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Inleiding 
 

Voor u liggen de jaarstukken 2014. Met deze jaarstukken leggen wij zowel in financiële als in 

beleidsmatige zin verantwoording af over het door ons gevoerde beleid. 

 

In de jaarrekening 2014 treft u naast de programmarekening per prestatieveld een analyse aan van de 

financiële afwijkingen. Daarnaast geven de diverse paragrafen onder andere inzicht in de ontwikkeling van 

het weerstandsvermogen en het verloop van de reserves en voorzieningen. Voorts geven wij u inzicht in de 

activiteiten die in 2014 nog niet (geheel) zijn afgerond en waarvoor wij u voorstellen om gelden naar 2015 

over te hevelen. 

 

Het algemene beeld over het jaar 2014 is positief. Veel zaken zijn opgezet, voortgezet (doorgestart) of 

afgerond. Met name de diverse decentralisaties hebben veel energie en tijd gevergd. Zowel op bestuurlijk 

als op ambtelijk niveau zijn hiervoor lokaal en regionaal de nodige inspanningen geleverd. 

 

Het rekeningjaar 2014 sluit af met een positief netto resultaat van 181.000 euro. 

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. De juistheid, getrouwheid en rechtmatigheid 

zijn in orde bevonden. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom 
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Leeswijzer 
De programmarekening bestaat uit twee delen: 

1. Jaarverslag 

In het jaarverslag doen wij verslag van de realisatie van de beleidsvoornemens uit de programmabegroting 

2014. Het verslag en de in de loop van het jaar uitgekomen bestuursrapportage volgen de 

programmastructuur. Allereerst volgt een beknopte toelichting op de prioriteiten. De indeling in de 5 

programma’s is: 

 

 

 

 

Wij sluiten de programma’s af met het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.  

 

Per programma vindt u de beleidskaders, de beleidsvoornemens, prestatiegegevens en het financiële 

overzicht. Dit is uitgewerkt aan de hand van de drie W-vragen (conform artikel 3 van de financiële 

beheersverordening artikel 212 gemeentewet):  

 Wat hebben we bereikt? (Outcome) 

 Wat hebben we ervoor gedaan? (Output) 

 Wat heeft het gekost? (Input) 

 

Vervolgens worden vanaf pagina 42 de paragrafen beschreven. Deze geven een dwarsdoorsnede van de 

programmarekening. De paragrafen zijn: 

A. Weerstandsvermogen 

B. Kapitaalgoederen 

C. Financiering 

D. Bedrijfsvoering 

E. Verbonden partijen 

F. Grondbeleid 

G. Lokale Heffingen 

 

2. Financiële jaarrekening 

In de financiële jaarrekening informeren wij u over de balans en jaarrekening, de grondslagen van 

waardering en resultaatbepaling. Ook geven we een toelichting op de vermogenspositie van de gemeente.  

In de bijlagen zijn opgenomen:  

 een financiële toelichting op de programma’s 

 een financiële toelichting op de apparaatkosten 

 een overzicht van de mutaties van de reserves  

 een overzicht van de incidentele baten en lasten 

 een overzicht van afgesloten kredieten 

 Single Information Single Audit (SiSa) verantwoording.  

 

In artikel 5 lid 3 van de financiële beheersverordening (artikel 212 gemeentewet) is het volgende 

opgenomen: Als het College voorziet dat een geautoriseerd prestatieveld budget of investeringskrediet 

dreigt te worden overschreden met meer dan 10% of meer dan € 50.000, wordt dit door het College in 

ieder geval in de eerstvolgende bestuursrapportage of gemeenterekening aan de raad gemeld. Het 

College voegt hierbij een voorstel voor wijziging van het budget of het investeringskrediet of een 

voorstel voor bijstelling van het beleid. 

 

In de controleverklaring, opgesteld naar aanleiding van de controle van de jaarrekening, geeft de 

accountant zijn oordeel. Over zijn bevindingen doet de accountant afzonderlijk verslag. Dit verslag 

versturen we samen met de programmarekening.  

1. Ruimte 2. Maatschappij 3. Veiligheid & 
Handhaving 

4. Beheer 
openbare ruimte 

5. Inwoner 

& Bestuur 
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Samenvatting 

Financieel resultaat 

In het onderstaand overzicht wordt in hoofdlijnen het resultaat na mutaties reserves weergegeven. In 

bijlage 1 van de jaarrekening is per programma een gedetailleerde toelichting opgenomen. 

