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Beslispunten Bestuursrapportage 2012 

 

a. Inhoudelijk 

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2012. 

2. Een reserve nog uit te voeren werken (grondexploitatie) in te stellen. 

 

b. Financieel 

In het belang van een juiste rechtmatige afhandeling de volgende  besluiten nemen: 

 

1. De financiële gevolgen vaststellen zoals aangegeven in het overzicht op pagina 34; 

2. Het incidentele nadelige saldo van de Bestuursrapportage 2012, groot € 749.750 

t.l.v. te brengen van het begrotingsresultaat; 

3. Het structurele nadelige saldo van de Bestuursrapportage 2012, groot € 199.200 

t.l.v. te brengen van het begrotingsresultaat; 

4. De structurele  financiële gevolgen te verwerken in de Programmabegroting 2013. 
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Inleiding 

 

In deze bestuursrapportage geeft het college de tussenstand aan van de uitvoering van 

de Programmabegroting 2012, per 1 juni 2012. De opzet van de rapportage sluit aan op 

de Programmabegroting  2012.  

 

De opbouw van de bestuursrapportage: 

 De bestuursrapportage in een oogopslag staat op pagina 5 en 6. 

 Er wordt per programma, per prestatiegebied een korte toelichting gegeven op de 

stand van zaken van de speerpunten en op grote afwijkingen van reguliere taken per 

peildatum 1 juni 2012. Waar nodig, wordt er per programma een verantwoording op 

de financiële bijstelling gegeven.  

 Onderscheid is gemaakt in incidentele (I) bijstellingen en structurele (S) bijstellingen. 

 Verder wordt er van de paragrafen B. Kapitaalgoederen, D. Bedrijfsvoering, F. 

Grondbeleid en G. Lokale heffingen ook een tussenstand gegeven. Voor de overige 

paragrafen doen wij dat weer bij de jaarrekening.  

 Een totaal overzicht van de financiële consequenties van deze rapportage wordt 

gegeven op pagina 34.  

 Net zoals vorig jaar geven we in deze rapportage de door de raad geaccordeerde 

oormerken bij de Programmarekening 2011 in een apart overzicht weer, zodat u 

weet wat er met die gelden is gebeurd. 

 Wij  informeren u over de stand van zaken betreffende de onttrekkingen aan 

voorzieningen.    

 In een apart overzicht staat de stand van zaken omtrent de investeringskredieten 

vermeld.  
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1. Bestuursrapportage in een oogopslag  

 

Het financieel resultaat van de Bestuursrapportage 2012 is € 948.950 nadelig.  

De belangrijkste voor- en nadelen zijn: 

 

Afsluiten grondexploitaties -233.500

Planschade en asbestsanering -153.400

Extra kosten bestemmingsplan Elsbroek -50.000

Overschrijding project Vossekade -90.000

Aanpassing bijdrage Meerlanden N.V. -95.500

Dividend 224.200

Afwaardering belegging BNG -120.000

Algemene uitkering -185.300

CAO-afspraken -78.750

Overig -166.700

-948.950

Samenvatting resultaat Berap 2012

Resultaat van de Berap 2012  

 

Hieronder geven we in het kort de stand van zaken van de prioriteiten en van de 

programma’s uit de Programmabegroting 2012. 

 

Prioriteiten 

 Ontwikkelen leegstaande bedrijfspanden – discussie avond met de raad is gehouden.  

Gemeente faciliteert waar mogelijk bij particuliere initiatieven (vd Schoot, van 

Waveren).   

 Stimuleren woningbouw – gemeente begeleidt en faciliteert diverse 

planontwikkelingen. Locatie ’t Zandt verkoop eerste woningen gestart. Voor laatste 

fase  Vossepolder zijn belangrijke stappen gezet bij realisatie uitplaatsing manege. 

Voor terrein Ringvaart is kadernota vastgesteld. Locatie Hillegom Noord; kadernota 

vastgesteld. Voor Sportpark Weerestein is voor de planontwikkeling een plan van 

aanpak in voorbereiding (mogelijk particulier opdrachtgeverschap). Provincie heeft 

ingestemd met functiewijziging. 

 Bereikbaarheid NS station (‘busbaan’ westzijde spoor) – subsidie voor nader 

onderzoek is verkregen. Actualisatie plan van aanpak voor voorbereiding en 

uitvoering wordt gemaakt. 

 Uitvoeren van het Hillegoms Verkeer- en Vervoerplan – diverse onderzoeken en 

inventarisaties zijn gestart. Uitvoering vertraagd door beperkte ambtelijke capaciteit. 

 Uitvoeren van het beleid op het gebied van jeugd- en jongeren, sport, ouderen, 

alcoholmatiging en kunst- en cultuur – Door onze inzet op het gebied van 

alcoholvertrekking aan jongeren hebben we bereikt dat het percentage lokaliteiten 

dat alcohol verstrekt aan jongeren gedaald is van 78% naar 16%. We hebben een 

aantal certificaten uitgereikt voor verantwoorde alcoholverstrekkers. 

 Realisatie onderwijshuisvesting – Nieuwbouw Fioretti gestart. Voorbereidingen voor 

huisvesting basisonderwijs gestart. 
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 Het versterken van het veiligheidsgevoel en uitbreiden van de handhaving – formatie 

voor crisisbeheer en rampenbestrijding uitgebreid. Door de veiligheidsregio wordt de 

“oranje kolom” actief ingevuld. – integrale handhaving verder ingevuld. Miv 2012 een 

½ fte BOA extra 

 Herinrichten van het Elsbroekerpark en de Hoftuin plannen in voorbereiding. Bezwaar 

gemaakt tegen afwijzing POP subsidie voor herinrichten Hoftuin en van Nispenpark. 

Voor fietspad Oude Beek wordt wel subsidie verkregen. 

 Communicatie met onze inwoners verbeteren – het communicatieplan voeren we uit. 

 Organisatieontwikkeling – Organisatie structuur conform de visie Hillegom 2.0 

aangepast, nieuwe functies zijn ingevuld, gestart met de trainingen projectmatig 

werken en leiderschap 
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Samenvatting van de belangrijkste bevindingen per programma 

 

Programma 1 

 Ruimte – Ontwerp bestemmingsplan Elsbroek vastgesteld en in procedure.  

Voorbereidingen gestart voor bestemmingsplannen centrum en 

bedrijventerreinen. Kadernota’s opgemaakt voor Hillegom Noord en Ringvaart 

terrein. Start verkoop woningen ’t Zand.  

 Wonen – de regio gaat aan de slag met een nieuwe woonvisie  

 Bereikbaarheid – voortgang geboekt met (communicatie over de planvorming 

rond de NOG (werknaam is nu Duinpolderweg), uitvoering reconstructie N208 en 

onderdelen van het HVVP (met name inventarisaties, voorbereidingen). 

 Economie en bedrijvigheid – concept economisch beleidsplan is gereed. Samen 

met regio gemeenten is een koersdocument voor de economische agenda van de 

Bollenstreek opgesteld. Beiden worden na de zomer aan de raad aangeboden. 

 Milieu – uitvoering duurzaamheidsagenda volgens planning.  

 

Programma 2 

 Onderwijs – nieuwbouw Fioretti gestart. Nieuwbouw of verbouw basisonderwijs in 

voorbereiding. 

 Sport – herinrichting sportpark Zanderij gestart conform planning. 

 Kunst & cultuur – geen bijzonderheden 

 Arbeidsparticipatie – Het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen is 

teruggetrokken. Tempo en mate van hervorming van het SW bedrijf wordt 

heroverwogen. 

 Maatschappelijke ondersteuning –nieuw WMO beleid is uitgewerkt met als basis 

de vastgestelde keuzenota. Raadsbehandeling Wmo beleid in december 2012. 

 Volksgezondheid – Lokaal gezondheidsbeleid komt in december 2012 in de raad. 

 

Programma 3 

 Openbare orde en veiligheid –Horecaverordening geactualiseerd. Nieuwe drank- en 

horecawet gaat in per 1 januari 2013.  

 Handhaving – integrale handhaving verder ingevuld. Miv 2012 een ½ fte BOA extra 

 Brandweer & rampenbestrijding – Veiligheidsregio bouwt verder aan versteviging 

gemeentelijke kolom rampenbestrijding. Per 1 november starten we met het nieuwe 

regionale crisisplan. 

 

Programma 4 

 Infrastructuur – N208 volop in uitvoering. Herinrichting Marijkestraat zonder 

drempels/verhogen kruisingsvlakken niet mogelijk.  

 Groen – Plan voor park Elsbroek bijna gereed. Voor de Hoftuin is aanvraag POP 

subsidie afgewezen. Na zomer aangepast financieel voorstel naar raad. 
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Schetsontwerp in voorbereiding. Herinrichting Van Nispenpark tijdelijk gestopt 

vanwege de afwijzing POP subsidie en verbouwplannen kerk nog niet concreet. 

 Riolering en water – waterverordening in najaar gereed, nut en noodzaak 

huisaansluiting registratie wordt onderzocht.  

 Afval – uitzetten papiercontainers gerealiseerd (> 3000 containers zijn uitgezet). 

 Algemeen: voor de taken overgedragen aan de Meerlanden is voor de begroting 

2012 geen rekening gehouden met de toegestane inflatiecorrectie.  

 

Programma 5 

 Bestuur – Organisatieverandering, de structuur van de organisatie is gewijzigd, 

de opleidingsprogramma’s zijn gestart.  

 Samenwerking – Het onderzoek naar samenwerking met Lisse, Noordwijk en 

Teylingen is in uitvoering. 

 Publiekszaken & vergunningen  Het klantcontact centrum is verder ontwikkeld, 

nieuwe functies hebben vorm gekregen. Alle klantvragen aan de balie worden nu 

geregistreerd (qua inhoud en doorlooptijd). De gegevens die we uit het systeem 

halen stellen ons in staat beter te sturen op dienstverlening. Het 

kwaliteitshandvest is geëvalueerd en nieuwe normen voor 2012 zijn vastgesteld.



 

 

 9 

 

2. Rapportage per programma 

 

Programma 1 – Ruimte  

 

Prestatieveld 1.1 Ruimte 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

De raad heeft ingestemd met concept masterplan Hillegom Noord en opdracht gegeven 

voor het opstellen van plan van aanpak voor het ontwikkelen van woningbouw op 

sportpark Weerestein.  

Bij het actualiseren van de provinciale structuurvisie heeft de provincie ingestemd met de 

functiewijziging van de Noordelijke sportvelden die nodig is voor woningbouw. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

  De rechtbank herroept een besluit uit 2008 over een planschadezaak in de 

Leidsestraat (‘wegbestemmen’ bedrijfswoning). 

