
 

 

Hillegom 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Programmarekening 2016 Hillegom 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-17-007385 

datum voorstel:    

datum collegevergadering:  11 april 2017 

datum raadsvergadering:  29 juni 2017 

agendapunt:  5 

portefeuillehouder:  A. de Jong 

behandelend ambtenaar:    Marcel Meulendijks 

e-mailadres:    M.Meulendijks@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 
1. de programmarekening 2016 vast te stellen; 
2. het positieve resultaat (€ 2.923.000) in de  algemene reserve te storten; 
3. de geoormerkte bedragen ten laste van de algemene reserve te brengen; 

4. de overige geoormerkte bedragen beschikbaar te stellen en deze ten laste van de 
genoemde reserves te brengen; 

5. begrotingswijziging nummer 3 vast te stellen. 

 

 

 

Inleiding 

In dit voorstel wordt de programmarekening 2016 van de gemeente Hillegom 

aangeboden. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 2.923.000 (€ 1.843.000 

na aftrek van de voorgestelde oormerken). 

Naast een toelichting op de financiële aspecten (onderdeel jaarrekening) wordt verslag 

gedaan van de inhoudelijke gebeurtenissen in 2016 (onderdeel jaarverslag).   

 

Bestaand kader en context 

- artikel 197 en 198 van de Gemeentewet-  
- het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 
- de interne regelgeving, zoals opgenomen in de beheers- en controleverordeningen   

212, 213 en 213a van de Gemeentewet 

 

 

Argumenten 

1.  We voldoen hiermee aan wet- en regelgeving  
De programmarekening van de gemeente moet vóór 15 juli 2017 zijn aangeboden aan de 
toezichthouder (Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland).  
 

2.  We voldoen hiermee aan de bepalingen van het reserve- en voorzieningenbeleid. 
Er is bepaald dat het batig of nadelig saldo van de jaarrekening wordt toegevoegd dan 
wel wordt onttrokken aan de algemene reserve. 
 
3.   Bepaalde activiteiten waarvoor in 2016 budget was geraamd hebben (deels) niet  
plaatsgevonden.  



 

 

Onderstaande  activiteiten worden opgenomen in de begroting van 2017 met als dekking 
de algemene reserve. 

 

 
 

 

4.   Bepaalde activiteiten waarvoor in 2016 budget was geraamd, met als dekking een 
reserve, hebben (deels) niet plaatsgevonden.  
Onderstaande  activiteiten worden opgenomen in de begroting van 2017. De dekking 
(reserves) is overeenkomstig eerder genomen raadsbesluiten. 

 

Oormerken 2016 t. l.v. de exploitatie

oormerk bedrag toelichting

1.1 Bestemmingsplannen (bp) €44.500

1.1 Beleid ruimtelijke ordening (budget 

2016)

€6.700

1.1 VTH taken €63.000

1.4 Toerisme €25.000

2.1 Armoedebeleid (budget 2016) €48.900

2.1 Asielbeleid €57.500

2.1 Stichting Welzijn Hillegom €82.300

4.1 Onderhoud VRI €5.000

4.1 Groot onderhoud wegen €22.000

4.3 Groot onderhoud riolering €25.000

4.4 Beleidsplan huishoudelijk afval €14.000

ADM Aankoop, sloop en overig Leidsestraat 

1F en aanpassing infractructuur.

€460.000

bedr v. RO vergunningen en handhaving €20.000

bedr v. RO projecten €69.000

bedr v. Gemeentewerf €70.000

bedr v. Gemeentekantoor €56.000

bedr v. Gemeentekantoor €6.000

bedr v. Strategie en opleiding HLT €5.000

Totaal oormerken exploitatie € 1.079.900

BP Buitengebied met verbrede reikweidte ivm Omgevingswet.

Eigen bijdrage Bollenschuurproject B&B bij aanvraag Leader subsidie 

(collegebesluit 24-1-2017).

Wijziging installatie.

Budget gemeentefonds voor verhoogde asielinstroom.

Implementatie kwaliteitssyteem.

Betreft restantbedrag frictiekosten na fusie (berap 2016). Verdere 

uitbetaling verwacht in 2017.

Verzocht wordt het budget (gemeentefonds)  te oormerken voor 

uitvoering in 2017.

Budget te oormerken voor de omgevingsvisie Hillegom 2030, PlanMer 

(kadernota 2016) en onderzoek digitale bereikbaarheid (berap 2016).

Inrichting kantoorruimten en hal

Professionalisering BHV organisatie specifiek locatie en gebouw 

afhankelijk

Budget beschikbaar gesteld in de berap 2016. Realisatie in 2017.

Aandeel Hillegom.

Asfaltonderhoud Noorder Leidsevaart wordt gecombineerd met project 

Natuurvriendelijke oevers. 

In uitvoering. Nog traject van startnotitie naar plan.

Gepland in 2016. De aankoop wordt nu gerealiseerd in het voorjaar 

2017.

Budget beschikbaar gesteld in de berap 2016. Realisatie in 2017.

Overkapping wasplaats (berap 2016).

Uitgesteld onderhoud i.v.m. asfaltonderhoud.



