4.1 Reserve algemene investeringen 0 N208 fase 3 i

4.1 Egalisatiereserve jaarrekening 26.400 26.400 Oormerk 2015: Groot onderhoud wegen i

4.1 Egalisatiereserve jaarrekening 22.300 0 Oormerk 2015: Toezichthouder openbare ruimte i

4.2 Egalisatiereserve jaarrekening 13.500 1.400 Oormerk 2015: Speelterreinen i

4.2 Reserve algemene investeringen 206.600 206.600 Oormerk 2015: Hoftuin i

4.2 Egalisatiereserve jaarrekening 33.400 23.204 Oormerk 2015: Onderhoud Vosse- en Weerlanerpolder i

4.2 Reserve opbr. verkoop aandelen NUON 1.500.000 1.500.000 0 Kadernota 2016: opwaarderen groen en parken i

4 Reserve kapitaallasten nieuwe inv. 105.763 105.763 105.763 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie s

Totaal programma 4 1.668.646 1.970.846 370.402 1.600.444

5.1 Egalisatiereserve jaarrekening 4.200 1.300 Oormerk 2015: rekenkamercommissie i

5.1 Algemene reserve 67.800 0 Oormerk 2015: Organisatieontwikkeling i

5.2 Egalisatiereserve jaarrekening 168.300 117.981 Oormerk 2015: 36 Strategische opgaven i

5.2 Reserve opbr. verkoop aandelen NUON 417.031 340.804 Oormerk 2015: HLT samen i

5.2 Reserve opbr. verkoop aandelen NUON 596.724 67.563 Transitie HLT (raad 3-3-2016) i

5.3 Egalisatiereserve jaarrekening 96.000 5.531 Oormerk 2015: Uitvoering KEK i

5.3 Reserve onderhoud begraafplaats 7.800 7.800 Berap 2016: werkzaamheden begraafplaats i

5 Reserve kapitaallasten nieuwe inv. 16.339 16.339 441.166 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie s

Totaal programma 5 16.339 1.374.194 982.145 392.049

bedr.v. Egalisatiereserve jaarrekening 111.000 0 Oormerk 2015: Beleidsplan IV & ICT plan i

bedr.v. Egalisatiereserve jaarrekening 45.000 6.593 Oormerk 2015: Invoeren VPB i

bedr.v. Egalisatiereserve jaarrekening 10.000 10.000 Oormerk 2015: inhuur team RO i

bedr.v. Egalisatiereserve jaarrekening 60.000 60.000 Oormerk 2015: Toezicht bouwprojecten i

bedr.v. Egalisatiereserve jaarrekening 8.400 8.400 Oormerk 2015: Telefonie i

bedr.v. Reserve kapitaallasten nieuwe inv. 47.977 47.977 47.977 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie s

bedr.v. Reserve individueel keuzebudget 179.719 Raadsbesluit Programmarekening 2015 i

ADM Egalisatiereserve jaarrekening 200.000 Storting reserve IKB (raadsbesluit Programmarekening i

ADM Algemene reserve 1.750.000 1.750.000 0 Onderlinge "lening" reserves i

Totaal programma ADM 1.797.977 2.032.377 512.689 1.519.688

Totaal onttrekkingen uit reserves 6.135.853 10.319.766 3.492.253 6.827.513

Onttrekkingen reserves 
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Bijlage 4 – Investeringskredieten 

 

 

Kredietnaam Totaal krediet Uitgegeven tot 

en met 2015

Uitgegeven 

2016

Restant per 

31-12-2016

Stand van zaken Jaarrekening Afgesloten 

per 31-12-

2016

Programma 1

30.000 6.100 0 23.900

-45.000 0 -45.018

661.563 2.278 -2.278 661.563

-661.563 0 -661.563

2.243.905 1.539.551 803.586 -99.232

-1.982.905 -1.263.516 -593.952 -125.437

Herontwikkeling 

Leembruggenstraat

460.000 55.615 412.539 -8.154 De grondaankoop heeft plaatsgevonden. Het krediet wordt afgesloten. Ja   