 De gemeente heeft een rechtszaak over een meerwerkdeclaratie over de 

asbestsanering in 2005 in de Vosse- en Weerlanderpolder verloren. Er is nog 

onduidelijkheid over de rentevergoeding. 

 Na een brand van een bollenschuur is er asbest opgeruimd. De kosten van € 12.300 

worden zo mogelijk verhaald op de veroorzaker. 

 Er zijn extra kosten gemaakt voor het begeleiden van de projecten Parkwijk (opstart) 

en Al Ansaar (bezwaarschriften).  

 De extra uitgaven voor het voorbereiden van de discussienota leegstand en de 

uitbreiding regionale aanpak/onderzoek greenport economie (samen met Katwijk, 

Noordwijk, Teylingen, Lisse en Noordwijkerhout) worden gedekt uit de 

begrotingspost algemene adviezen RO.  

 De verwachte extra kosten voor het bestemmingsplan Elsbroek zijn in 2012 

€ 70.000. We verwachten € 20.000 op te vangen binnen het reguliere budget voor 

bestemmingsplannen.  

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Planschade Leidsestraat (incl. wettelijk 

rente vanaf 2003) 

€ 116.200 Nadeel Incidenteel 

Meerwerk asbestsanering (incl. 

maximale rentevergoeding) 

€ 37.200 Nadeel Incidenteel 

Extra kosten begeleiden projecten € 18.000 Nadeel Incidenteel 

Bestemmingsplan Elsbroek € 50.000 Nadeel Incidenteel 
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Prestatieveld 1.2 Wonen  

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Woonvisie provincie Zuid-Holland is vastgesteld. Er is niet voorzien in budget voor een 

nieuwe Structuurvisie thema Wonen.   

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 Woonvisie van de provincie is vastgesteld. De regio gaat aan de slag met een nieuwe 

woonvisie. Dit zal leiden tot een nieuwe visie op de woningmarkt en op het wonen in 

de regio. 

 Het opstellen van prestatie afspraken met Stek is bijna afgerond.  

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen. 

Prestatieveld 1.3 Bereikbaarheid 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

 HVVP: daadwerkelijke uitwerking van inventarisaties, onderzoeken en 

schetsontwerpen voor diverse trajecten. Door ambtelijke inzet tbv NOG is hier 

vertraging.  

 N208: uitvoering loopt. 

 NOG: de provincie is gestart met infoavonden over de tracékeuze. Van Hillegom als 

grondgebonden gemeente wordt nogal wat verwacht in de voorbereidende ambtelijke 

comités; de uren hiervoor zijn niet begroot. Nieuwe naam voor de weg wordt 

Duinpolderweg. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Geen. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Geen. 

 

Prestatieveld 1.4 Economie en bedrijvigheid 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

 Platform Onderwijs Bedrijfsleven Bollenstreek (POBB). 

Er is een project in voorbereiding voor basisscholen om kennis te maken met een 

breed beroepenveld/ambachten. We hebben net het eerste deel van dit project 

genaamd ‘Waar ben jij goed in?’ achter de rug. Pilotschool is de Jozefschool. Deel 2 

van het project start na de zomervakantie: bezoeken aan bedrijven door ouders en 

leerlingen van de pilotschool. We schatten in dat het project in januari 2013 is 

afgerond. We willen het dan voortzetten op de andere scholen in Hillegom. 
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 Het economisch beleidsplan wordt dit jaar aan de Raad aangeboden. 

  

2. Afwijkingen regulier beleid 

 Eind 2011 is het bedrijven-investeringszone Koopcentrum Hillegom (BIZ) ingesteld. 

De bijdrage aan de vereniging Koopcentrum Hillegom worden gecompenseerd door 

heffingen die de gemeenschappelijke regeling Cocensus oplegt aan de deelnemende 

bedrijven. 

 Het college stemde op 14 februari 2012 in met een bijdrage in de kosten voor 

verkeersmaatregelen van het Bloemencorso. De bijdrage aan de stichting 

Bloemencorso is € 10.000. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Bijdrage kosten verkeersmaatregelen 

Bloemencorso 

€ 10.000 Nadeel Structureel 

 

Prestatieveld 1.5 – Milieu  

 

1.  Stand van zaken speerpunten 

De uitvoering van de duurzaamheidsagenda loopt volgens planning. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 Project sanering spoorweglawaai: December 2011 is de rapportage van het akoestisch 

onderzoek, ter toetsing, gestuurd aan het ministerie van I&M. Door 

capaciteitsproblemen heeft het ministerie medio 2012, ondanks herhaald aandringen, 

nog niet gereageerd. 

 De provincie heeft in 2011 de gemeente Hillegom een ISV3 (investeringsbudget 

stedelijke vernieuwing) voor geluidsanering toegekend van € 15.000. De subsidie 

wordt doorbetaald aan de Omgevingsdienst West Holland, de  uitvoerder van het 

project. In 2012 wordt de eerste termijn van € 8.353 en de tweede termijn van 

€ 2.144 als last en baat verantwoord. 

 Conform het raadsbesluit van 21 juni 2012 wordt het tegoed van de Omgevingsdienst 

over 2011 verwerkt in deze bestuursrapportage. 
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3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Tegoed 2011 Omgevingsdienst West-

Holland 

€ 10.600 Voordeel Incidenteel 

 

Programma 2 – Maatschappij  

Prestatieveld 2.1 – Onderwijshuisvesting 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Bouw Brede School obs Hilmare, Savioschool, bso de Theepot: 

Hiervoor zijn momenteel twee opties. Op verzoek van de schoolbesturen wordt naast het 

oorspronkelijke plan om een nieuw schoolgebouw te realiseren op het bestaande terrein 

van obs Hilmare aan de Oranjelaan / Marijkestraat, onderzocht of de vrijkomende locatie 

Bernardus voldoende mogelijkheden heeft (al dan niet met gedeeltelijke sloop en 

vervangende nieuwbouw) om de scholen te herbergen. Naast de technische 

mogelijkheden moet aangetoond worden dat het plan qua investering en exploitatie 

financieel haalbaar is.  

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 Compensatie energielasten van de hogere sporthal VMBO school (collegebesluit 10 

januari 2012).  

Dit is de uitwerking van het besluit van de gemeenteraad van 12 februari 2009. 

Binnen het toegekende krediet voor de nieuwbouw van het Fioretticollege Hillegom 

verwachten wij voldoende ruimte om de extra last van € 30.000 op te vangen.     

 Spoedaanvraag vergoeding inrichtingskosten 12e groep uitbreiding Jozefschool 

(collegebesluit 11 juni 2012). 

De dekking is,  voor zover niet beschikbaar binnen het jaarbudget onderwijs-

huisvesting, voorzien in de reserve huisvesting onderwijs. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Vergoeding inrichtingskosten 12e 

groep uitbreiding Jozefschool 

€ 10.300 Nadeel Incidenteel 
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Prestatieveld 2.2 – Sport  

 

1. Stand van zaken speerpunten 

De realisatie van de herinrichting van het sportpark ligt op schema. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Sportbuurtcoaches (collegebesluit 10 april 2012): we ontvangen rijkssubsidie 

(Gemeentefonds) voor de impuls Sport en Bewegen in de buurt. Daarmee kunnen we, 

samen met het budget dat we in de sportvisie hebben gereserveerd voor 

combinatiefuncties, tot 2,7 fte aan sportbuurtcoaches in (laten) zetten. Na de zomer wordt 

de invoering in Hillegom voorbereid. Volgens de junicirculaire is de rijksbijdrage 

€ 57.400. Invoering is budgettair neutraal. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen. 

 

Prestatieveld 2.3 – Kunst & Cultuur 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Het cultuurbeleid wordt opgenomen in het Wmo-beleidsplan. Het Wmo-beleidsplan is 

voorgelegd aan de Wmo-adviesraad en wordt eind 2012 voorgelegd aan de raad. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Geen. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Geen. 

 

Prestatieveld 2.4 – Arbeidsparticipatie 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

 De Wet werken naar vermogen is door de val van het kabinet Rutte-I niet in stemming 

gebracht in de Tweede Kamer. Na de verkiezingen in september 2012 wordt duidelijk 

of de wet in gewijzigde vorm opnieuw wordt ingediend. 

In de regio worden onderdelen uit het wetsvoorstel Werken naar vermogen verder 

uitgewerkt. Holland Rijnland heeft een werkgroep Werkgeversdienstverlening die 

onderzoekt op welke wijze de dienstverlening van de gemeenten, het UWV en SW-

bedrijven aan werkgevers beter op elkaar kan aansluiten. 

 Op 26 april 2012 is in de raad gesproken over het rapport Taakscenario’s, 

Mogelijkheden in zicht. De portefeuillehouders van de gemeenten in de Kust-, Duin- 
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en Bollenstreek hebben naar aanleiding van dit rapport en de landelijke 

ontwikkelingen een nieuwe opdracht gegeven.  

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 De toekenning van het WSW budget 2012 is € 53.059 lager dan begroot. De 

doorbetaling aan de gemeenschappelijke regeling KDB is hierop aangepast. 

 De toekenning van het participatiebudget budget 2012 is € 24.199 lager dan 

begroot. De doorbetaling aan de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland en 

ISD is hierop aangepast. 

 Het aantal uitkeringsgerechtigden is in de eerste periode hoger dan begroot, dit geldt 

voor alle gemeenten en hangt samen met de recessie. De ISD verwacht een tekort van 

€ 965.000, voor Hillegom is er een verwacht tekort van € 210.000. Om dit tekort te 

dekken, zal de ISD een begrotingswijziging indienen. Hiertegenover staat een 

verhoging van de rijksbijdragen. U ontvangt hierover een separaat voorstel.  

 De ISD verwacht meer budget te ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid dan begroot. Gemeente Teylingen heeft de MAU (meerjaren 

aanvullende uitkering) toegekend gekregen. Op basis van het solidariteitsbeginsel 

worden deze extra inkomsten aan het eind van het jaar verdeeld onder alle 

deelnemende gemeenten van de ISD. De ISD Bollenstreek verwacht een bedrag van 

circa € 1,3 miljoen aan IAU (incidentele aanvullende uitkering) en MAU te mogen 

ontvangen. De precieze hoogte van de bedragen wordt aan het eind van 2012 

bekend. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

De gemeentelijke begroting wordt eventueel aangepast na een raadsbesluit over een 

begrotingswijzing ingediend door de ISD.  

 

Prestatieveld 2.5 – Maatschappelijke ondersteuning 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Nieuw Wmo-beleidsplan wordt eind 2012 aan de raad voorgelegd. De Wmo-verordening 

ISD is in voorbereiding. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Geen. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Geen. 
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Prestatieveld 2.6 – Volksgezondheid 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

De evaluatie van het lokaal gezondheidsbeleid vindt plaats in de tweede helft van dit jaar 

en het te vormen beleid wordt uiterlijk in december 2012 voorgelegd aan de raad. 

