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 Ondersteuning Benny Deekman Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\3575  

B&W-besluit   04-12-2012 

Informatiebijeenkomst  

Voorronde    

Raad     

Agendanummer   10a     

 

Onderwerp:  

Openstaande kredieten ouder dan 2 jaar 

 

 

Wij stellen voor te besluiten:  

1. De volgende kredieten (ouder dan 2 jaar ) langer open te stellen en door te 

schuiven naar 2013: 

a. Vervangen verlichting gemeentekantoor 2011 

b. KEK software 2010 

c. KEK hardware 2010 

d. Fietspad Hillegom - Bennebroek 2009 

e. N208 fase 1 en 2    

f. Vervanging Huisvesting openbaar onderwijs 2011 

g. Vervanging Huisvesting bijzonder onderwijs 2011 

h. Nieuwbouw VMBO school 

i. Uitvoeringsplan speelruimte 2009 

j. Vervangen wijkcontainer bij Palet 

k. Rioleringsplan 2007 

l. GRP 2011 Verbeteringsmaatregel 

m. GRP 2011 Vrijverval 

n. Wilhelminalaan uitbreiding 2009 (Herinrichting begraafplaats)  

o. ISV project Jozefpark 

p. Voorbereiding ISV project Zorgzone 

q. Voorbereiding wijk goed wonen 

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

De financiële beheersverordening artikel 212 Gemeentewet (GW) gemeente Hillegom 

 

Inleiding: 

In de financiële verordening, vastgesteld in de raad van 6 december 2007, is in artikel 5 

het volgende opgenomen over kredieten. 

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

na autorisatie afgewikkeld dienen 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 Bestuursrapportage 2012 hebben wij u geïnformeerd over stand van zaken van 

alle kredieten per 1 juni 2012. Inmiddels is inzichtelijk welke activiteiten nog 

uitgevoerd moeten worden. Om die reden stellen wij voor de genoemde kredieten 

langer open te stellen. 

 

In de argumenten hierna wordt per krediet aangegeven waarom voorgesteld wordt 

het krediet langer open te stellen. 

 

Argumenten: 

1.a. Vervangen verlichting gemeentekantoor 2011 

Door het integraal aanpakken van de werkzaamheden vindt dit eind 2012, begin 

2013 plaats. 

 

1.b. KeK Software 2010  

Dit is een krediet uit 2010 en wordt ingezet om het informatiebeleidsplan 

voortvloeiend uit de IV & ICT visie uit te voeren. Onderzoek met betrekking tot 

bereikbaarheid is nog niet afgerond, project opdracht wordt herschreven, programma 

van wensen en eisen Klant Contact Systeem moet nog vastgesteld worden.  Planning 

is 1e kwartaal 2013. 

 

1.c. KeK Hardware 2010  

Zie argument onder 1.b 

 

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

De onteigeningsprocedure voor de verwerving van gronden is ingezet. Na positief 

besluit van de rechtbank wordt het project uitvoeringsgereed gemaakt. Wachten is op 

het afronden van de onteigeningsprocedure. 

 

1.e. Herinrichting N208  fase 1 en 2 

Begin 2012 is de uitvoering van de reconstructie gestart van de 2e fase (Van den 

Endelaan) . In de 1e fase (Leidsestraat ) zijn de nutsbedrijven begin 2012 begonnen  

met het verleggen en vervangen van kabels en leidingen. Volgens de planning is eind 

2013 het project (fase 1 en 2) gereed.  

 

1.f. Vervanging Huisvesting openbaar onderwijs 2011 

Project is in uitvoering. Voor de bouw Brede School obs Hilmare, Savioschool, bso de 

Theepot 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 
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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. Besluit over definitieve locatie is nog niet genomen en wordt 

verwacht eind 2012. 

 

1.g. Vervanging Huisvesting bijzonder onderwijs 2011 

Zie argument onder 1.f.  

 

1.h. Nieuwbouw VMBO school 

Werkzaamheden bijna afgerond. In gebruik name van de school in januari 2013. 

Financiële afwikkeling verwacht 2e helft 2013. 

 

1.i. Uitvoeringsplan speelruimte 2009 

Realisatie trapveldje Belt en speelterrein Vosselaan in 2013. Vertraging in de 

uitvoering als gevolg van planologische eisen. 

 

1.j. Vervangen wijkcontainer bij Palet 

Heeft een relatie met de Woonzorgzone. Dit project is in uitvoering. Inmiddels is de 

Europese aanbesteding voor de ondergrondse containers afgerond. Uitvoering 1ste 

kwartaal 2013 in afstemming met project Woonzorgzone. 

 

1.k. Gemeentelijk rioleringsplan 2007  

Vanuit dit restant krediet moeten de volgende werkzaamheden nog worden 

uitgevoerd: 

 Herstel en afronding werk Bergbezinkleiding Parklaan. Doordat de aannemer op 

dit werk failliet is gegaan, is het niet meer mogelijk dit werk door deze aannemer 

af te laten maken en te verplichten het herstel uit te voeren. 

In de 2e helft van 2011 is het saldo vrijgekomen en het werk wordt door een andere 

partij uitgevoerd. De voorbereidingswerkzaamheden voor herstel zijn gestart.  

Geplande oplevering eind februari 2013. 

 

1.l. GRP 2011 Verbeteringsmaatregel 

Aanpassing van in totaal 11overstorten start in december 2012 en loopt door tot het 

2e kwartaal 2013. De voorbereidingstijd heeft langer geduurd dan gepland. 

 

1.m. GRP 2011 Vrijverval 

In september 2012 bleek nog aanvullend werk noodzakelijk te zijn. Geplande 

oplevering is 1e kwartaal 2013. 

 

1.n. Wilhelminalaan  - uitbreiding /herinrichting begraafplaats ( 2009). 

In 2010 is er een plan gemaakt en de uitvoering was gepland in 2011. Het plan is 

tussentijds aangepast en beperkt zich nu tot het herinrichten.  Het opsporen en 

aanschrijven van rechthebbende van graven is een tijdrovende klus gebleken. Eind 4e 
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kwartaal 2012 vindt de aanbesteding plaats. Start van de uitvoering is gepland in het 

1e kwartaal 2013. 

 

1.o. ISV project Jozefpark 

Planontwikkeling in voorbereiding. De Raad heeft in april 2012 kaders vastgesteld. 

Wachten is op initiatief van ontwikkelaar. 

 

1.p. 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 

volop in uitvoering / voorbereiding. 

 

1.q. Voorbereiding wijk goed wonen 

ISV bijdrage wordt in 2 termijnen aan Stek uitbetaald. Bij uitvoering werkzaamheden 

eind 2012 50%. Bij de grondoverdracht medio 2013 50%.  

 

Financiële dekking: 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie/Participatie: 

Niet van toepassing. 

 

Urgentie: 

Geen. Conform de financiële verordening doet het college uiterlijk in de maand 

januari volgend op het begrotingsjaar een voorstel tot langer openstellen van de 

kredieten.  

 

Kanttekeningen: 

Geen 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen stukken ter inzage gelegd. 

Informatie bij: dhr. B. Deekman, b.deekman@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 262 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