 

Bedragen x € 1.000 

  

Programma Financiële toelichting op hoofdlijnen 
Voordeel / nadeel 

t.o.v. gewijzigde 

begroting 2014 

Programma 1 1.1 Ruimte 90 
  1.2 Wonen 8 
  1.3 Bereikbaarheid 1.087 
  1.4 Economie en bedrijvigheid 52 
  1.5 Milieu -21 
Programma 2 2.1 Sociaal domein 131 
  2.2 Onderwijs 106 
  2.3 Sport en volksgezondheid 79 
  2.4 Kunst en cultuur 24 
Programma 3 3.1 Openbare orde en veiligheid 14 
  3.2 Handhaving -19 
  3.3 Brandweer en crisisbeheersing -3 
Programma 4 4.1 Infrastructuur -15 
  4.2 Groen 289 
  4.3 Riolering en water 16 
  4.4 Afval 21 
Programma 5 5.1 Bestuur 254 
  5.2 Samenwerking 182 
  5.3 Dienstverlening 164 
Alg. dekk. midd. Lokale heffingen 25 
  Algemene uitkering 470 
  Saldo financieringsfunctie -322 
  Onvoorziene uitgaven 56 
  Overige algemene dekkingsmiddelen -417 
Diversen Rente en afschrijving 3.782 
  Apparaatskosten 457 
  Mutaties reserves -6.126 
Bruto resultaat jaarrekening 

2014   384 

Voorgestelde oormerken 2014   -203 
Netto resultaat jaarrekening 

2014   181 
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Resultaten op de prioriteiten 

 
• N208 

De uitvoering van fase 2 van de N208 is in augustus 2014 conform planning en nagenoeg binnen budget 

voltooid. De evaluatie van het project N208 fase 1 en 2 vindt plaats in 2015. Besluitvorming over fase 3 zal 

plaatsvinden in 2015.  

 

• Stimuleren van de woningbouw 

Het voornemen bij de begroting was om te bepalen voor welke groepen er gebouwd zou moeten worden in 

welke (stedenbouwkundige) kwaliteiten. In 2014 is samen met diverse belanghebbenden gewerkt aan de 

nieuwe Woonvisie, die in 2015 door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. De afnemende vraag naar 

woningen door de economische situatie hebben de woningbouw niet anders beïnvloed dan werd verwacht. 

Lopende projecten liepen door, projecten in de initiatieffase werden en worden herzien.  

 

• Infrastructuur stationsgebied 

De gemeenteraad heeft in 2014 besloten, dat de voorgenomen aanleg van een busbaan wordt geschrapt en 

dat het stationsplein zo moet worden aangepast dat bussen op het stationsplein beter kunnen halteren en 

keren. Infrastructurele verbeteringen aan de openbare busverbinding naar en van Nieuw-Vennep worden 

aangebracht als dergelijke verbeteringen ook op het grondgebied van de Haarlemmermeer worden 

gerealiseerd. 

 

• Economisch koersdocument 

Op alle in het koersdocument genoemde ontwikkellijnen zijn in 2014 vorderingen gemaakt. De 

overlegstructuren tussen ondernemers en gemeente zijn geprofessionaliseerd en er is overeenstemming 

over de voortzetting van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor de komende 5 jaar. De marketing en 

promotie van Hillegom wordt binnenkort samen met ondernemers opgepakt, waarbij de raad per 

amendement nog eens een extra budget ter beschikking heeft gesteld. De lijn verbetering van toeristische 

attracties leidde tot aansluiting op het wandelnetwerk in de streek en het aansluiten van de Hillegommer 

Beek op het vaarnetwerk voor sloepen. De lijn verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte is 

verwerkt in de centrumplannen waarover in 2015 door de raad wordt besloten. De 6e lijn van het 

verbeteren van economisch beleidsadvies en het bedrijvencontact is in 2014 gerealiseerd door de inzet van 

fors meer ambtelijke capaciteit. 

 

• Hart voor Hillegom 

Het programma Hart voor Hillegom is voor de verkiezingen opgesteld en was gereed voor besluitvorming. 

Na de verkiezingen is het programma voortgezet onder de naam Centrumplannen en zijn de plannen op 

een aantal onderdelen herijkt. Besluitvorming door de gemeenteraad vindt plaats in 2015. Gesprekken 

tussen College en ontwikkelaars over de herontwikkeling van het Henri Dunantplein en omgeving zijn 

(wederom) opgepakt. Omdat herontwikkeling gecompliceerd is en de financiële haalbaarheid zeer moeilijk, 

hebben deze gesprekken nog niet geleid tot contractuele afspraken of besluitvorming. 

 

• Hillegoms Verkeer- en Vervoersplan (HVVP) 

1. Groot onderhoud N442 (Beeklaan) 

De N442 voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen. Daarom start de provincie naar verwachting medio 2015 

met groot onderhoud. In samenwerking met de provincie Zuid Holland is het ontwerp voor de N442 

gemaakt (vanaf de rotonde 3e Loosterweg/ Wilhelminalaan tot aan de Zilk).  