 

     Zorg en ondersteuning aan Jeugdigen 

Op het gebied van ondersteuning aan jeugdigen komen verschillende taken op ons af die 

we in samenhang met elkaar willen vormgeven: 

 Passend Onderwijs 

Vanwege de val van het kabinet en het daaruit voortvloeiende Voorjaarsakkoord is de 

invoering van het Passend Onderwijs met een jaar uitgesteld naar augustus 2014 en 

is de aangekondigde bezuiniging afgeblazen. Dit betekent dat schoolbesturen een 

schooljaar later de zorgplicht krijgen voor alle leerlingen. Voor de gemeente betekent 

dit dat een aantal gerelateerde gevolgen, zoals bv voor het leerlingenvervoer, ook pas 

later kunnen gaan spelen. 

 Zorg in en om school 

In de Regionale Educatieve Agenda is afgesproken dat schoolbesturen en gemeenten 

gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor de zorg in en om school met het kind 

centraal. De middelen die daarmee gemoeid zijn, zijn niet nieuw maar worden vooral 

anders ingezet. In het vroege najaar zullen de gemeenteraden van de betrokken 

gemeenten hierover een voorstel ontvangen. 

 Vormgeving Centrum voor Jeugd en Gezin in het Dienstencentrum Elsbroek 

De bouw ligt op schema. 

 Decentralisatie van de Jeugdzorg 

In regionaal verband (HollandRijnland) zijn we gestart met de voorbereiding van de 

decentralisatie van de jeugdzorg. In 2015 moet die naar de gemeenten zijn 

overgegaan. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Geen. 
 

3.  (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen. 
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Programma 3 – Openbare orde en Handhaving 

Prestatieveld 3.1 – Openbare orde en veiligheid 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

 Lokaal veiligheidsbeleid – Op het gebied van de woninginbraken wordt in 

samenwerking met de projectleider woninginbraken Duin- en Bollenstreek, actie 

ondernomen na elke inbraak die in de gemeente plaatsvindt. Bewoners worden 

bewust gemaakt van het feit dat het van belang is dat de woning van goed hang- en 

sluitwerk wordt voorzien om inbraken te voorkomen. We spelen voortdurend in op 

veranderende jeugdgroepen en de mate van overlast die zij veroorzaken. De 

gemeente zet vooral in op de hinderlijke en overlast gevende groepen. De politie is 

voornamelijk aan bod wanneer het gaat om criminele groepen. Gemeente en politie 

werken bij de aanpak van jeugdoverlast goed samen en stemmen de taken met elkaar 

af.  

 Horecabeleid – De horecaverordening is vastgesteld. Het wachten is nu op de 

wijziging van de Drank- en Horecawet (per 1 januari 2013), zodat beleid kan worden 

gemaakt voor zowel de reguliere Horeca als de para commerciële horeca (de laatste is 

een wettelijke verplichting). 

 

 Veiligheidshuis – Op dit moment richt het Veiligheidshuis zich voornamelijk op de 

nazorg ex-delinquenten en (groepen) jongeren die meerdere problemen hebben. Met 

de komst van de Nationale politie zal er een nieuwe werkwijze komen. In algemene 

zin betekent dit dat de politie, door centralisering, mogelijk genoodzaakt zal zijn zich 

meer te richten op de Veiligheidshuizen, waarvan er mogelijk een aantal zal 

verdwijnen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de input van de politie in de relevante 

lokale overlegstructuren.  Deze ontwikkeling noopt tot een terughoudende reactie 

voor wat betreft aansluiting bij het Veiligheidshuis. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Geen. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen. 
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Prestatieveld 3.2 – Handhaving 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

 De halve fte BOA is ingevuld. Aan het eind van 2012 verwachten we dat de effecten 

zichtbaar zullen zijn in de openbare ruimte. 

 Bij de handhaving op de bouwregelgeving wordt steeds vaker integraal gehandhaafd 

op vooral de aspecten die de brandveiligheid aangaan. Tevens wordt het strijdig 

gebruik van panden daadkrachtig aangepakt. Het effect is dat de brandveiligheid 

beter gewaarborgd wordt en dat bouwwerken niet op oneigenlijke manieren worden 

gebruikt. 

  

2. Afwijkingen regulier beleid 

Geen. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen. 

 

  

Prestatieveld 3.3 – Brandweer en rampenbestrijding 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

 Versterken rampenorganisatie –  Per 1 november 2012 gaat het nieuwe Crisisplan 

draaien. In de periode maart tot en met oktober worden cursussen/trainingen 

gegeven om voorbereid te zijn op het werken met het nieuwe Crisisplan. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Geen. 

  

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Geen. 

 

 



 

 

 18 

 

Programma 4 – Beheer openbare ruimte 

 

Prestatieveld 4.1 – Infrastructuur 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

Met de herinrichting van de Prinses Marijkestraat en de herinrichting van de Vossekade is 

gekeken naar de herinrichtingsmogelijkheden zonder verkeersdrempels of verhoogde 

kruisingsvlakken. Bij de herinrichting van de Prinses Marijkestraat was een inrichting 

zonder verkeersdrempels en/of verhoogde kruisingsvlakken niet mogelijk. De Vossekade 

is zonder verkeerdrempels/verhoogde kruisingsvlakken ingericht. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 Op advies van de accountant is de voorziening nog uit te voeren werken 

(grondexploitaties) in de Jaarrekening 2011 vrijgevallen. Het betrof een voorziening 

voor herstraatwerkzaamheden. Het vrijgevallen bedrag van € 450.900 is geparkeerd 

in de egalisatiereserve jaarrekening. Op advies van de accountant wordt in deze 

berap voorgesteld een reserve nog uit te voeren (grondexploitaties) te vormen en het 

vrijgevallen bedrag van € 450.900 in deze reserve te storten. In 2012 verwachten we 

een onttrekking van € 135.200 voor het herstraten van het Clusiushof. 

 Bij het Project Vossekade (woonarken) zijn in totaal € 77.000 meerkosten ontstaan 

door schades, overschrijdingen op besteksposten, afwijkingen t.o.v. het bestek, 

meerwerk op het bestek (onvoorzien) en uitloop van het project. Tevens is 

afgesproken met de Woonarkvereniging dat de gemeente de BTW (€ 5.500) voor het 

verplaatsen van  nutsvoorzieningen voor haar rekening neemt. De  overschrijding 

wordt in één keer afgeschreven. 

 Bij het project Vossekade (woonarken) zijn € 13.000 kosten gemaakt voor schuurtjes. 

Deze kosten worden verhaald  op de bewoners van de woonschepen. De kosten 

worden in 2012 één keer afgeschreven. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Project Vossekade € 90.000 Nadeel Incidenteel 

Herstraten Clusiushof € 135.200 Nadeel Incidenteel 

 

  Prestatieveld 4.2 – Groen 

 

1.  Stand van zaken speerpunten 

 Herinrichting Hoftuin.  

Een Flora- en faunaonderzoek is uitgevoerd. Het vleermuisonderzoek wordt 

afgerond. Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek is uitgevoerd. 
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De selectieprocedure voor de architect is gestart. De POP subsidie is niet toegekend. 

Na zomer voorstel naar raad over financiering en schetsontwerp.  

 Herinrichting park Elsbroek.  

Flora- en faunaonderzoek is uitgevoerd. 

Het voornemen is om in de 2e helft van 2012 het bestek gereed te krijgen waarna de 

aanbesteding kan plaatsvinden. De planning is dat eind 2012 de uitvoering kan 

starten. 

 Herinrichting van Nispenpark. De POP subsidie voor dit project is niet toegekend. Het 

project is tijdelijk gestopt. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Geen. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

 Geen. 

 

Prestatieveld 4.3 – Riolering, water en kunstwerken 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

 Opstellen waterverordening. 

In de 2e helft van 2012 wordt de raad een voorstel hierover aangeboden. 

 Registratie huisaansluiting 

Onderzocht wordt de nut en noodzaak hiervan.  

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

In de Programmarekening 2011 is de voorziening groot onderhoud riolering vrijgevallen. 

Bij vaststelling van de Programmarekening 2011 heeft de raad besloten een reserve groot 

onderhoud riolering te vormen. In 2012 is een storting begroot van € 233.500 in de 

voorziening groot onderhoud riolering. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de 

reserve groot onderhoud riolering. De accountant heeft bij de rekening over de reserve 

en voorzieningen rioleringen richtlijnen gegeven waarover u nader wordt geïnformeerd.  

 

4. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Storting voorziening groot onderhoud 

riolering 

€ 233.500 Voordeel Structureel 

 

 

 

Prestatieveld 4.4 – Afval 
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5. Stand van zaken speerpunten 

 Ondergrondse wijkcontainer: Het ondergronds brengen van de wijkcontainers wordt 

voorbereid. Realisatie begin 2013. 

 Rolcontainers voor papier: Een groot succes. Er zijn meer dan 3000 containers 

uitgezet bij de huishoudens. 

 Toegangscontrole milieustraat: Er wordt strenger gecontroleerd met name op 

zaterdag.  

 De afdeling communicatie van De Meerlanden ondersteunt de gemeente met concrete 

acties (voorlichtingscontainer, papiercontainer, groen gas, etc.). Met als doel een 

beter scheidingsgedrag bij onze inwoners 

 

6. Afwijkingen regulier beleid 

Voor de taken overgedragen naar de Meerlanden, op gebied van beheer openbare ruimte 

waarvan afvalinzameling een groot onderdeel,  is in de begroting 2012 geen rekening 

gehouden met de toegestane inflatiecorrectie (in 2011 ca. 2,45%), CAO verhoging van 2%  

en de niet te verrekenen btw compensatie. Deze gegevens waren bij het maken van de 

begroting nog niet bekend 

 

7. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting 

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Aanpassing bijdrage Meerlanden N.V. € 95.500 Nadeel Structureel 
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Programma 5 – Inwoner en Bestuur 

Prestatieveld 5.1 – Bestuur 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

 Organisatieontwikkeling - Per februari 2012 is de organisatie gewijzigd. 

Managementfuncties zijn ingevuld en we werken met nieuwe teams. Er zijn geen 

vaste werkplekken meer. De trainingen projectmatig werken en leiderschap zijn 

gestart. We zijn bezig met de voorbereiding van een eerste evaluatie en denken na 

over de volgende fase van het organisatie-ontwikkelingstraject.  

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 Het budget voor reis- en verblijfskosten burgemeester is voor dit jaar niet toereikend 

(€ 8.300).  

