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Onderwerp:  

Kredieten 2 jaar en ouder 
 

 

Wij stellen voor:  

1.  De volgende kredieten door te schuiven naar 2012: 

  A. Vervangen airco’s gemeentekantoor 2010 

  B. Vervangen meubilair gemeentekantoor 2010 

  C. Vervangen verlichting gemeentekantoor 2010 

  D. KEK software 2010 

  E. KEK hardware 2010 

  F. Fietspad Hillegom - Bennebroek 2009 

  G. Kunstwerken beheerplan 2010 

  H. Uitbreiding inrichting 16e lokaal Giraf 

  I. Nieuwbouw VMBO school  

  J. Uitvoeringsplan speelruimte 2009 

  K. Vervangen wijkcontainer bij Palet 

  L. Rioleringsplan 2007 

  M. Rioleringsplan 2008 

  N. Rioleringsplan 2009 

  O. Uitvoering Gem. Rioleringsplan (GRP) 2010 

  P. GRP 2010 Mechanisch deel 

  Q. Wilhelminalaan uitbreiding 2009 (Herinrichting begraafplaats) 

  R. Voorbereiding ISV project Zorgzone 

         S. Voorbereiding wijk Goed Wonen 

 
 

Bestaand kader/doelstelling:  

De financiële beheersverordening artikel 212 Gemeentewet (GW) gemeente Hillegom 

 

Inleiding: 

In de financiële verordening, die vastgesteld is in de raad van 6 december 2007, is in 

artikel 5 het volgende opgenomen over kredieten. 

Uitgangspunt bij het uitvoeren van investeringskredieten is dat dit binnen twee jaar 

na autorisatie afgewikkeld dient te zijn. Kredieten die na beschikbaarstelling door de 

raad, per ultimo van het begrotingsjaar ouder zijn dan twee jaar, worden niet voor 
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verdere uitvoering in het volgend begrotingsjaar in stand gehouden. Indien een 

krediet in afwijking op deze regel in stand dient te worden gehouden, kan het college 

hiertoe aan de raad uiterlijk in de maand januari na afloop van het begrotingsjaar een 

onderbouwd voorstel doen.  

In de Berap 2011 hebben wij u geïnformeerd over stand van zaken van alle kredieten 

per 1 juli 2011. In september heeft u ook een notitie/overzicht ontvangen met de 

stand van zaken met betrekking tot de kredieten. Voor alle kredieten is inzichtelijk 

welke activiteiten er nog uitgevoerd moeten worden. Dit heeft tot gevolg dat een 

aantal beschikbare kredieten langer dan twee jaar open blijven staan. Dit gebeurt pas 

na besluit over dit voorstel. 

 

Met dit voorstel wordt alsnog autorisatie van de raad gevraagd voor het langer 

openhouden van de kredieten. 

In de argumenten wordt per krediet aangegeven waarom voorgesteld wordt het krediet 

langer dan twee jaar open te houden. 

 

Argumenten: 

1.A. Vervangen airco’s gemeentekantoor 2010 

In verband met de organisatie ontwikkeling is dit krediet nog niet afgerond. Het restant 

bedrag van € 2.158 wordt in 2012 gebruikt voor de verbouwingen die dan plaatsvinden. 

 

1.B. Vervangen meubilair gemeentekantoor 2010 

Idem zie 1.A Vervangen airco’s gemeentekantoor 2010. Nog € 12.000 beschikbaar. 

 

1.C. Vervangen verlichting gemeentekantoor 2010 

Idem zie 1.A Vervangen airco’s gemeentekantoor 2010. Nog € 18.000 beschikbaar. 

 

1.D. KEK Software 2010  

Dit is een krediet uit 2010, waarvan nog € 24.871 beschikbaar is. Dit bedrag wordt 

ingezet om het informatiebeleidsplan voortvloeiend uit het IV & ICT visie uit te 

voeren. Dus in afwachting van het besluit over het ICT jaarplan 2012 door het college 

kan dit krediet nog niet afgesloten worden. 

 

1.E. KEK Hardware 2010  

Voor dit krediet geldt hetzelfde als 1.D. KEK Software 2010. Wordt ingezet om het 

informatiebeleidsplan voortvloeiend uit het IV & ICT visie uit te voeren. In afwachting 

van het besluit van het bestuur kan dit krediet nog niet afgesloten worden. Van het 

krediet is nog € 21.597 beschikbaar. 

 

1.F. Fietspad Hillegom-Bennebroek v.a. 2009 

In de Berap 2011 is gemeld dat het bestemmingplan onherroepelijk is geworden. 

Momenteel vindt de grondverwerving plaats. De uitvoering staat gepland voor 2013. 

Vanuit de Provincie is er subsidie beschikbaar van totaal € 1.130.188. Dit bedrag 
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staat op de balans. In 2009 is er hiervan € 350.000 als krediet beschikbaar gesteld 

Momenteel is er nog € 296.554 aan budgetruimte. 

 

1.G. Kunstwerken, beheerplan 2010 

De voorbereiding van de herstelwerkzaamheden van kademuren is intensiever dan 

verwacht en gaat daardoor langer duren. De Werkzaamheden worden in 2012 

uitgevoerd. Van dit krediet is nog € 64.227 beschikbaar. 

 

1.H. Uitbreiding inrichting 16e lokaal Giraf 

Uitvoering gereed maart 2012. Beschikbaar bedrag € 7.599. 

 

1.I. Nieuwbouw VMBO school 

Bouw is gestart. Boekingen m.b.t. de grond uitvoeren in 2011. De rest in 2012. Voor 

dit krediet is in totaal nog € 22.241.582 beschikbaar voor realisatie. Opening school 

in 2012. 