2. Ontwerp reconstructie kruising N207/ N208  

In samenwerking met de provincie is gewerkt aan het ontwerp voor de reconstructie van de kruising N207/ 

N208. Zo worden onder andere de verkeerslichten aangepast op de kruising. De kruising wordt uitgebreid 
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met een extra rijstrook op de N207 voor links afslaand verkeer richting Lisse en een extra invoegstrook op 

de N208 richting Lisse.  

3. 30 km/h 3e Loosterweg 

Ten behoeve van de verkeersveiligheid op de 3e Loosterweg zal voor het gedeelte van de woningen een 

toegestane maximum snelheid van 30 km/h gelden.  

 

• Decentralisaties sociaal domein 

Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van de inrichting van het sociaal domein. In Holland-Rijnland 

verband en samen met de Bollengemeenten hebben we gewerkt aan de implementatie van de nieuwe taken 

op het gebied van jeugd, Wmo en participatie.  

 

We zijn klaar om de nieuwe taken op de diverse terreinen aan onze inwoners aan te bieden. Processen zijn 

ingericht, ondersteuning is ingekocht en afspraken met onze (uitvoerings)partners zijn gemaakt. Voor 

bestaande klanten is continuïteit van zorg gegarandeerd.  

 

• Uitvoering integraal horecabeleid 

De nieuwe Drank- en Horecawet is geïmplementeerd en in de Duin- en Bollenstreek is een 

samenwerkingsverband opgericht voor de uitwisseling van toezichthouders Drank- en Horeca. 

 

• Dienstverlening aan onze inwoners 

De resultaten van de beoordeling van onze dienstverlening door inwoners en ondernemers ligt iets hoger 

dan twee jaar geleden. Dat is een mooie waardering voor onze inspanningen. Daarnaast zijn er wel zaken 

waarop wij ons kunnen verbeteren en ontwikkelen. Hiervoor maken we een actieplan. 

 

• Bestuurlijke toekomst 

In februari 2014 hebben de gemeenteraden van de 4 Bollengemeenten (Hillegom, Lisse, Teylingen en 

Noordwijkerhout) een besluit genomen over de bestuurlijke samenwerking in de regio. Het voorstel over 

een zogenaamde Bollenraad is niet aangenomen. Na de verkiezingen van maart 2014 hebben de raden in 

meerderheid aangegeven de samenwerking op het sociaal en economisch domein prioriteit te geven en 

daar in mee door te willen gaan.  

Op het sociaal domein is intensief samengewerkt om inhoudelijk de decentralisaties vanaf 1 januari 2015 

uit te voeren. Op economisch terrein hebben we samen met de provincie Zuid-Holland en de Economic 

Board van de Greenport een nieuwe start gemaakt. We richten ons in het vervolg niet enkel meer op de 

clusters Greenport en het toerisme maar ook op het doorontwikkelen van andere clusturs (bijvoorbeeld 

zorg & vitaliteit). De conferentie van 10 november 2014 gaf de eerste aanzet. Inmiddels werken we aan een 

visie en een uitvoeringsplan voor de regio. 

 

• Behouden van gezonde financiële positie 

De woonlastendruk is in 2014, ten opzichte van 2013, licht afgenomen. Dit is veroorzaakt door de 

eenmalige teruggave van het overschot op de rioolheffing in 2012. Het voorzieningenniveau is op 

hetzelfde peil gebleven. Ons huishoudboekje was in 2014 in balans maar om een aantal redenen is dit jaar 

voor de komend jaar niet te verwachten.  



 

 

 

 

JAARVERSLAG 

2014 
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 Programma 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Prestatieveld Ruimte 

 

Speerpunten  

Woongebied Vossepolder, Hillegom Noord, Onderzoek transformatie Hillegommerbeek 

 

Wat hebben we bereikt 

 Woongebied Vossepolder 

De omgevingsvergunning is verleend aan manege Hillegom. Stek heeft een voorschot ontvangen op de 

bijdrage onrendabele top van de sociale woningbouw en de gemeente heeft voor een gelijk bedrag een 

winstneming gedaan.  

De overeenkomst met de ontwikkelaar van het Ringvaart clusterwoningen is beëindigd, omdat het 

afgesproken programma in de huidige markt niet te ontwikkelen is.  