 De kosten voor de raadsconferentie, mediatrainingen en een coaching traject  van het 

college waren niet voorzien. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Bestuurskosten (incl reis- en 

verblijfskosten) 

€ 24.800 Nadeel Incidenteel 

 

Prestatieveld 5.2 – Samenwerking 

 

1. Stand van zaken speerpunten 

 Samenwerking met gemeenten aan de noord- en oostzijde versterken we door 

onderzoek naar deelname aan de inkooporganisatie Stichting Rijk.  

 De samenwerking in de regio Duin-en Bollenstreek wordt nader onderzocht door het 

bureau Berenschot. Dit doet in opdracht van de gemeenteraden van Noordwijk, 

Teylingen, Lisse en Hillegom onderzoek naar de bestuurlijke toekomst in deze regio. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

Geen. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en onderbouwing 

bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Onderzoek bestuurlijke toekomst regio € 27.000 Nadeel Incidenteel 

 

Prestatieveld 5.3 – Publiekszaken en vergunningen  
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1. Stand van zaken speerpunten 

 

Verbetering dienstverlening 

 Voorbereiding realisatie klantcontactsysteem om alle klantvragen te monitoren en te 

centraliseren is in uitvoering. 

 Met ingang van juli 2012 kunnen inwoners ook via de website een afspraak maken 

voor een aantal burgerzakendiensten.  

 Eerste ervaringen en monitoren van het kwaliteitshandvest zijn geëvalueerd. Nieuwe 

normen voor 2012 zijn vastgesteld.  

 

Het nieuwe bouwbesluit 2012 

Het nieuwe Bouwbesluit is per 1 april 2012 in werking getreden. Deze is succesvol 

geïmplementeerd binnen het team omgevingsvergunningen. 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

De Wabo is geïmplementeerd in de vergunningsprocessen. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 Tussentijdse verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer te houden op 12 

september 2012. In de kosten was niet voorzien. 

 De piek in aantal aanvragen identiteitskaarten voor kinderen hebben we opgevangen 

door een verruiming van onze openingstijden en de extra inzet van collega’s.  

 Het toezicht op grote projecten wordt conform het bouwbeleidsplan gedekt uit de 

opbrengst bouwleges. In 2012 verwachten we een hogere legesopbrengst dan 

begroot (o.a. plan ’t Zand). In verdere jaren verwachten we vooralsnog geen hogere 

opbrengst bouwleges dan begroot.  

 Op 29 april 2010 heeft de raad op voorstel van het college een krediet beschikbaar   

gesteld voor het Opwaarderen en herinrichten van de Algemene begraafplaats, wat in 

totaal neer komt op € 68.700. Bij amendement is het raadsvoorstel aangepast met de 

tekst ” en de werkgroep Inventarisatie Hillegomse Graven nauw te betrekken bij de 

vaststelling van de te ruimen graven en de herinrichting van de begraafplaats”. Het 

betrekken van deze groep (onderdeel van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom) 

heeft extra kosten met zich meegebracht die in het raadsvoorstel niet waren 

voorzien.  

Daarnaast zijn gaande het traject extra kosten gemaakt door onder andere het 

aanpassen van het ontwerp aan de ingekomen reacties van burgers op het ontwerp 

herinrichtingsplan van de begraafplaats. De extra kosten bedragen € 10.000. Voor de 

feitelijke realisatie van de herinrichting heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld 

van € 175.300,00. Wij hopen op een gunstige aanbesteding zodat dekking gevonden 

kan worden voor de gemaakte extra kosten. 
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3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en 

onderbouwing bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Verkiezing leden van de Tweede Kamer € 23.100 Nadeel Incidenteel 

Toezicht grote projecten 

(bedrijfsvoering) 

€ 50.000 Nadeel Structureel 

Opbrengst bouwleges € 50.000 Voordeel Incidenteel 

Overschrijding project begraafplaats € 10.000 Nadeel Incidenteel 

 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

Lokale heffingen 

Zie Paragraaf Lokale heffingen (pagina 32). 

 

Algemene uitkering 

De algemene uitkering in de Programmabegroting 2012 is gebaseerd op de junicirculaire 

2011. In een brief van december 2011 hebben wij u bericht over de financiële gevolgen van 

de septembercirculaire. Inmiddels is de junicirculaire 2012 verschenen waarin ook 

wijzigingen optreden voor de gemeenten. De wijzigingen volgen zich in een rap tempo op.  

 

In de septembercirculaire 2012 worden weer volgende maatregelen verwacht. Of, 

bijvoorbeeld, de toegevoegde middelen voor de transitiekosten decentralisatie AWBZ 

behouden mogen worden voor inmiddels gemaakte kosten is nog niet duidelijk.  

 

In het onderstaande overzicht zijn de wijzigingen van de juni circulaire 2012 t.o.v. de 

Programmabegroting 2012 weergegeven. Bedragen x € 1.000. 

Gevolgen septembercirculaire 

Opgenomen in Begroting 2012 16.834,70 

Septembercirculaire 2011 16.717,80 

Daling Algemene uitkering inclusief geoormerkte 

uitgaven -116,9 

Middelen voor de transitiekosten AWBZ van de 

(transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie 

van de functie begeleiding. -72,4 

De bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen is er om 

de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor 

kwetsbare groepen bv. chronische zieken, gehandicapten 

en ouderen. -46,1 

Verbeteren kwaliteit e-overheid uitgevoerd door VNG e.a. -30,6 

Gevolgen resultaat 2012 -266,1 
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Gevolgen junicirculaire 

 Septembercirculaire 2011 16.717,8 

Junicirculaire 2012 16.631,4 

Daling Algemene uitkering inclusief geoormerkte 

uitgaven -86,4 

Decentralisatie-uitkering Brede impuls 

combinatiefuncties. (zie Prestatieveld 2.2 Sport) -57,4 

Gevolgen resultaat 2012 -143,8 

 

Totaal zijn de negatieve gevolgen € 409.900. 

 

In de Programmabegroting 2012 is de jaarschijf voor ‘scenario B’ opgenomen voor een 

bedrag van € 224.600. Of dit bedrag gebruikt gaat worden voor de decentralisatie 

maatregelen is gezien de besluitvorming van een demissionair kabinet twijfelachtig. Het 

laten vrijvallen van dit bedrag is dan mogelijk.  

 

Dividend 

De totale werkelijke opbrengst dividend is in totaal € 224.200 hoger dan begroot:  

 BNG:  € 32.900 lager dan begroot.  

o Tot vorig jaar werd 50% van de nettowinst uitgekeerd aan de aandeelhouders. 

In de aandeelhoudersvergadering in 23 april 2012 is besloten 25% van de 

nettowinst 2011 uit te keren in 2012 als gevolg van de financiële crisis. 

 Alliander: € 220.300 hoger dan begroot 

o Het dividend is o.a. hoger wegens het vrijvallen van een voorziening voor een 

fiscale afrekening. 

 Nuon Energy: geen afwijking  

o De dividendopbrengst van de Nuon Energy is begroot op basis van het share 

sale and purchace agreement met Vattenfall. 

 Meerlanden: € 36.800 hoger dan begroot.  

o De gemeente Hillegom is per 1 januari 2011 toegetreden als aandeelhouder 

met 8.008 aandelen. In de algemene aandeelhoudersvergadering van 8 juni 

2012 is het dividend over het boekjaar 2011 vastgesteld op € 4,60. Het 

bedrag is niet opgenomen in de meerjarenbegroting 2012-2015.  

 

Saldo financieringsfunctie 

Op advies van de accountant hebben is in de Jaarrekening 2011 de belegging van liquide 

middelen in het BNG kapitaalmarktselectfonds afgewaardeerd. Op basis van de waarde van 

de belegging op  1 juni 2012 verwachten we over 2012 een afwaardering van € 120.000. 

 

Post onvoorziene uitgaven 

De post onvoorziene uitgaven is begroot op € 0. Er zijn geen mutaties. 
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Overige algemene dekkingsmiddelen 

 In 2009 heeft het algemeen bestuur van IZA Nederland besloten het eigen vermogen na 

liquidatie uit te keren aan de deelnemende lichamen in twee tranches. De eerste tranche 

(90%) werd in 2009 uitgekeerd. In mei 2012 heeft de gemeente Hillegom de tweede 

tranche, € 20.400, ontvangen. Het bedrag wordt, in navolging van de eerste tranche, 

gestort in de algemene reserve.  

 De gemeente heeft aanspraak op een deel van het batig liquidatiesaldo van de Stichting 

Waarborgfonds Bestuursacademie West-Nederland, opgericht in 2003. Het bedrag zal 

ongeveer € 7.000 zijn. 

 De sloopkosten van de molenstomp Vosselaan, € 11.300,  worden t.l.v. het 

rekeningresultaat gebracht (Collegebesluit 22-11-2011). 

 Om de voorziening dubieuze debiteuren op het gewenste niveau te brengen is 

structureel € 10.000 nodig. 

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting   

Beschrijving afwijking en 

onderbouwing bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Dividend BNG en Alliander € 187.400 Voordeel Incidenteel 

Dividend Meerlanden € 36.800 Voordeel Structureel 

Algemene uitkering  € 409.900 Nadeel Incidenteel 

Algemene uitkering (Scenario B)  € 224.600 Voordeel Incidenteel 

Afwaardering belegging € 120.000 Nadeel Incidenteel 

Liquidatie-uitkering IZA 2e tranche € 20.400 Voordeel Incidenteel 

Liquidatie-uitkering bestuursacademie 

West-Nederland 

€ 7.000 Voordeel Incidenteel 

Sloopkosten molenstomp Vosselaan € 11.300 Nadeel Incidenteel 

Voorziening dubieuze debiteuren € 10.000 Nadeel Structureel 
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3. Rapportage per paragraaf 

Paragraaf B – Onderhoud kapitaalgoederen 

Gebouwen 

In de Raad van 21 juni 2012 is het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MOP) 

vastgesteld. Gedurende dit jaar is de oude onderhoudsplanning nog van kracht. De 

werkzaamheden die voor dit jaar gepland staan worden zoveel mogelijk uitgevoerd. 

Buiten deze geplande werkzaamheden is of zal  onderhoud uitgevoerd worden aan de vloer 

van de gymzaal aan de Guido Gezellelaan, hier was sprake van betonrot. Door gewijzigde 

wet- en regelgeving zijn de installaties t.b.v. legionella preventie aangepast aan de nieuwe 

eisen voor beheer. 

 

Onderwijsgebouwen 

Groot onderhoud wordt tot een absoluut minimum beperkt. Dit omdat het 

onderwijshuisvestingsplan 2011 – 2016 met nieuwbouw, sloop, renovatie en verhuizingen 

volop in uitvoering is.    