 

1.J. Uitvoeringsplan speelruimte 2009 

De € 45.000 die voor dit krediet beschikbaar is gesteld wordt gebruikt om onder 

meer een nieuw speelterrein in Elsbroekerpark aan te leggen. Het uitvoeringsplan is 

in voorbereiding en afronding wordt verwacht in 2012. 

 

1.K. Vervangen wijkcontainer bij Palet 

De planontwikkeling van de Woonzorgzone is vertraagd. Realisatie van de 

ondergrondse containers loopt hier parallel aan. De start van de Woonzorgzone start 

in 2012 en de ondergrondse wijkcontainer staan gepland voor 2013. Voor dit krediet 

is € 66.000 beschikbaar. 

 

1.L. Gemeentelijk rioleringsplan 2007  

In totaliteit is € 1.187.002 beschikbaar gesteld voor het rioleringsplan 2007. In de 

Berap 2010 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken per 1 juli 2010. 

Per 31 december 2010 resteert een bedrag van € 12.503 

Vanuit dit restant krediet moeten de volgende werkzaamheden nog worden 

uitgevoerd. 

 Herstel en afronding werk bergbezinkleiding Parklaan. Voor uitvoering is nog 

een bedrag nodig van € 380.000. Doordat de aannemer op dit werk failliet is 

gegaan is het niet meer mogelijk dit werk door de aannemer af te laten maken 

en te verplichten het herstel uit te voeren. 

In de 2e helft van 2011 is het saldo van € 400.375 vrijgekomen. Het werk wordt door 

een andere partij uitgevoerd. De voorbereidingswerkzaamheden voor het herstel is 

gestart. Uitvoering vindt plaats in 2012. Voor dit krediet is nog € 398.408 

beschikbaar. 
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1.M. Gemeentelijk rioleringsplan 2008  

In totaliteit is € 1.280.000 beschikbaar gesteld voor het rioleringsplan 2008. In de 

Berap 2010 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken per 1 juli 2010. Per 

31 december 2010 resteert een bedrag van € 133.089. 

Vanuit dit restant krediet moeten de volgende werkzaamheden nog worden 

uitgevoerd: 

 Asfaltering geschiedt in 2011. 

Verwachting is dat het werk eind 2011 gereed is. De financiële afwikkeling vindt 

plaats in 2012. Hier is nog € 26.148 aan beschikbare budgetruimte. 
 

1.N. Gemeentelijk rioleringsplan 2009 

Voor dit krediet is in totaliteit € 212.900 beschikbaar gesteld in 2009. Hier moesten 

eind 2010 nog werkzaamheden aan de 2e en 3e Loosterweg plaatsvinden.  

De werkzaamheden zijn bijna afgerond en dient de financiële afwikkeling nog plaats te 

vinden. Dit geschiedt in 2012. Beschikbare budgetruimte op dit krediet is € 17.107. 

 

1.O. Uitvoering Gem. Rioleringsplan (GRP) 2010 

Voor dit krediet is € 570.211 beschikbaar gesteld. Eind 2010 is men begonnen met 

de uitvoering van de Pr. Margrietplantsoen en is eind 2011 gereed. De 

werkzaamheden met betrekking tot 3 overstortdrempels en aansluitingen in het 

buitengebied worden in het 1e half jaar van 2012 uitgevoerd. De Maerten Trompstraat 

is opgenomen in het project N208. Van dit krediet is nog € 234.647 beschikbaar aan 

budgetruimte. 

 

1.P. GRP 2010 Mechanisch deel  

Voor de gemalen is een nulmeting onderzoek uitgevoerd m.b.t. de staat waarin de 

gemalen verkeren. In de Berap 2011 werd gemeld dat de maatregelen het 2e halfjaar 

van 2011 uitgevoerd zouden worden. Door vertraging en hoeveelheid 

werkzaamheden wordt dit pas in het 1e halfjaar van 2012 afgerond. Beschikbare 

kredietruimte is € 33.130. 

 

1.Q. Wilhelminalaan uitbreiding 2009 (Herinrichting begraafplaats) 

In 2010 is er een plan gemaakt en de uitvoering zou in 2011 gaan plaatsvinden. 

Echter het opsporen en aanschrijven van rechthebbende van graven is een tijdrovende 

klus gebleken. Daardoor zal de uitvoering van dit krediet pas begin 2012 starten. 

Dus het krediet van € 175.300 blijft beschikbaar. 

 

1.R. Voorbereiding ISV project Zorgzone 

In 2011 is men met de uitvoering van de planontwikkeling gestart. Het bouwrijp 

maken van de grond is gestart in het 3e kwartaal van 2011. Werkzaamheden zijn 

vertraagd door de verhuurdiscussie. Na bouwrijp maken zal dit project in 2012 

afgerond worden. 

Beschikbare budgetruimte bij aanvang € 420.000. Momenteel nog € 221.874 

beschikbaar. Alle kosten worden in rekening gebracht bij de projectontwikkelaar. 
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1.S. Voorbereiding wijk Goed Wonen 

Voor het krediet is in totaal € 155.000 beschikbaar. De binnentuin wordt nu de 

laatste fase gerealiseerd. Beschikbare kredietruimte is € 67.259. 
 

Financiële dekking: 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie/Participatie: 

Niet van toepassing. 

 

Urgentie: 

Zie inleiding. Op grond van art. 5 van de Financiële Verordening moet uiterlijk in 

januari 2012 besluitvorming plaatsvinden. 
 

Kanttekeningen: 

Niet van toepassing. 
 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 
 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen stukken ter inzage gelegd. 

Informatie bij: mw. S. Wessels, s.wessels@hillegom.nl , tel.nr.: (0252) 537 263 

mailto:s.wessels@hillegom.nl

