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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-55606\3. Bestuur\6690 
Datum voorstel:   18 mei 2016 
Datum collegevergadering:  24 mei 2016 

Datum raadscommissie:  24 mei 2016 
Datum raadsvergadering:   9 juni 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. De Jong 

Behandelend ambtenaar:   Paul Schaddé van Dooren 
E-mailadres:   p.schadde@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     0252 - 537 372 

 
Agendapunt:  7 
 

Ondersteuning Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  I&A projecten HLT Samen 
 

 

Wij stellen voor 
 

1. Het investeringskrediet vrij te geven voor de benodigde investeringen in I&A voor 
de ambtelijke organisatie HLT samen. 

2. De kapitaallasten voor de jaren 2017 tot en met 2021 een op een in mindering te 
brengen op de afgesproken bijdrage aan de ambtelijke organisatie HLT Samen. 

3. De activa om niet beschikbaar te stellen. 

4. De begrotingswijziging nummer 6 vast te stellen. 
 

 

 

Inleiding 
De raden van Hillegom, Lisse en Teylingen hebben in maart 2016 het bedrijfsplan voor 
HLT samen vastgesteld. Een van de belangrijke onderdelen voor de uitvoering van het 

bedrijfsplan is de investering in de I&A. In het bedrijfsplan is aangegeven dat er een 
investering nodig zou zijn van € 2.750.000 in 2016. Inmiddels heeft de werkgroep I&A 
het investeringsplan verder uitgewerkt en gaan we uit van een investering van 

€ 2.600.000 voor 2016. Er is dekking voor dit bedrag. De kredieten hiervoor dienen 
formeel te worden vrijgegeven door de gemeenteraad. 
 

In het bijlagenboek bij het bedrijfsplan staat op pagina 35 ev. de investeringsbehoefte 
en dekking hiervoor uitgewerkt. 
 

Daarnaast is het voor de uitvoering van de administratieve taken van belang om de 
afschrijvingstermijnen te harmoniseren. Hierdoor voorkomen wij dat er verschillende 
termijnen gehanteerd moeten worden en kan de financiële administratie op eenduidige 

wijze worden gevoerd. 
 
Bestaand kader/context 

- Ex. art 212 GW Financiële verordening 
- Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en provincies. (BBV) 
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Beoogd effect 

- Door het vrijgeven van het krediet zorgt u ervoor dat de investeringen rechtmatig 

zijn. 
 
Argumenten 

1.1 De kredieten zijn nodig om de investeringen rechtmatig te kunnen doen. 
1.2 Het is de bevoegdheid van de raad om de gelabelde bedragen vrij te geven voor 

de investeringen in HLT samen. 

1.3 Door het investeringskrediet vrij te geven, kunnen we ervoor zorgen dat de I&A 
afspraken (zoals genoemd in het bedrijfsplan) voor 1 januari 2017 gereed zijn 
voor de ambtelijke organisatie HLT samen. De afspraken uit het bedrijfsplan 

zijn: een gezamenlijke kantooromgeving, toegang tot oude en nieuwe 
applicaties op alle locaties voor alle medewerkers. 

2.1 Er zijn geen financiële consequenties door het beschikbaar stellen van het 

investeringskrediet voor de afzonderlijke gemeenten. De kapitaallasten voor de 
jaren 2017 tot en met 2021 worden een op een in mindering gebracht op de 
afgesproken bijdrage aan de ambtelijke organisatie HLT samen. 

3.1 De ambtelijke organisatie HLT samen is nog geen rechtspersoon dat de 
verplichting voor het investeringskrediet aan kan gaan. Het is mogelijk de activa 
per 1 januari 2017 over te dragen aan HLT. Hier wordt niet voor gekozen omdat 

hiervoor BTW afdracht moet plaatsvinden. De gemeenten stellen de activa 
derhalve om niet beschikbaar. 

 

Kanttekeningen 
Aan de gemeente wordt voorgesteld de afschrijvingstermijnen te harmoniseren. 
Harmonisatie van de afschrijvingstermijnen is wenselijk omdat hiermee op dezelfde 

wijze kan worden omgegaan met het verwerken van de kapitaallasten in de financiële 
administraties van de drie gemeenten en HLT samen. Dit betekent dat de gemeente 
Teylingen voor deze investeringen eenmalig de afschrijvingstermijnen wijzigt van 3 jaar 

(hardware) en 4 jaar (overig) naar 5 jaar 
 
Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties door het beschikbaar stellen van het 
investeringskrediet voor de afzonderlijke gemeenten. De kapitaallasten voor de jaren 
2017 tot en met 2021 worden een op een in mindering gebracht op de afgesproken 

bijdrage aan de ambtelijke organisatie HLT samen. 
 
Het investeringskrediet bedraagt € 2.600.000. Dit is binnen het geprognotiseerde 

krediet zoals genoemd in het bedrijfsplan. De verdeling is op basis van het afgesproken 
verdeelpercentage in het bedrijfsplan. 
 

Bijdrage per gemeente 

Hillegom 24,20%    €           629.200  

Lisse 27,95%    €           726.700  

Teylingen 47,85%    €        1.244.100  

 

Voor de afzonderlijke gemeenten komen de onderstaande kapitaallasten in de boeken te 
staan. Dit wordt verrekend met de bijdrage aan de ambtelijke organisatie HLT samen. 