 

Beheer openbare ruimte 

In 2010 is, op basis van een beeldbestek, een nulmeting gemaakt van de kwaliteit van de 

openbare ruimte. Jaarlijks wordt de kwaliteit door een extern en onafhankelijk bureau 

(Cyber) gemeten. Uit de rapportage van voorjaar 2012 blijkt: 

 Op 19 meetpunten wordt gelijk gescoord (voornamelijk wegmeubilair, water, 

riolering). 

 Op 18 meetpunten wordt 1 niveau lager gescoord (voornamelijk verharding). 

 Op 5 meetpunten wordt 1 niveau hoger gescoord (voornamelijk plantsoenen en 

beplanting). 

 

Samen met De Meerlanden zijn we al aan de slag gegaan om op basis van deze resultaten 

nauwkeuriger te monitoren en bij te sturen waar nodig.   
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Paragraaf D – Bedrijfsvoering 

  

Personeel & Organisatie 

1. Stand van zaken speerpunten 

 Functiewaardering - Het college heeft een principebesluit genomen om aan te sluiten bij 

het gemeentelijke functiewaarderingssysteem HR21. In de tweede helft van 2012 zetten 

we verdere stappen. 

 Verzuim - Het streefcijfer voor 2012 is 5%. Over het eerste kwartaal is het 

ziekteverzuimpercentage 5,2%. De nieuwe teamleiders volgen een training Leidinggeven 

waarin onder andere het voeren van verzuimgesprekken aan de orde komt. 

 Samenwerking -  We zijn aangesloten bij de carrièresite Werken in het Westen. De eerste 

vacatures zijn geplaatst, de eerste ervaringen zijn positief. 

 

2. Afwijkingen regulier beleid 

 Het college heeft besloten om het Informatie Punt Polen voor onbepaalde tijd in stand   

te houden. De loonkosten van de medewerker IPP zijn structureel in de begroting 

opgenomen.  

 In de begroting is budget gereserveerd voor een accountmanager van de Meerlanden. 

Deze middelen worden omgezet in formatie bij het team Openbare Ruimte. 

 Het college heeft op 10 juli 2012 besloten de CAO-afspraken  

(met ingang van 1 april 2012) mee te nemen in de deze bestuursrapportage. 

 Als gevolg van de organisatie-ontwikkeling zijn de apparaatskosten herverdeeld over de 

programma’s, grondexploitaties en investeringskredieten. De exploitatiebegroting wordt 

hierdoor met € 31.500 extra belast.  

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en 

onderbouwing bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

CAO-afspraken  € 30.000 Nadeel Incidenteel 

CAO-afspraken  € 48.750 Nadeel Structureel 

Herverdeling apparaatskosten € 31.500 Nadeel Structureel 

 

Automatisering  

1. Stand van zaken speerpunten 

 De Pilot Digitale Werkplek Gemeenten (DWG) was niet opgenomen in het jaarplan. Dit 

project vroeg een veel grotere inzet van ICT dan voorzien. Vanwege de extra druk op 

helpdesk en systeembeheer moest extra inzet plaatsvinden. De daarmee gemoeide 

kosten waren in het voorstel niet meegenomen en zijn gehaald uit het Jaarplan 

Automatisering 2011. Het project stopt per 1 juli 2012. Vanaf die datum is (naar 

schatting) nog 3 weken nodig om de originele situatie te herstellen. We verwachten 

uiteindelijk nog eens € 20.000 nodig te hebben voor afronding, remigratie en afbouw. 

We vangen dit op binnen de bestaande budgetten. 
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2. Afwijkingen regulier beleid 

 De functie van systeembeheerder is vacant, we vullen deze tijdelijk in omdat we onze 

strategie voor de toekomst aan het bepalen zijn. Het beschikbare vacaturegeld is 

ontoereikend om volledige externe vervanging te realiseren. Wij zoeken naar een 

passende oplossing, met als voorwaarde om de bedrijfsvoering niet in gevaar te laten 

komen, door herschikking en prioritering van projecten en taken. 

 Als gevolg van prijsstijgingen op lopende contracten verwachten we structureel 

€ 15.000 extra kosten. De prijsstijgingen zijn niet meer binnen het bestaande budget 

op te vangen. 

 

3. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en 

onderbouwing bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Contracten automatisering € 15.000 Nadeel Structureel 

 

Informatiebeheer 

Er zijn geen bijzonderheden. De uitvoering beleidsplan Informatievoorziening & ICT 2011-

2014 verloopt volgens planning. 

 

Communicatie 

Twee jaar na het vaststellen van het communicatiebeleidsplan Hillegom 2010-2013 In 

dialoog met Hillegom wordt het communicatiebeleid geëvalueerd door een externe adviseur.  

Alle bij de gemeentelijke communicatie betrokken partijen is gevraagd om input. Inmiddels 

is gesproken met bestuur, de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie, inwoners en het 

burgerpanel.   

In de zomer van 2012 verschijnt een evaluatierapport met verbeter- en ontwikkelvoorstellen. 

Op basis van deze voorstellen wordt actie ondernomen om de adviezen in praktijk te 

brengen en te borgen (in de vorm van opleiding en training, ontwikkeling formats en advies 

op concrete dossiers). 

 

Financieel beheer 

Tot en met  juni 2012 heeft een aantal controles plaatsgevonden in het kader van de 

rechtmatigheid. Uitgangspunt is het “Plan van Aanpak Rechtmatigheid” 2010 - 2012 van de 

gemeente Hillegom. Er zijn geen onrechtmatigheden aangetroffen. 

 

Facilitaire zaken 

 Meerjaren onderhoudsplan gebouwen; Raad van juni 2012 

 Upgrade telefooncentrale, project gestart als onderdeel van KEK 

 Verandering van kantoorconcept (gereed februari 2012) 

 Voorbereiding productencatalogus diensten facilitair 

 Optuigen zelf service desk (automatisering en facilitair) 
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 Voorbereiding multifunctioneel gebruik ruimten gemeentekantoor 

 De uitvoering van de WABO zorgt voor een extra kostenpost door het printen van de 

vergunning gerelateerde documenten. Het geraamde budget is niet toereikend en 

dienen wij €28.000 bij te ramen. 

 Bij controle van de leasecontracten is er door ons een fout geconstateerd in de 

financiële afhandeling van de facturen m.b.t. de multifunctionals (printers/copiers). 

Deze fout is nadelig voor ons, we zijn in onderhandeling met de betrokken 

leasemaatschappij om dit netjes af te ronden. Het maximale risico hierover bedraagt 

circa €45.000, wij verwachten te kunnen schikken voor €17.000 

 Het eerste half jaar zijn er (meer dan verwacht) bijeenkomsten gehouden in het 

kantoor, deze extra kosten bedragen tot dusver €4.500. Deze kosten proberen wij op 

te vangen in het tweede half jaar. 

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en 

onderbouwing bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Verwerking digitale aanvraag 

bouwvergunning 

€ 28.000 Nadeel Structureel 

 

Inkoop 

Als resultaat van het onderzoek van het NIC naar de meest optimale vorm van 

samenwerking (en professionalisering) van de inkoop, heeft het college een 

voorgenomen besluit genomen om te gaan samenwerken met Stichting Rijk, een 

samenwerkingsverband van een 14-tal gemeenten op het gebied van inkoop. De 

gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout trekken hierbij gezamenlijk op. Streven 

is om per 1 januari 2013 de aansluiting te starten. 

 

Digitale dienstverlening 

Geen bijzonderheden. 

 

Bestuurlijk juridische zaken 

 Bezwaarschriften 

Tot juni 2012 zijn 30 bezwaarschriften binnengekomen, tegen 14 besluiten. Een 

aantal bezwaarschriften wordt mogelijk ingetrokken, omdat aan het bezwaar 

tegemoet wordt gekomen. In de overige gevallen (circa 60%) heeft de commissie een 

advies uitgebracht, of is daar nog mee bezig. 

 Klachten 

Tot juni 2012 zijn 3 klachten binnengekomen. Eén klacht is formeel afgehandeld, 

waarbij een advies is gegeven door de klachtadviescommissie. De overige klachten 

zijn op informele wijze afgehandeld door middel van een gesprek met de klager. 
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Paragraaf F – Grondbeleid 

De complexen die in exploitatie/uitvoering zijn betreffen Hillegom Zuid – zuid en 

 de Vossepolder. 

Hillegom Zuid - zuid 

Nog geen gewijzigde ontwikkelingen. 

 Vossepolder  

Het openbaar gebied van de sociale fase en de fase noord-oost is gereed. Er is opdracht 

gegeven om de aansluiting van de Vossepolder op de Weerlaan definitief te maken.  

De kavels voor het cluster Ringvaartdijk (9 dure woningen en 19 appartementen) zijn 

bouwrijp. De ontwikkelaar heeft de ontwikkeling opgeschort.  

 

De verdere ontwikkeling is afhankelijk van manege Hillegom. Er loopt beroep tegen de 

vergunning voor de nieuwbouw.Als de vergunning onherroepelijk is zal de manege een jaar 

later de huidige opstallen kunnen verlaten.  

Wij rekenen daarna op ongeveer een jaar voor de sloop en sanering van de oude manege en 

het bouwrijp maken.  

In 2015 zou de woningbouw dan weer kunnen starten.  

 

Overzetten / afwaardering grondexploitatie naar exploitatie 

Op advies van de accountant (Managementletter 2011) worden exploitatie-overeenkomsten  

overgezet van de grondexploitatie naar de exploitatiebegroting. Verspreid liggende gronden, 

waarvan de verwachting is dat deze niet op middenlang termijn in exploitatie worden 

genomen, worden afgewaardeerd.  

 

(Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting  

Beschrijving afwijking en 

onderbouwing bedrag 

Bedrag Voordeel 

Nadeel 

 

Incidenteel  

Structureel 

Overzetten / afwaardering 

grondexploitatie naar 

exploitatiebegroting (prg 1, prg 5, ADM) € 233.500 Nadeel Incidenteel 
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Paragraaf G – Lokale heffingen 

Overzicht inkomsten 
(bedragen x € 1.000)                

Lokale heffingen

Werkelijk 

2011

Begroting 

2012
Opgelegd

Nog op te 

leggen

Prognose 

2012
Wijziging

Onroerende Zaakbelasting 2.849 2.852 2.795 57 2.852 0

Hondenbelasting 62 60 58 2 60 0

Precariobelasting 998 977 18 959 977 0

Overige baten (dwangbevelen) 24 6 0 6 6 0

Totaal niet bestedingsgebonden 3.933 3.894 2.871 1.024 3.895 0

Afvalstoffenheffing 2.409 2.368 2.359 9 2.368 0

Rioolheffing 2.281 2.409 2.363 46 2.409 0

Bedrijven InvesteringsZone 54 0 54 54

Secretarieleges 355 351 211 140 351 0

Leges bouwvergunningen 330 430 228 202 430 0

Begrafenisrechten 79 53 0 53 53 0

Scheepvaartrechten en marktgelden 17 19 7 11 19 0

Totaal wel bestedingsgebonden 5.472 5.630 5.222 461 5.684 54

Totaal 9.405 9.524 8.093 1.485 9.579 54  

 

Onroerend Zaakbelastingen 

In de 1e rapportage van Cocensus over de aanslagoplegging blijven de inkomsten van de 

Onroerend Zaakbelastingen (OZB) iets achter bij de ramingen. Vooralsnog worden de 

geraamde bedragen aangehouden. De verwachting is dat de geraamde bedragen worden 

geïnd.  