740.000 71.219 7.057 661.724

-740.000 -80.000 0 -660.000

0 77.116 14.635 -91.750

0 0 0 0

725.819 31.544 254.948 439.327

-395.819 0 -395.819

203.000 50.175 2.786 150.040

-136.000 0 0 -136.000

Programma 2

Verv. huisvesting openbaar 

onderwijs 2011

Verv. huisvesting bijzonder 

onderwijs 2011

Nieuwbouw Hilmare school 

Oranjelaan

Nieuwbouw Savio school 

Oranjelaan

Renovatie protestants Chr. 

basisschool de Fontein

1.387.800 1.364.023 2.194 21.583 Renovatie is afgerond. Krediet wordt afgesloten. Ja

Nieuwbouw fusieschool 

Jozefschool/Leerwinkel

100.000 0 3.948 96.052 De projectvoorbereiding is in volle gang. Nee

Centrumontwikkelingen 

Hillegom-ISV2

Infrastr. Werken Jozefpark 

oosthoek

Er is nog geen overeenstemming met de parochie over de herontwikkeling 

van het Jozefpark. Pas nadat dit vorm heeft gekregen kunnen wij naar de 

inrichting van de oosthoek kijken.

Nee 

De oplevering vindt plaats begin 2017 en na de financiële afwikkeling  kan 

het krediet worden afgesloten.

De oplevering vindt plaats begin 2017 en na de financiële afwikkeling  kan 

het krediet worden afgesloten.

8.214

Nee

De gemeenteraad heeft in december 2016 het besluit genomen om per direct 

te stoppen met het project Triangel. Het krediet wordt afgesloten.

Ja

Nee

Nee

Nee

Het krediet wordt in 2017 afgerond.

Seizoensgebonden beplanting en aanvullend werk t.b.v. de waterhuishouding 

geeft uitloop in 2017. Aansluitend moet de eindafrekening met Stek en Hozo 

worden gemaakt.

In 2017 wordt de eindafrekening van fase 1 en 2 opgesteld. 

In 2017 wordt een krediet aangevraagd voor de ontwikkeling van fase 3.

In het 4e kwartaal is door Raad/College besloten om uitvoering te geven aan 

de centrumplannen. Uitvoering in 2017 en verder.

De uitvoering vindt eind 2016 - begin 2017 plaats. De uitvoering van 

aanpassing van de dammen start in 2017.

ISV project de Triangel

ISV project Woonzorgzone  

Fase 1

Nee

Nee

NeeVosse-en Weerlanerpolder

ISV project Woonzorgzone  

Fase 2

ISV project Woonzorgzone  

Fase 3

63.169

3.460.660 561.511 2.075.759 823.390

130.000 58.617
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Kredietnaam Totaal krediet Uitgegeven tot 

en met 2015

Uitgegeven 

2016

Restant per 

31-12-2016

Stand van zaken Jaarrekening Afgesloten 

per 31-12-

2016

Programma 4

1.130.188 220.675 78.194 831.320

-1.130.188 -220.675 -77.287 -832.227

Initiatieffase N208 fase 3 4.190.000 135.159 130.842 3.923.998 Project loopt door tot in 2017. Nee

Reconstructies wegen 2015 299.076 0 0 299.076 In voorbereiding Sixlaan en Stationsweg m.b.t. maken bestekken en 

aanbestedingen. Uitvoering start in het 1e kwartaal van 2017.

Nee

Middengeleider N208 50.000 0 7.035 42.965 De werkzaamheden zijn gerealiseerd. Krediet wordt afgesloten. Ja

352.500 584 280.241 71.675

-223.576 -223.576 0

Reconstructie wegen 2016 427.500 0 0 427.500 In voorbereiding sixlaan en stationsweg m.b.t. maken bestekken en 

aanbestedingen. Uitvoering start in het 1e kwartaal van 2017.