  



 

Kenmerk : Z-16-55606\3. Bestuur\6690  

Onderwerp : I&a projecten hlt samen Pagina 3 van 5 

 

 
 

 kapitaallasten 2017 2018 2019 2020 2021 

            

Hillegom  €         147.862   €         143.458   €         139.053   €         134.649   €         130.244  

Lisse  €         170.775   €         165.688   €         160.601   €         155.514   €         150.427  

Teylingen  €         292.364   €         283.655   €         274.946   €         266.237   €         257.529  

            

Totaal  €         611.001   €         592.801   €         574.600   €         556.400   €         538.200  

            

Verrekening met 

bijdrage HLT 
 €        -611.001   €        -592.801   €        -574.600   €        -556.400   €        -538.200  

 
 
 

Aanpak / uitvoering / participatie 
De ambtelijke organisatie HLT samen is nog geen rechtspersoon dat de verplichting voor 
het investeringskrediet aan kan gaan. Het is mogelijk de activa per 1 januari 2017 over 

te dragen aan HLT. Hier wordt niet voor gekozen omdat hiervoor BTW afdracht moet 
plaatsvinden. De gemeenten stellen de activa derhalve om niet beschikbaar. 
 

De uitvoering van de investeringen gebeurt door de gemeente Hillegom en wordt 
verrekend op basis van de inbreng van de drie deelnemers. Immers Hillegom is al de 
uitvoerende partij voor de financiële afhandeling van de HLT samenwerking. 

 
Duurzaamheid 
N.v.t. 

 
HLT 
De drie gemeenteraden dienen hun eigen kredieten vrij te geven voor de samenwerking. 

 
Urgentie 
Het is wenselijk dat de gemeenteraden voor 1 juli 2016 hierover een besluit nemen. Dan 

is de gunning van de aanbesteding van de technische infrastructuur gepland.  
 
Evaluatie 

N.v.t. 

 

Bijlagen / achtergrondinformatie 
Als bijlage 1 is opgenomen het I&A investeringsplan 2016. Voor achtergrondinformatie 
verwijzen wij graag naar het bedrijfsplan en bijlagenboek, zoals vastgesteld in de 
gemeenteraden van maart 2016.  
 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
gelezen, het voorstel van het college van Hillegom, 
 

gelet op ex. art 212 GW Financiële verordening en het Besluit Begroting en 
Verantwoording Gemeenten en provincies (BBV). 
 

besluit: 
 

1. Het investeringskrediet vrij te geven voor de benodigde investeringen in I&A voor 

de ambtelijke organisatie HLT samen. 
2. De kapitaallasten voor de jaren 2017 tot en met 2021 een op een in mindering te 

brengen op de afgesproken bijdrage aan de ambtelijke organisatie HLT Samen. 

3. De activa om niet beschikbaar te stellen. 
4. De begrotingswijziging nummer 6 vast te stellen. 

 

 
Aldus besloten in de raadsvergadering van 9 juni 2016, 
 

 
 
 

de griffier       de voorzitter 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 
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Bijlage 1 I&A Investeringsplan 2016 
 

# Project 2016 

1 Toegang  €                       -    

2 KCC, onderdeel Aanwezigheid  €                       -    

3 Technische infrastructuur  €     1.835.000,00  

6 KCC, onderdeel Telefonie  €          24.000,00  

7 Intranet  €          30.000,00  

8 PenO, onderdeel Personeelszaken  €          36.000,00  

9 Financiën, onderdeel Financieel pakket  €          21.600,00  

10 Devicebeleid  €                       -    

11 Lopende contracten  €                       -    

12 informatiebeleid en architectuur  €                       -    

   

13 ZGW  €        123.840,00  

14 Bestuurlijke Besluitvorming, Raad en RIS  €          24.000,00  

15 Buitenruimte, onderdeel Meldingen openbare ruimte  €            6.000,00  

16 E-loket, onderdeel Huisstijl  €            2.400,00  

17 E-loket, onderdeel E-formulieren  €            6.000,00  

18 KCC, onderdeel KCS  €          60.000,00  

19 Meldpunt I&A en facilitair  €          36.000,00  

20 Vergunningen, onderdeel APV  €            2.400,00  

21 Informatiebeveiliging  €          12.000,00  

22 KCC, onderdeel Bereikbaarheid  €                       -    

23 Gegevensstromen, onderdeel Gegevensdistributie  €          24.000,00  

24 Financiën, onderdeel Urenverantwoording  €          26.400,00  

   

25 E-loket, onderdeel Webcare  €            8.400,00  

26 E-loket, onderdeel Website  €          27.000,00  

27 Ruimtelijke ordening, onderdeel Bestemmingsplannen  €          38.400,00  

28 Ruimtelijke ordening, onderdeel Grex  €          15.000,00  

29 Buitenruimte, onderdeel Buitenruimte processen en applicaties  €            6.000,00  

30 Vergunningen   €          84.000,00  

   

 
Onvoorzien 

€      150.000,00 

  
Totaal benodigd budget                    

 €  2.598.440,00  

 

 