 

Hondenbelasting 

In het tweede kwartaal 2012 is een derde van het grondgebied van de gemeente 

gecontroleerd op het bezit van een hond. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Cocensus 

in samenwerking met Legitiem, een bedrijf dat gespecialiseerd is het uitvoeren van 

controles. Tijdens de controle zijn 155 honden geconstateerd die niet in de 

heffingsadministratie waren opgenomen. De extra opbrengsten zijn nog niet in het overzicht 

opgenomen omdat de aanslagoplegging nog niet heeft plaatsgevonden.  

 

Bedrijven InvesteringsZone 

Met ingang van 2012 wordt een nieuwe belastingsoort geïnd voor Het Koopcentrum 

Hillegom. De baten (en lasten) waren niet opgenomen in de begroting 2012. De jaarlijkse 

perceptiekosten (€ 2.500) en de invoeringskosten (€1.500 per jaar) worden van de 

opbrengsten ingehouden (Verantwoord in prestatieveld 1.4 Economie en bedrijvigheid). 
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Kwijtscheldingen 

Behandeling kwijtschelding 
Werkelijk 

2011 

Ingekomen 

2012 
Afgedaan %-gereed 

nog te 

doen 

Geautomatiseerde verzoeken 95 125 125 100% 0 

Verzoeken 301 158 120 76% 38 

Administratie beroep 2 0 0 100% 0 

Totalen 398 283 245   38 

 

Kwijtscheldingen lokale heffingen 
Werkelijk 

2011 

Begroting 

2012 

Kwijt-

gescholen 

Nog kwijt 

te 

schelden 

Prognose 

2012 
Wijziging 

Kwijtscheldingen Rioolheffing 59 67 33 39 72 0 

Kwijtscheldingen Afvalstoffenheffing 60 72 34 39 73 0 

Totaal kwijtschelding 119 139 67 78 145 0 
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4. Financieel overzicht 

Programma Omschrijving wijzigingen berap
Begroting 

2012

Gewijzigde 

begroting 

2012 vóór 

berap

Wijziging 

berap

Gewijzigde 

begroting 

2012 na 

berap

I/S

1 Ruimte Planschade en asbestsanering -153.400 i

Begeleiding projecten -18.000 i

Extra kosten bestemmingsplan Elsbroek -50.000 i

Afsluiten grondexploitaties (Paragraaf grondbeleid) -160.500 i
Bijdrage kosten verkeersmaatreglen Bloemencorso -10.000 s

Bedrijven InvesteringsZone (Paragraaf lok.heffingen) 4.000 i

Tegoed 2011 Omgevingsdienst West Holland 10.600 i

Totaal programma 1 -642.000 -682.967 -377.300 -1.060.267

2 Maatschappij Inrichting 12e groep Jozefschool -10.300 i

Brede impuls combinatiefuncties (algemene uitk.) -57.400 s

Transitiekosten AWBZ (algemene uitkering) -72.400 i

Bijzondere bijstand (algemen uitkering) -46.100 i

Totaal programma 2 -11.919.000 -11.919.000 -186.200 -12.105.200

3 Veiligheid en

handhaving

Totaal programma 3 -2.318.000 -2.318.000 0 -2.318.000

4 Beheer Overschrijding project Vossekade -90.000 i

openbare ruimte Nog uit te voeren werken (grondexploitaties) 2012 -135.200 s

Storting voorziening groot onderhoud riolering 233.500 i

Aanpassing bijdrage Meerlanden N.V. -95.500 s

Totaal programma 4 -3.337.000 -3.337.000 -87.200 -3.424.200

5 Inwoner en Bestuurskosten -24.800 i

bestuur Onderzoek bestuurlijke toekomst regio -27.000 i

Verkiezingen Tweede Kamer 12-9-2012 -23.100 i

Kwaliteit E-gemeenten (alg. uitk.) -30.600 i

Verhoging opbrengst bouwleges 50.000 i

Overschrijding project Begraafplaats -10.000 i

Afsluiten grondexploitaties (Paragraaf grondbeleid) -5.000 i

Totaal programma 5 -4.889.000 -4.895.884 -70.500 -4.966.384

Algemene Dividend BNG en Alliander 187.400 i

dekkingsmiddelen Dividend Meerlanden 36.800 s

en onvoorzien Algemene uitkering -409.900 i

Algemene uitkering - combinatiefunctie 57.400 s

Algemene uitkering - transitiekosten AWBZ 72.400 i

Algemene uitkering - bijzondere bijstand 46.100 i

Algemene uitkering - kwaliteit e-gemeente 30.600 i

Algemene uitkering - vrijval scenario B 224.600 i

Afwaardering belegging BNG -120.000 i

Liquidatie-uitkering IZA 2e tranche 20.400 i

Liquidatie-uitkering bestuursacademie West-Ned. 7.000 i

Sloopkosten molenstomp Vosselaan -11.300 i

Storting voorziening dubieuze debiteuren -10.000 s

Afsluiten grondexploitaties (Paragraaf grondbeleid) -68.000 i

Bedrijfsvoering Toezicht grote projecten -50.000 s

CAO-afspraken -30.000 i

CAO-afspraken -48.750 s

Herverdeling apparaatskosten a.g.v. organisatie-ontwikkeling -31.500 s

Verwerking digitale aanvraag bouwvergunning -28.000 s

Automatiseringskosten -15.000 s

Totaal algemene dekkingsmiddelen 22.793.000 22.652.384 -139.750 22.512.634

Resultaat voor bestemming -312.000 -500.467 -860.950 -1.361.417

Mutaties reserves Reserve onderwijshuisvesting 10.300

Reserve groot onderhoud riolering -233.500

Egalisatiereserve jaarrekening 450.900

Reserve nog uit te voeren werken (grondexploitaties) -315.700

Totaal mutaties reserves 1.077.000 1.099.500 -88.000 1.011.500

Resultaat na bestemming 765.000 599.033 -948.950 -349.917  
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Het volgende  overzicht geeft een samenvatting van het resultaat van de bestuursrapportage: 

 

Incidenteel saldo Berap 2012 -749.750

Structureel saldo Berap 2012 -199.200

-948.950

Afsluiten grondexploitaties (Paragraaf grondbeleid) -233.500

Planschade en asbestsanering -153.400

Extra kosten bestemmingsplan Elsbroek -50.000

Overschrijding project Vossekade -90.000

Aanpassing bijdrage Meerlanden N.V. -95.500

Dividend 224.200

Afwaardering belegging BNG -120.000

Algemene uitkering -185.300

CAO-afspraken -78.750

Overig -166.700

-948.950

Resultaat Berap 2012

Samenvatting resultaat Berap 2012

Resultaat van de Berap 2012

Resultaat van de Berap 2012  

 

In het onderstaande overzicht zijn de begrotingswijzingen t/m 1 juni 2012 opgenomen. 

 
Programma Begrotingswijziging Bedrag Besluit

Ruimte Begroting 2012 Omgevingsdienst West Holland -18.467 Raad 15-12-2011

Aanschaf praalwagen bloemencorso -25.000 Raad 15-12-2011

Subsidie bloemencorso 2.500 Raad 15-12-2011

Totaal programma 1 -40.967

Inwoner en Rekenkamercommissie -3.500 Raad 17-11-2011

bestuur Projectmatig werken -10.000 Administratief

Organisatie-ontwikkeling 5.000 Administratief

Bestuursondersteuning 1.616 Administratief

Totaal programma 5 -6.884

Algemene Beleidsplan IV & ICT 2011-2014 -144.000 Raad 2-2-2012

dekkingsmiddelen Projectmatig werken (opleidingsbudget P&O) 5.000 Administratief

en onvoorzien Bestuursondersteuning (ICT) -1.616 Administratief

Totaal alg. dekk. midd. en onvoorzien -140.616

Mutaties reserves Aanschaf praalwagen bloemencorso 25.000 Raad 15-12-2011

Subsidie bloemencorso -2.500 Raad 15-12-2011

Toaal mutaties reserves 22.500

Totaal wijzigingen -165.967
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Bijlage 1.  Stand van zaken oormerken 2011 (Besluit bij Programmarekening 2011) 

 
Oormerken 2011 t.l.v. de exploitatie

Prg Oormerk Bedrag Toelichting Stand van zaken

1.4 Economisch beleidsplan €15.000 Het opstellen van het plan loopt uit. Er vindt o.a. nog een 

workshop voor de raad plaats en onderzoeken.

Het economisch beleidsplan wordt dit jaar aan de Raad aangeboden.

1.4 POBB €4.000 In 2011 zijn er geen netwerkavonden gehouden. In 2012 

wordt een project shoolkeuze uitgevoerd. Hiervoor is ook 

het budget van 2011 nodig.

We schatten in dat het project in januari 2013 is afgerond.

2.5 Psychosociaal beleid €100.000 Van het budget van € 195.200 (incl. oormerk 2010 € 67.200, 

extra uit algemene uitkering € 111.000 en structureel € 

17.000) is € 185.300 over. Verzocht wordt het bedrag te 

oormerken voor het dagprogramma senioren Pluspunt, 

'Eigen kracht centrale' trajecten en overige initiatieven zoals 

sociale netwerkstrategieën, burgerkracht en 

ouderennetwerk. 

Dit budget is geoormerkt voor diverse initiatieven op het gebied van psycho sociale 

ondersteuning die in 2012 ontwikkeld zijn of worden.  

4.1 Groot onderhoud wegen €31.500 Voor herstraten van de Vosselaan is opdracht gegeven in 

2011. Uitvoering vindt plaats in 2012. 

Vervanging van de riolering start juni/juli 2012. Aansluitend wordt het wegvak herstraat. De 

bestratingswerkzaamheden zijn omstreeks oktober 2012 gereed.

4.2 Speelterreinen €19.900 Aanvullend beleid voor speelruimte is in voorbereiding. In 

dit beleid past het inrichten van 2 hoogwaardige 

trapveldjes. Hiervoor is ook het restantbudget van 2011 

noodzakelijk.

In uitvoering.

4.2 Onderhoud groen €38.100 In het budget voor onderhoud groen was in een een plan 

voor de herinrichting van de Hoftuin (Kadernota 2010) en 

park Elsbroek voorzien. Uitvoering in 2012.