Nee

Realisatie deelproject 

Hoofdstraat Zuid

660.000 39.155 620.845 Inspraak en voorbereiding in 2016. Uitvoering start in 2017 en voor de Corso 

(eind april) is de straat weer open.

Nee

Kunstwerken beheerplan 2015 184.000 115.337 74.033 -5.370 De werkzaamheden zijn gerealiseerd. Krediet wordt afgesloten. Ja

Vervanging diverse 

beschoeiingen

120.000 10.575 108.937 488 De werkzaamheden zijn gerealiseerd. Krediet wordt afgesloten. Ja   

Kunstwerken beheerplan 2016 184.000 0 95.956 88.044 Nog vervanging van de brug in de L. van Deyssellaan (€50.000) en vervanging 

van houtenligger brug Zuider Leidsevaart (€15.000). 

Nee

Vervanging diverse 

beschoeiingen 2016

120.000 0 131.002 -11.002 We ontvangen nog subsidie in 2017 van plus minus € 15.000. Na de 

afrekening wordt het krediet afgesloten.

Nee

Openbare verlichting 2015 111.000 101.699 44.416 -35.116 De werkzaamheden zijn gerealiseerd. De overschrijdingen te verrekenen met 

krediet Openbare Verlichting 2016.

Nee

Openbare verlichting 2016 136.000 0 87.448 48.552 Afronding van fase  2 van de vervangingen in het 2e kwartaal 2017. Naar 

verwachting zijn de werkzaamheden medio 2017 gereed.

Nee

1.800.000 71.472 154.004 1.574.525

-850.000 0 -850.000

Vervangen VRI 2013 0 0 0 0 Krediet wordt afgesloten. In 2016 heeft de Raad een krediet voor de N208 

vastgesteld. Hierdoor is dit krediet niet nodig gebleken, omdat er voldoende 

dekking bleek te zijn.

N.v.t.

Ja

510.489 93.500 460.370 -43.381

-480.489 -450.489 -30.000

Fietspad Hillegom-Bennebroek 

Zorgeloos groen langs N208

Kwaliteitsverb.Hoofdstraat 

nabij Hoftuin

Beschoeiing Noorder-

Leidsevaart

Het project wacht op een vergunning van Rijnland. De voorbereiding is 

afgerond. De dijk blijkt minder stabiel dan Rijnland eerder heeft aangegeven. 

Nee

De Hoofdstraat is nog niet helemaal af. Dit komt door het gladde randje. Een 

oplossing wordt gezocht. 

Nee

De uitvoering is gestart in het 3e kwartaal 2016 en zal doorlopen tot in het 1e 

kwartaal 2017.

Nee

Het werk is naar verwachting in april 2017 afgerond waarna de nazorgperiode 

t/m 2018 start.

Nee
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Kredietnaam Totaal krediet Uitgegeven tot 

en met 2015

Uitgegeven 

2016

Restant per 

31-12-2016

Stand van zaken Jaarrekening Afgesloten 

per 31-12-

2016

831.200 177.148 762.723 -108.671

-447.500 0 -447.500

GRP 2014 vrijvervalriolen 481.021 73.435 320.105 87.481 De rioolrenovatie (reling) is uitgevoerd. De uitvoering van de Valckslootlaan 

is vertraagd, doordat een langere voorbereidingstijd noodzakelijk bleek te 

zijn. De uitvoering is gestart in het najaar van 2016 en loopt door tot medio 

2017.

Nee

GRP 2014 Huisaansluiting 41.991 32.079 10.000 -88 Het krediet wordt afgesloten. Ja   

GRP Mechanische riolering 

2015

263.100 129.167 8.080 125.853 Er is vertraging in de uitvoering door vertraging in levering van onderdelen. 

Verwacht wordt dat de financiële afwikkeling in 2e helft van 2017 

plaatsvindt.

