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1.Inleiding 
De raad heeft tijdens de behandeling van de kadernota 2011 een motie aangenomen om 
het college op te dragen om “een verkennende notitie inzake de bestemming van de vrij 
besteedbare NUON gelden, rekening houdend met de financiële situatie van de 
gemeente op middellange termijn” voor te bereiden. Het college heeft deze notitie 
geschreven en de raad heeft kennisgenomen van deze notitie. De notitie gaat in op de 
financiële aspecten van het verkopen van de aandelen NUON aan Vattenfall. Daarnaast 
adviseert het college de raad een werkgroep te formeren, die zich bezig gaat houden 
met het verkennen van de mogelijkheden en vaststellen van de kaders. Deze werkgroep 
kan worden ondersteund door inhoudelijk deskundige ambtenaren.  De werkgroep 
adviseert de raad met deze notitie de kaders voor de besteding vast te stellen.  
 
2.Financiën 
De opbrengst van de verkoop van aandelen levert Hillegom in de toekomst ruim € 36,5 
mln. op. De gemeente ontvangt  tot en met 2016 nog € 2 mln dividend van Nuon. Deze 
inkomsten zijn opgenomen in de reguliere begroting. In juni 2009 heeft de raad 
besloten om een bestemmingsreserve in te stellen ter grootte van €30 mln. Deze 
reserve dient ervoor om de teruglopende dividenduitkeringen op te vangen, zodat er 
voldoende dekking is voor de exploitatie. Deze reserve zou over de jaren 2009 t/m 
2015 opgebouwd worden. In 2015 zou de reserve volgestort zijn en resteert een vrij 
besteedbaar bedrag van €6,5 mln. 
De laatste tranche van de verkoop van de aandelen vindt medio 2015 plaats met een 
betaling van € 8,0 mln. Vanaf dat moment kan de € 6,5 miljoen (vrij besteedbare Nuon 
gelden) gebruikt worden zonder dat het de exploitatie belast. Het bedrag van € 6,5 
miljoen  en de beschikbaarheid vanaf 2015 vormen de uitgangspunten voor de kaders.  
 
3.De werkgroep heeft vanuit de fracties de volgende ideeën geïnventariseerd 

 
1. Aanstellen van een intermediair tussen gemeente en bedrijven.  

Hij of zij kan bepaalde langlopende projecten vlottrekken.   
 

2. Projecten in het kader van duurzaamheid en openbare ruimte.  
Het bedrag moet ten goede komen van alle inwoners van Hillegom.  

 
3. Energiebesparende projecten, zoals bij voorbeeld zon- en windenergie, 

oplaadpunten electrische vervoermiddelen. De beschikbare gelden zijn 
gerelateerd aan energiebesparende projecten. Hierdoor wordt er een directe link 
gelegd met de opbrengst van de Nuongelden. 

 
4. Het beschikbare bedrag aan de Reserve Algemene Investeringen toevoegen. 

De verwachting is dat de uitkering van de rijksoverheid voor de gemeente 
Hillegom in de komende jaren sterk terugloopt. Het bedrag wordt dan ook niet 
uitgegeven  aan projecten, maar gereserveerd  voor eventuele tegenvallers in de 
toekomst.  

 
5. Verbetering van de infrastructuur. Investeringen in weg- en 

parkeervoorzieningen, fietspaden, trottoirs e.d. bevorderen de mobiliteit van 
personen en de verkeersveiligheid.  
  



6. Onderwijs/volksgezondheid. Goed onderwijs en goede onderwijsvoorzieningen 
zijn van groot belang. Minder rijksbekostiging kan worden opgevangen door 
extra gemeentelijke gelden indien we het niveau op peil willen houden. Hetzelfde 
geldt voor volksgezondheidsvoorzieningen. Hier denken wij aan extra budget 
gericht op o.a. de doelgroep jongeren in de breedste zin van het woord, 
waarvoor extra voorlichting of projecten kunnen worden gedraaid, zoals alcohol 
of roken en drug om zodoende meer preventief gericht bezig te zijn. 

 
7. Toekomstige woningbouwlocaties. Hierbij wordt gedacht installaties die op 

termijn ook nog gebruikt kunnen worden zoals verwarmingsapparatuur werkend 
op lagere kernwaarden en daken die ook water kunnen bergen. 
  

 
4.Participatietraject 
 
De leden van de werkgroep hebben hun voorkeur uitgesproken om de burgers van 
Hillegom bij de bestedingskeuze te betrekken. Het hierboven genoemde bedrag, de 
mogelijke bestedingsdoelen en de beschikbaarheidsdatum vormen de kaders voor dit 
participatietraject. 
Vooraf moet helder gesteld worden wat verwacht mag worden van participatie van 
burgers.  De gemeente Hillegom  onderscheidt vijf gradaties van participatie in de 
zogenaamde participatieladder. De werkgroep kiest voor no. 2 : 

Reactie vragen 
Op deze trede wil de gemeente graag de mening horen van de burgers. De 
gemeente is niet verplicht de ideeën over te nemen of de plannen aan te passen, 
maar houdt er wel zoveel mogelijk rekening mee. 

 
Het door de gemeente ingestelde burgerpanel is daarvoor representatief. Zij krijgen de 
mogelijkheid voorstellen binnen de hiervoor geformuleerde bestedingsdoelen te geven. 
College en raad zijn niet verplicht de ideeën over te nemen, maar houden er wel zoveel 
mogelijk rekening mee. 
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