Een flora faunaonderzoek is uitgevoerd. Het vleermuisonderzoek wordt afgerond. Archeologisch 

en cultuurhistorisch onderzoek is uitgevoerd. De selectieprocedure voor de architect is gestart. 

De planning is dat in oktober een schetsontwerp gepresenteerd kan worden.

4.3 Onderhoud binnenhavens €55.000 Het baggerbudget 2011 wordt ingezet voor het 

uitvoeringsprogramma 2012. Zie ook Berap 2011. 

Hoogheemraadschap van Rijnland voert de werkzaamheden uit. Er is vertraging opgelopen in 

uitvoering van het werk. De afrekening met Rijnland verwachten we in het 4e kwartaal 2012.

5.1 Organisatie ontwikkeling €72.800 De start van de nieuwe organisatiestructuur heeft 

plaatsgevonden op 1 februari 2012. Een aantal activiteiten 

moeten nog worden afgerond conform het plan van aanpak.

Fase 2 is gestart. Trainingen leidinggevenden en projectmatig werken worden in 2012 uitgevoerd.

5.3 Project KEK (Klant E-

gemeente Kwaliteit) 

€80.000 De uitvoering is in volle gang en wordt in 2012 voortgezet 

in samenhang met het IV & ICT plan (raadsbesluit 2 februari 

2012).

Centraal staat de vraag naar behoefte om klantcontacten te managen. Vanuit de kcc gedachte 

wordt onderzoek gedaan naar een klant contact systeem dat inzicht geeft in de vragen van 

klanten en de antwoorden die vanuit de organisatie gegeven worden. Bij de voorbereiding van het 

upgraden van de telefooncentrale zal aansluiting gezocht worden bij het beoogde klant contact 

systeem. Voordeel daarbij is dat door gebruik te maken van één management tool gegevens 

eenduidig beschikbaar komen.  De verwachting is dat we in het najaar 2012 de beschikbare 

budget gaan aanwenden hiervoor.
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5.3 Koppeling BAG/GBA €4.900 In het 3e kwartaal 2012 wordt een BAG Audit verwacht. In 

de begroting 2012 is hiermee geen rekening gehouden. Het 

restantbudget beleidsadvisering burgerzaken 2011 wordt 

hiervoor ingezet.

Gereed in het 3e kwartaal 2012.

bv Opleidingsplan H2.0 €50.000 Het opleidingsplan 2011 voorziet in de opleidingen m.b.t. 

tot de organisatieontwikkeling. Uitvoering in 2012.

Dit bedrag wordt ingezet voor een organisatiebrede training Projectmatig werken. De training is 

inmiddels overeenkomstig de planning gestart en wordt in de loop van dit jaar verder uitgevoerd.

bv Communicatie €10.000 In het communicatieplan is voor 2011 een evaluatie 

opgenomen. Uitvoering in 2012.

In de zomer van 2012 verschijnt een evaluatierapport met verbeter- en ontwikkelvoorstellen. 

bv Inhuur derden €10.000 Het restatantbudget voor de invoering van de Wabo wordt 

in 2012 gebruikt voor optimalisatie van het 

geautomatiseerde vergunningensysteem. 

Het vergunningensysteem vraagt veel aandacht voor het verder optimaliseren hiervan. Dit heeft 

te maken dat er steeds verbeteringen aan het systeem worden toegevoegd wat extra inspanning 

vraagt van de applicatiebeheerder.

Op dit moment wordt er een inventarisatie ronde gehouden.  De acties die hieruit voortvloeien 

zullen in- en na de zomerperiode worden uitgewerkt om het systeem te optimaliseren. Hiervoor 

hebben expertise nodig van marktpartijen.

bv Inhuur derden €18.000 Voortzetting van het alcoholmatigingsbeleid. 

(Collegebesluit 13-12-2011)

Uitgevoerd.

Totaal oormerken 

exploitatie €509.200

Oormerken 2011 t.l.v. een reserve 

programmaoormerk bedrag toelichting

1.1 Bestemmingsplannen (bp) €60.000 De uitvoering bp Elsbroek is vertraagd (brief aan raad 

januari 2012) en daardoor ook het bp Bedrijventerrein. Bp de 

Polders is vertraagd omdat de gebiedsvisie pas in juni 2011 

is vastgesteld. Dekking egalisatiereserve jaarrekening.

Bestemmingsplan Elsbroek ligt medio 2012 ter inzage. In het vierde kwartaal wordt dit 

bestemmingsplan vastgesteld. Bestemmingsplan Centrum en Bedrijventerreinen zijn in het 

tweede kwartaal 2012 opgestart. Vaststelling volgt in medio 2013. Bestemmingsplan De Polders 

wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2012 opgestart.

1.3 Hillegoms verkeers- en 

vervoerplan (HVVP)

€308.500 Niet alle in 2011 geplande activiteiten uit het HVVP zijn 

uitgevoerd wegens een vacature van een beleidsmedewerker 

verkeer- en vervoerbeleid. Uitvoering wordt in 2012 

uitbesteed om voortgang in het Uitvoerings-programma te 

houden. 

Dekking reserve algemene investeringen. 

De daadwerkelijke uitwerking van de schetsontwerpen wordt nu voorbereid.

4.3 Aanleg natuurlijke oevers €108.400 Het traject is eind 2009 opgestart. Afronding in 2012. 

Dekking egalisatiereserve jaarrekening.

4.3 -€20.200 Subsidie van Hoogheemraadschap wordt ontvangen na 

realisatie van het project.

5.3 Voorbereiding 

uitbreiding begraafplaats

€12.900 Het opsporen en aanschrijven van rechthebbende van 

graven is een tijdrovende klus. Naar verwachting in 2012 

afgerond.

Gereed in de 2e helft 2012.

Totaal oormerken t. l.v. 

reserves €469.600

Uitvoering deel 1 is gereed. Uitvoering deel 2 is in voorbereiding. Start in 2e helft 2012.
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Bijlagen 2.  Stand van zaken voorzieningen 

 

In de volgende tabel wordt gerapporteerd over de voor 2012 begrote onttrekkingen aan 

voorzieningen. Per voorziening is aangegeven wat gepland was om uit te voeren in de kolom 

raming. In de kolom verwachte realisatie de stand van zaken per 1 juni 2012. 

 

 

Raming
Verwachte 

realisatie

Nog uit te voeren werken (grondexpl.) 0 0 Op advies van de accountant is deze 

voorziening in de jaarrekening 2011 

vrijgevallen.  In deze berap wordt 

voorgesteld een reserve nog uit te voeren 

werken (grondexploitatie) te vormen.

Voorziening ADV / Seniorenverlof 5.918 5.918 Deze voorziening wordt in 2012 geheel 

afgebouwd.

Voorziening pensioenen 0 0 De voorziening wordt geactualiseerd 

vanwege de wisselingen in samenstelling 

van het college. 

Groot onderhoud gebouwen 187.745 234.745 In de Raad van 21 juni 2012 is het 

geactualiseerde meerjaren 

onderhoudsplan (MOP) vastgesteld. 

Gedurende dit jaar is de oude 

onderhoudsplanning nog van kracht. De 

werkzaamheden die voor dit jaar gepland 

staan worden zoveel mogelijk 

uitgevoerd.

Buiten deze geplande werkzaamheden is 

of zal  onderhoud uitgevoerd worden aan 

de vloer van de gymzaal aan de Guido 

Gezellelaan, hier was sprake van 

betonrot. Door gewijzigde wet- en 

regelgeving zijn de installaties t.b.v. 

legionella preventie aangepast aan de 

nieuwe eisen voor beheer.

Groot onderhoud zwembad 206.188 151.844 Het groot onderhoud aan het zwembad 

wordt uitgevoerd door Sportfondsen 

Nederland (SFN) conform het meerjaren 

onderhoudsplan. Op advies van de 

accountant worden afschrijvingslasten 

niet meer t.l.v. deze voorziening 

gebracht.

Aanwending 2012

Voorziening Toelichting



 

 

 38 

 

Groot onderhoud onderwijsgebouwen 35.875 20.000 Volgens het huisvestingsplan 2012 voert 

de Aloysiusstichting onderhoudswerk uit 

aan de Savioschool, zoals het vervangen 

van lood. Raming € 18.500. De 

werkzaamheden moeten nog uitgevoerd 

worden. De tweede aanvraag van de 

Sophia Stichting voor Katholiek 

Onderwijs is ingetrokken. Overleg met de 

Aloysiusstichting op 15 maart 2012 wijst 

uit dat ook de loodvervanging uitgesteld 

en misschien wel afgesteld kan worden, 

afhankelijk van de ontwikkeling van de 

nieuwbouwplannen. Afgesproken is het 

allernoodzakelijkste te doen, zo mogelijk 

tot een bedrag van € 1.500.

Groot onderhoud brede school Elsbroek 0 0 In 2012 wordt zoals gepland geen 

aanwending verwacht.

Groot onderhoud riolering 322.800 0 In de Programmarekening 2011 is de 

voorziening groot onderhoud riolering 

vrijgevallen. Bij vaststelling van de 

Programmarekening 2011 heeft de raad 

besloten een reserve groot onderhoud 

riolering te vormen. 

Totaal 758.526 412.507  
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Bijlagen 3. Stand van zaken investeringskredieten 

 

Kredietnaam

Totaal 

krediet

Uitgegeven 

tot en met 

2011

Uitgegeven 

2012

Restant per 

1-06-2012 Stand van zaken Berap

Programma 1

ISV project Jozef park 0 151.513 23.959 -175.472 Planontwikkeling in voorbereiding. Raad heeft in april ’12 kaders 

vastgesteld. Nu planuitwerking met ontwikkelaar. Kosten gemeente te 

verhalen op ontwikkelaar. Bij ondertekening anterieure overeenkomst 

vergoedt ontwikkelaar de gemeentelijke plankosten.

420.000 239.011 161.593 19.396

-420.000 -13.242 -183.526 -223.232

540.000 91.087 -48.614 497.527

-500.000 0 0 -500.000

Programma 2

Verv. huisvesting 

openbaar onderwijs 2011

Verv. huisvesting 

bijzonder onderwijs 2011

Nieuwbouw Hilmare 

school Oranjelaan

Nieuwbouw Savio school 

Oranjelaan

Uitbreiding inrichting 16e 

lokaal Giraf

9.800 2.201 0 7.599 Uitvoering gereed maart 2012. Het wachten is op de declaratie van het 

schoolbestuur.

Voorbereidingskrediet 

renovatie protestants Chr. 

basisschool de Fontein

25.000 0 0 25.000 Schoolbestuur is bezig om een renovatieplan op te stellen. Uitvoering 

ervan verwachten wij in 2013. Er zijn nog geen kosten gedeclareerd bij de 

gemeente.