Nee

GRP Huisaansluitingen 2015 70.000 0 48.500 21.500 In 2017 wordt de uitvoering van de Stationsweg/Sixlaan gestart. Naar 

verwachting is dit werk eind 2017 gereed.

Nee

GRP verbeteringsmaatregelen 

2015

100.000 53.470 31.000 15.530 In 2017 wordt de uitvoering van de Stationsweg/Sixlaan gestart. Naar 

verwachting is dit werk eind 2017 gereed.

Nee

455.000 0 281.509 173.491

-281.509 281.509

GRP mechanische riolering 

2016

25.000 0 0 25.000 Naar verwachting wordt het krediet eind 2017 afgesloten. Nee

GRP mechanische riolering 

2016 elek.mech

25.000 0 0 25.000 Werkzaamheden starten eind 2016 en lopen door in 2017. Naar verwachting 

wordt het krediet eind 2017 afgesloten.

Nee

70.000 0 2.539 67.461

-2.539 2.539

150.000 0 66.067 83.933

0 -66.067 66.067

GRP afkoppelmaatregelen 2016 Het werk in de Kerkstraat is in 2016 gestart. Het werk in de Stationsweg 

wordt in 2017 gestart. 

Nee

Nee

GRP huisaansluitingen 2016 Krediet wordt aangewend voor vervanging huisaansluiting Valckslootlaan en 

Stationsweg. Deze projecten worden 2017 uitgevoerd.

Nee

GRP vrijvalriolen 2016 Naar verwachting wordt het krediet eind 2017 afgesloten.

Renovatie Hoftuin Het krediet kan na de nazorgperiode na de aanleg worden afgesloten. Dit is in 

2018.  De eindafrekening naar PZH en HR vindt in het 1e kw 2017 plaats.

Nee
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Kredietnaam Totaal krediet Uitgegeven tot 

en met 2015

Uitgegeven 

2016

Restant per 

31-12-2016

Stand van zaken Jaarrekening Afgesloten 

per 31-12-

2016

Bedrijfsvoering

Vervangen meubilair 

gemeentekantoor 2014

15.000 4.328 0 10.672 Uitvoering in 2017. Nee

Vervangen airco's 

gemeentekantoor 2015

15.000 8.786 0 6.214 Airco bode-/repro-ruimte moet nog worden vervangen en de airco in kamer 

2.3.3. Uitvoering 1e kw 2017.

Nee

Beveiligingsapparatuur 45.000 45.425 -425 De werkzaamheden zijn gerealiseerd. Krediet wordt afgesloten. Ja 

Renovatie en aanpassen 

archiefruimte

50.000 19.511 30.489 De werkzaamheden zijn gerealiseerd. Krediet wordt afgesloten. Ja 

Vervangen grootformaat 

printer/Scanner

18.000 0 0 18.000 In afwachting van plannen in HLT verband. Nee

Uitvoering jaarplan ICT 2014 175.000 162.617 0 12.383 De werkzaamheden zijn gerealiseerd. Krediet wordt afgesloten. Ja

Centrale applicaties 2014 175.000 98.405 14.966 61.629 De werkzaamheden zijn gerealiseerd. Krediet wordt afgesloten. Ja 

Uitvoering jaarplan ICT 2015 75.000 30.070 19.234 25.695 De werkzaamheden zijn gerealiseerd. Krediet wordt afgesloten. Ja 

Ontwikkelingskosten ICT 2015 187.500 46.531 28.836 112.134 Levering laptops. Hierna kan het krediet wordt afgesloten. Nee

629.200 0 472.168 157.032

-113.000 113.000

I&A projecten HLT Samen Krediet is een onderdeel van meerjaren programma I&A t.b.v. HLTsamen. 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 2016 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 2016 op grond van WNT

Functie Secretaris Griffier

Naam G. P. van Lierop P.M. Hulspas-Jordaan

Duur van het dienstverband 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang van het dienstverband 2016 in fte 1,0 fte 5 mnd. 0,78 fte

7 mnd. 0,83 fte

Beloning € 95.320 € 58.755

Belastbare onkostenvergoedingen (incl uitbetaling verlof) € 3.103 € 189

Beloningen betaalbaar op termijn € 11.921 € 7.858

Totaal 2016 € 110.344 € 66.802

Toepasselijke WNT-maximum € 179.000 € 144.853

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t.