 

 

 
 

 

 

 
Financiële consequenties 

Het batig saldo € 2.923.000 (na mutaties reserves) wordt in onderstaand overzicht in 

hoofdlijnen geanalyseerd.  In de jaarrekening is per programma een gedetailleerde 

toelichting opgenomen. 

 

 

 

 

Bedragen x € 1.000 

Oormerken 2016 t. l.v. een reserve 

progr. oormerk bedrag toelichting reserve

1.1 Bestemmingsplannen (bp) €32.800 BP Buitengebied met verbrede reikwijdte i.v.m. 

Omgevingswet.

algemene reserve

1.1 Beleid ruimtelijke ordening (budget 

2015)

€60.000 Budget te oormerken voor de omgevingsvisie 

Hillegom 2030, PlanMer (€ 20.000), zie kadernota 

2016 en onderzoek digitale bereikbaarheid (€ 

11.550), zie berap 2016.

algemene reserve

1.1 Jozefpark Oosthoek €16.800 Een deel van het krediet (Raad 13-12-2012) € 

67.000 wordt gedekt uit de RAI. In 2015 en 2016 

zijn er geen kosten. In 2013 en 2014 totaal € 

50.174.

algemene reserve

1.1 Centrumontwikkelingen €44.700 Het investeringskrediet van € 330.000 (Raad 12-

11-2015) wordt in één keer afgeschreven t.l.v. 

reserve verbetering openbare ruimte centrum. 

Kosten waren in 2015 € 31.544 en in 2016 € 

253.792.

reserve 

verbetering 

openbare ruimte 

centrum

1.2 Woonvisie €18.200 Verzocht wordt het restantbudget te oormerken 

voor prestatieafspraken die voortkomen uit de 

Woonvisie.

algemene reserve

Hillegoms verkeers- en vervoerplan 

(HVVP)

€57.100 Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken 

voor projecten in kader van verkeersveiligheid.

algemene reserve

Ontsluiting treinstation / 

verbeteringsmaatregelen buslijn 

€539.400 Het investeringskrediet van € 715.000 (raad 26 

april 2014) wordt gedekt uit de reserve algemene 

investeringen. Verzocht wordt het restant te 

oormerken voor projecten in het kader van 

verkeersveiligheid.

algemene reserve

Transformatie 3D €200.800 Verzocht wordt het restantbudget te oormerken 

voor transformatiekosten 3D.

algemene reserve

Armoedebeleid 2014 en 2015 €10.900 In het raadsbesluit bij de jaarrekening 2015 werd 

besloten € 82.900 te oormerken. Verzocht wordt 

het restantbedrag te oormerken voor uitvoering in 

2017.

algemene reserve

2.2 Onderwijs €7.500 Meetrapportage taxatieronde is aanbesteed. reserve onderwijs 

huisvesting

4.2 Onderhoud Vosse- en Weerlanerpolder €10.100 De opdracht is verstrekt. Verdere uitvoering in 

2017.

algemene reserve

4.2 Speelterreinen €12.100 Offerte aangevraagd, opdracht geplaatst. algemene reserve

5.1 Rekenkamercommissie €2.900 De rekenkamercommissie verzoekt het 

restantbudget te oormerken conform overeenkomst.

algemene reserve

5.1 Organisatie ontwikkeling €67.800 Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken 

voor eventuele aanvulling van het transitiebudget 

HLT.

algemene reserve

HLT samen - voorbereiding €228.681

HLT samen - bijdr. Lisse en Teylingen -€152.454

5.2 HLT Samen - transitie €529.161 Over te dragen aan de GR HLTsamen. algemene reserve

5.2 36 Strategische opgaven €48.100 Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken 

voor verdere uitvoering 2017.
algemene reserve

5.3 Project KEK (Klant E-gemeente Kwaliteit) €90.400 algemene reserve

bedr. v. Beleidsplan IV & ICT €105.000 algemene reserve

bedr. v. Invoeren Vennootschapsbelasting (VPB) €38.400 Het tracject ingezet in 2015 wordt afgerond in 

2017.

algemene reserve

Totaal oormerken t. l.v. reserves € 1.968.388

algemene reserve

1.3

2.1

5.2
Afwikkeling voorbereiding in 2017.

Aantal geplande werkzaamheden IV en ICT zijn nog 

niet uitgevoerd.



 

 

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 

2016   -1.080 

Netto resultaat jaarrekening 2016 1.843 

 

 

Urgentie 

De programmarekening 2016 van de gemeente moet vóór 15 juli 2017 zijn aangeboden 

aan de toezichthouder Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. 

 

 
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 collegebesluit van 18 april 2017, 

 

gelet op, 

- artikel 197 en 198 van de Gemeentewet-  
- het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 
- de interne regelgeving, zoals opgenomen in de beheers- en controleverordeningen   
212, 213 en 213a van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1. de programmarekening 2016 vast te stellen; 

2. het positieve resultaat (€ 2.923.000) in de  algemene reserve te storten; 
3. de geoormerkte bedragen ten laste van de algemene reserve te brengen; 
4. de overige geoormerkte bedragen beschikbaar te stellen en deze ten laste van de 

genoemde reserves te brengen; 
5. begrotingswijziging nummer 3 vast te stellen. 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 juni 2017, 

 

 

 

 

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