Aanpassing Vrijeschool 192.500 0 1.235 191.265 De aannemer en het schoolbestuur en ouders werken aan de aanpassing 

van het schoolgebouw, zodat dit op 20 augustus a.s. (start nieuw 

schooljaar) geschikt is om onderwijs te geven. De eerste declaratie 

hiervoor hebben wij ontvangen.

25.527.000 8.602.729 2.190.443 14.733.828

-357.000 0 0 -357.000

Herinrichting sportpark 

de Zanderij 

5.771.000 195.429 246.637 5.597.934 De bouw van het door STOL-architecten ontworpen clubgebouw is 

aanbesteed en gegund aan Veenman & Vink. De bouw start na de 

bouwvakvakantie.

Uitvoeringsplan 

speelruimte 2009

45.000 7.644 4.393 32.963 We hebben het trapveldje aan Avenbeeck ontmanteld. De aanleg van een 

nieuw trapveldje op het Beltpark is in voorbereiding.

Uitvoeringsplan 

speelruimte 2010 t/m 

2012

135.000 0 0 135.000 We ontwikkelen een nieuwe speelgelegenheid in het Elsbroekpark. Dat 

gaat in combinatie met de herinrichting van dit park.

Nieuwbouw VMBO school

ISV project Woonzorgzone

ISV project Goed Wonen

88.619

275.000 0 0 275.000

100.000 9.598 1.782

In uitvoering. • Bouw Brede School obs Hilmare, Savioschool, bso de 

Theepot:

Hiervoor zijn momenteel twee opties. Op verzoek van de schoolbesturen 

wordt naast het eerste plan om een nieuw schoolgebouw te realiseren op 

het bestaande terrein van obs Hilmare aan de Oranjelaan / Marijkestraat, 

onderzocht of de vrijkomende locatie Bernardus voldoende mogelijkheden 

heeft (al dan niet met gedeeltelijke sloop en vervangende nieuwbouw) om 

de scholen te herbergen. Naast de technische mogelijkheden moet 

aangetoond worden dat het plan qua investering en exploitatie financieel 

haalbaarheid is. 

• Bouw Brede School obs Hilmare, Savioschool, bso de Theepot:

Hiervoor zijn momenteel twee opties. Op verzoek van de schoolbesturen 

wordt naast het eerste plan om een nieuw schoolgebouw te realiseren op 

het bestaande terrein van obs Hilmare aan de Oranjelaan / Marijkestraat, 

onderzocht of de vrijkomende locatie Bernardus voldoende mogelijkheden 

heeft (al dan niet met gedeeltelijke sloop en vervangende nieuwbouw) om 

de scholen te herbergen. Naast de technische mogelijkheden moet 

aangetoond worden dat het plan qua investering en exploitatie financieel 

haalbaarheid is.

Verhuizing gereed aanvang schooljaar 2012/2013.

Fase 1 is bouwrijp gemaakt en het gebouw wordt gebouwd. 

Plan voor fase 2 wordt met Stek en Zorgbalans voorbereid. Een deel van de 

kosten is al doorberekend aan Stek.

Het eerste gedeelte van de ISV subsidie wordt uitbetaald bij aanvang van 

de inrichting openbaar gebied (najaar 2012)

In uitvoering. Opening school eind 2012.
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Programma 4

350.000 53.993 51.520 244.487

-350.000 -53.993 0 -296.007

9.061.600 1.513.978 575.995 6.971.627

-2.472.000 940.813 0 -1.531.187

Herinrichting Vosselaan 270.000 190.353 158.194 -78.547 Werk is opgeleverd. Financiële afwikkeling vindt plaats. Gereed eind 2012.

Infrastructurele werken - 

beheerplan 2011

303.000 13.765 323.979 -34.744 Het betreft de reconstructie van de Prinses Marijkestraat en de Vossekade. 

De Prinses Marijkestraat is heringericht. In het najaar 2012 wordt de 

beplanting aangebracht. De Vossekade is in juni 2012 opgeleverd.

Herinrichting Prins 

Hendrikstraat

175.000 0 0 175.000 Nog niet gestart.

Kunstwerken - 

beheerplan 2010

134.000 113.980 19.638 382 Afgerond. Kan afgesloten worden

Kunstwerken - 

beheerplan 2011

194.000 0 193.819 181 Werk herstel damwand Onder de Toren in voorbereiding. Uitvoering in 2e 

helft 2012. Financieel afronding 2013

Kunstwerken - 

beheerplan 2012

213.000 0 0 213.000 Renovatie elektrische installatie Hillinenbrug is in uitvoering. Eind 2012 

gereed.

Brug sportpark de 

Zanderij

231.000 0 0 231.000 De raad heeft op 21 juni 2012 ingestemd met het voorstel een brug aan te 

leggen vanaf het evenemententerrein naar het sportpark. Daarmee 

verbetert de ontsluiting voor de nieuwe voetbalvereniging en voor 

Solution. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. De 

aanleg, voorzien voor eind 2012, is in voorbereiding.

Openbare verlichting - 

beheerplan 2011

111.000 57.378 14.860 38.762 Eindnota 2011 van

€15.336,- moet nog worden verrekend.

Openbare verlichting - 

beheerplan 2012

81.000 0 0 81.000 Op het moment is alleen nog €30.000 toegewezen aan N208.

Vervangen wijkcontainer 

bij Palet

66.000 0 2.430 63.570 De wijkcontainers bij het Palet worden meegenomen in het project van de 

ondergrondse wijkcontainers.

Ondergrondse 

wijkcontainers

470.000 0 4.137 465.863 Voorbereiding in 2012 (locatieplan, Europese aanbesteding). Uitvoering 

eind 2012/begin 2013.

Gem. rioleringsplan (GRP) 

2007

1.021.524 640.285 308.575 72.664 Werkzaamheden worden in voorjaar 2013 afgerond.

Gem. rioleringsplan (GRP) 

2009

212.900 196.017 647 16.236 Afgerond. Kan afgesloten worden

Gem. rioleringsplan (GRP) 

2010

570.211 516.066 26.795 27.350 Gereed eind 2012

GRP 2010 mechanisch 

deel

33.750 620 0 33.130 Werk is in uitvoering (renovatie gemalen). Eind 2012 gereed

GRP 2011 

Verbeteringsmaatregel 

211.000 84.578 37.646 88.776 Deel van het werk is aanbesteed. (verhogen 3 overstorten); uitvoering 2e 

helft 2012. Resterende deel (verhogen 8 overstorten) in voorbereiding; 

gereed 1e helft 2013 gereed zijn.

GRP 2011 mechanisch 

deel

13.500 0 0 13.500 Werk is in uitvoering (renovatie gemalen). Eind 2012 gereed

GRP 2011 vrijverval 645.042 7.358 236.125 401.559  

GRP 2011 Huisaansluiting 70.000 34.660 6.553 28.787 Werk huisaansluitingen Marijkestraat is gereed. Werk huisaansluitingen 

Gorterwende is in uitvoering. Gereed eind 2012

GRP 2012 vrijverval 645.021 0 0 645.021  

GRP 2012 mechanische 

riolering 

6.750 0 0 6.750  

GRP 2012 Huisaansluiting 70.000 0 0 70.000  

GRP 2012 

verbeteringsmaatregelen 

427.500 0 0 427.500  

Herinrichting N208 fase 1 

en 2

Fietspad Hillegom-

Bennebroek 

Onteigeningsprocedure is gestart. 

Begin 2012 is de uitvoering van de reconstructie gestart van de fase 

(2)Van den Endelaan. In de fase(1) Leidsestraat zijn de nutsbedrijven begin 

dit jaar begonnen  met het verleggen en vervangen van kabels en 

leidingen. In september start in deze fase de reconstructie. Volgens de 

planning is begin 2013 het project gereed. Verder zijn er diverse 

budgetten o.a. riolering, openbare verlichting, infrastructurele werken van 

2012, 2013 en 2014, etc. ingezet voor de N208.
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Programma 5

KEK software 2010 90.000 46.601 0 43.399

KEK hardware 2010

Herinrichting 

begraafplaats 

175.300 0 0 175.300 Project is in uitvoering.

Bedrijfsvoering

Vervangen airco's 

gemeentekantoor 2011

11.000 0 5.392 5.608 In samenhang met interne aanpassing kantoorgebouw

Vervangen airco's 

gemeentekantoor 2012

11.000 0 0 11.000 In samenhang met interne aanpassing kantoorgebouw

Vervangen meubilair 

gemeentekantoor 2010

12.000 0 12.071 -71 Uitvoering gereed.

Vervangen meubilair 

gemeentekantoor 2011

13.000 0 13.077 -77 Uitvoering gereed.

Vervangen meubilair 

gemeentekantoor 2012

13.000 0 13.077 -77 Uitvoering gereed.

Vervangen verlichting 

gemeentekantoor 2010

18.000 0 18.016 -16 In samenhang met interne aanpassing kantoorgebouw o.a. 

multifunctioneel maken van ruimtes

Vervangen verlichting 

gemeentekantoor 2011

18.000 0 6.707 11.293 In samenhang met interne aanpassing kantoorgebouw o.a. 

multifunctioneel maken van ruimtes

Vervangen verlichting 

gemeentekantoor 2012

18.000 0 0 18.000 In juni heeft de Raad het geactualiseerde meer jaren onderhoudsplan 

vastgesteld. In dit plan wordt invulling gegeven aan het groot onderhoud 

van onder meer het kantoorpand gemeentehuis Hoofdstraat 115. In het 

najaar wordt een plan van aanpak gepresenteerd m.b.t. tot voortgang van 

implementatie van het kantoorconcept voortvloeiend uit H2.0, de 

uitvoering van een inhaalslag groot onderhoud inclusief de vervanging 

van verlichting en het meer multi-functioneel maken van de verschillende 

ruimtes in het kantoorpand. 

De vervanging van verlichting wordt opgenomen in een totaal 

uitvoeringsplan!

Centrale applicaties 2011 160.000 108.796 51.288 -84 Projectplan Windows migratie zo goed als gereed. Verwacht tekort € 

50.000.

Uitvoering jaarplan ICT 

2012

165.000 0 17.700 147.300 ICT plan 2012 is op 17 april 2012 vastgesteld door het college.

Centrale applicaties 2012 165.000 0 7.620 157.380 ICT plan 2012 is op 17 april 2012 vastgesteld door het college.

Centraal staat de vraag naar behoefte om klantcontacten te managen. 

Voordeel daarbij is dat door gebruik te maken van één management tool 

gegevens eenduidig beschikbaar komen.

De verwachting is dat we in het najaar 2012 de beschikbare kredieten 

gaan aanwenden hiervoor.

 
 