Ter vergelijking met 2015:

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 digitaal 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 

2016 Hillegom 

(060534) 

OCW I&M SZW 
D9 E27b G2 

Onderwijs-

achterstandenbeleid 

2011-2016 (OAB) 

Brede Doel Uitkering 

Verkeer en Vervoer 
Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 

69 Participatiewet - 

gemeentedeel 2016 

  x x x 

 

SZW SZW SZW 
G2a G3 G3a 

Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 

69 Participatiewet - 

totaal 2015 

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 - 

gemeentedeel 2016 

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 - 

totaal 2015 
  x x x 
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OCW D9 Onderwijsachterstanden

beleid 2011-2017 (OAB)

                                                                                                                             

                                                                                      

                                               

        Besluit specifieke 

uitkeringen 

gemeentelijke 

onderwijsachterstanden

beleid 2011-2017

                                  

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

€ 44.805 € 0 € 0 € 130 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(lasten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Van andere gemeenten in (jaar 

T) overgeboekte middelen 

(baten)  uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08

1

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

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017
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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

SZW G2A Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

Participatiewet_totaal 

2015                                                     

                     

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 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T-1) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

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)

Besteding (jaar T-1) IOAZ

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

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 / 01 Indicatornummer: G2A / 02 Indicatornummer: G2A / 03 Indicatornummer: G2A / 04 Indicatornummer: G2A / 05 Indicatornummer: G2A / 06

1 60534 Hillegom € 2.729.835 € 56.694 € 296.370 € 2.391 € 45.707 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij indicator 

G2A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

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)

Besteding (jaar T-1) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Participatiewet (PW) 


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 / 07 Indicatornummer: G2A / 08 Indicatornummer: G2A / 09 Indicatornummer: G2A / 10 Indicatornummer: G2A / 11 Indicatornummer: G2A / 12

1 60534 Hillegom € 108 € 25.356 € 3.419 € 0 € 2.567 

Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeen

tedeel 2016

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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Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij indicator 

G2A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Baten (jaar T-1) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2A / 13 Indicatornummer: G2A / 14

1 60534 Hillegom € 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

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 € 17.083 € 705 € 4.714 € 49.689 € 12.805 

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 

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeent

edeel 2016

Besluit 

bijstandverlening 

Besluit 

bijstandsverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_totaal 

2015

Besluit 



Bijlage 7 - Interbestuurlijk toezicht  

 

Financiën 
Groen / Oranje / 

Rood

Er is structureel en reëel 

begrotingsevenwicht
Groen

Is er reden voor extra aandacht? Nee

Ruimtelijke ordening Groen/Oranje/Rood

De gemeente voldoet aan de in de Wet 

ruimtelijke ordening opgenomen 

verplichtingen inzake bestemmings-

plannen, beheersverordeningen en 

structuurvisies 

Oranje

Is er reden voor extra aandacht? nee

Omgevingsrecht 

Vergunningverlening, Toezicht en 

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 m.b.t. de 

(rijks)monumenten

Oranje

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 Vergunninghouders Groen/Oranje/Rood

Gevraagde informatie Stand van zaken 

Voorsprong per 1 januari van het verantwoordingsjaar 6

Fase interventieladder op 1 januari gerealiseerd

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 25

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 25

Geen voorsprong of achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar 0

Fase interventieladder op 1 juli gerealiseerd

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 29

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 8

Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar 21

Fase interventieladder op 31 december signaleren

Is er reden voor extra aandacht? nee

Groen/Oranje/Rood

TOELICHTING

Hier kan verwezen worden naar de uitkomsten van het door B&W vast te stellen Verslag over het 

archief- en informatiebeheer. (Nog niet aangeboden aan het college, gebeurt op korte termijn).                                                                                                   

