
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Kadernota 2018 

 

aan:  de raad van de gemeente  

 

zaaknummer:   Z-17-009393 

datum voorstel:   9 mei 2017 

datum collegevergadering:  16 mei 2017 

datum raadsvergadering:  29 juni 2017 

agendapunt:  6 

portefeuillehouder:     A. de Jong 

behandelend ambtenaar:  Rob van den Broek 

e-mailadres:    R.vandenBroek@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

1. De kadernota 2018 vast te stellen.  

 

 

 

 

Inleiding 

Met de kadernota  2018 willen we inzicht geven in de financiële gevolgen van de 

verwachte toekomstige ontwikkelingen. Evenals de voorgaande jaren is de kadernota 

beleidsarm gehouden. Alleen nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen bij de diverse 

programma’s. Daarnaast hebben we kaders gesteld die van belang zijn voor het maken 

van de begroting 2018.  

 

Bestaand kader en context 

Bij het samenstellen van de kadernota dienen wij ons te baseren op de Verordening ex art 

212 Gemeentewet (financiële beheersverordening) en het Besluit Begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Tevens zijn de richtlijnen van de 

provincie neergelegd in de begrotingscirculaire 2018 – 2021 in acht genomen.  

 

Beoogd effect 

Met het vaststellen van deze nota worden kaders gesteld aan de hand waarvan de 

begroting voor jaar 2018 kan worden opgesteld.  

 

Argumenten 

1. Nieuwe activiteiten in de kadernota zijn veelal activiteiten uit eerdere genomen 

besluiten en hebben betrekking op consistent beleid. 

2. Het financiële perspectief vraag aandacht. 

Gezien de bijzondere situatie die ontstaat in het jaar 2022 (door het wegvallen 

van de mogelijkheid tot het heffen van precariorechten voor kabels en leidingen) 

zijn de consequenties in beeld gebracht. Dit heeft geresulteerd in een geschetst 

perspectief dat zich in tegenstelling tot voorgaande jaren uitstrekt over een 

periode van 5 jaar.  



 

 

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

 
Financiële consequenties 

Verwezen wordt naar de kadernota 2018. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

n.v.t. 

 

Duurzaamheid 

n.v.t. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Aan de gemeenteraden van Lisse en Teylingen de kadernota voor de desbetreffende 

gemeente ook in juni aan de raad worden voorgelegd. 

 

Urgentie 

n.v.t. 

 

Evaluatie 

n.v.t. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

n.v.t. 

 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 
secretaris burgemeester 

 
 

 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het  voorstel van burgemeester en wethouders, 

 

gelet op :- de verordening ex art 212 gemeentewet (financiële beheersverordening);                                                                           

    - het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

 

 

besluit: 

  

- De kadernota 2018 vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 juni 2017, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  A. van Erk 
griffier Voorzitter 
 