Op grond van de resultaten van dit inspectieonderzoek kan geconcludeerd worden dat de gemeente Hillegom in 

voldoende mate voldoet aan de eisen van de Archiefwet 1995. Hoewel verbeteringen zijn gerealiseerd en ingezet 

ten opzichte van het jaarverslag 2014 zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten (deelterreinen) van de 

Archief KPI's waar de gemeente nog niet voldoet aan de norm. De belangrijkste reden hiervan is de toekomstige 

wijziging in organisatie op het gebied van archief- en informatiebeheer. Als gevolg van de ambtelijke fusie met 

de gemeenten Lisse en Teylingen per 1 januari 2017 zullen deze aandachtspunten als verbeterpunten worden 

opgevoerd. Door de nieuw te vormen Werkorganisatie HLTsamen zullen de volgende verbeterpunten moeten 

worden opgepakt:

• het invoeren van intern kwaliteitssysteem voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden waarvoor 

toetsbare eisen zijn geformuleerd,                                                                                                               • 

het vastleggen van de beschrijving van metadata in een metadataschema,

• het toetsen van de digitale beheeromgeving voor de bewaring van digitale archiefbescheiden aan een 

referentiekader,

• het vastleggen van een bewaarstrategie voor de digitale archiefbescheiden,

• het opstellen en actueel houden van een overzicht van analoge en digitale archiefbescheiden,

• het aanpassen van archiefruimte 0.2.5 met het archief van de Burgerlijke Stand, 

• het overbrengen van de bouwvergunningendossiers uit archiefruimte 3.1.1,

• het opstellen van een nieuw calamiteitenplan geënt op de archiefruimten van de nieuwe organisatie HLTsamen 

per 1 januari 2017, 

• het vaststellen van een Handboek vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties en het 

nemen van een besluit tot vervanging van de archiefbescheiden van de gemeente Hillegom, en

• het opstellen van een Informatiebeveiligingsplan voor de nieuwe organisatie HLTsamen.

Zaakgericht werken zal met ingang van de Werkorganisatie HLTsamen worden gestart. Het invoeren van een 

kwaliteitssysteem en het toetsen van de digitale beheeromgeving zal pas na de volledige fusie en implementatie 

van het automatiseringsplatform en het nieuwe Zaaksysteem kunnen plaatsvinden.

TOELICHTING

Er is een gecombineerde onafhankelijke welstand/monumentencommissie 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. 

TOELICHTING

Er is volledig en tijdig voldaan aan de 

halfjaartaakstelling en er is geen 

achterstand

Oranje

eventuele toelichting

Per 31 december is er een achterstand van 21 vergunninghouders. Op dat moment waren er slechts 10 

vergunninghouders gekoppeld. Langer dan 3 maanden: 3 personen waarvan 1 zonder BSN.  

Voor het gehele grondgebied van Hillegom geldt een bestemmingsplan of beheersverordening. De volgende 

plannen zijn niet meer actueel (dwz ouder dan 10 jaar): Bp Horst ten Daal (t.h.v. Patrimonium), BP Landelijk 

Gebied 1997, BP De Polders (thv de nieuwe manege) 

De verordening VTH wordt voorbereid in samenwerkting met de gemeente Lisse en Teylingen in HLTsamen 

verband.

TOELICHTING

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.

TOELICHTING (korte en bondige tekst)

De jaarrekening 2016 vertoont een structureel begrotingsevenwicht, evenals de begroting 2017. Inmiddels is na 

de wijzigingen in het Gemeentefonds de meerjaren begroting 2018-2010 ook structureel in evenwicht, deze 

vertonen een overschot. 

TOELICHTING