 Hillegom Noord 

De provincie heeft de zogenoemde ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ geïntroduceerd. Dit 

instrument dwingt gemeenten de noodzaak van nieuwbouwplannen te motiveren en de behoefte af te 

stemmen in de regio. Een ander belangrijk toetsingsinstrument bij de programmering van 

nieuwbouwplannen is de gemeentelijke Woonvisie. Deze wordt in 2015 vastgesteld, waarna we de 

programmering en fasering van Hillegom Noord opnieuw bekijken. 

 Transformatie Hillegommerbeek  

Het nieuwe ruimtelijke beleid (Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening Ruimte) van de provincie 

Zuid-Holland biedt tot 2020 geen extra woningbouwmogelijkheden buiten de in de regio en met de 

provincie afgestemde woningbouwplannen. In het coalitieakkoord 2014-2018 is de transformatie niet 

meer opgenomen. Er is om die reden in 2014 niet gewerkt aan een onderzoek naar de transformatie 

van het bedrijventerrein Hillegommerbeek naar woningbouw.  

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 Woongebied Vossepolder  

Wij hebben verweer gevoerd bij de rechtbank tegen het ingestelde beroep betreffende de 

omgevingsvergunning voor manege Hillegom. Wij hebben, met samenwerkingspartner Stek, 

gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar van de stagnerende Ringvaart clusterwoningen. Wij 

onderzoeken de mogelijkheden van dit cluster.  

 Wij hebben eveneens met Stek een raadsvoorstel in procedure gebracht voor een bijdrage onrendabele 

top sociale woningbouw en voor een winstneming.  

RUIMTE 

 

Ruimte 

 

 

Milieu 

 

Economie & 

Bedrijvigheid 

 

 

Bereikbaar-

heid 

 

 

Wonen 
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Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we er voor gedaan 

 Herziening van het bestemmingsplan Buitengebied  

Samen met de gemeente Noordwijkerhout hebben wij een marktconsultatie gehouden onder bureaus 

die kunnen helpen bij de herziening. Wij hebben een keuze gemaakt en zijn bezig met de 

inventarisatie. In 2015 wordt de nota van uitgangspunten aan de raad aangeboden. 

 Herziening Nota Grondbeleid 

Er is afgezien van een herziening omdat er geen noodzaak is om dit te doen. 

 Woonzorgzone  

Er is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld en de omgevingsvergunning is verleend voor fase 2. De 

bouw is gestart in januari 2015. Voor fase 3 worden met Stek nieuwe afspraken gemaakt voor de 

ontwikkeling van de in eigendom van Stek en de in eigendom van de gemeente zijnde gronden. 

 Verdere voorbereiding en uitvoering van het fietspad Hillegom-Bennebroek 

De rechtbank heeft de onteigening uitgesproken. De feitelijke overdracht van de gronden en de 

inschrijving in het kadaster heeft plaatsgevonden. De waarde wordt nog vastgesteld. 

 Veelzorg 

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de initiatiefnemer, maar er is nog geen concreet plan.  

 Weeresteinstraat/Pastoorslaan 

Nadat uw raad begin van het jaar instemde met de coördinatieregeling, hebben wij gewerkt aan het 

wijzigingsplan en de vergunning. De bouwvergunning is in maart 2015 verleend.  

 Schoonderbeek 

Het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van dit bedrijfsterrein naar woningbouw past 

binnen de vastgestelde kaders. De initiatiefnemer heeft de omgevingsvergunning aangevraagd. 

 Fordmuseum 

Het bestemmingsplan Fordmuseum is vastgesteld; de beroepsfase loopt nog. 

 St. Jozefpark 

Wij hebben gesprekken gevoerd met het parochiebestuur over de mogelijke ontwikkeling van het 

achterterrein binnen de door de raad vastgestelde kaders. 

 Leembruggenstraat 

Na het besluit van de raad om geld beschikbaar te stellen voor de aankoop van grond om een 

groen/blauwe verbinding aan te leggen, hebben wij gesprekken gevoerd met Stek over de ontwikkeling 

van het overige gebied. 

 Henri Dunantplein Zuid  

In 2014 hebben eigenaren van onroerend goed rond het Henri Dunantplein Zuid zich gemeld bij de 

gemeente met het verzoek om het vastgelopen ontwikkelproces opnieuw met de gemeente in te 

zetten. Deze doorstart betrof een verkenning van de ontwikkelingsmogelijkheden. Deze verkenning is 

uitgevoerd door de ontwikkelaars zelf. Het college heeft nog geen standpunten bepaald ten aanzien 

van voorkeuren en is ook geen verplichtingen aangegaan. 

 Herontwikkeling leegstaande bedrijfsgebouwen aan de Pastoorslaan (Van der Schoot en Van Waveren) 

De herontwikkeling hangt samen met de procesgang rond de Duinpolderweg. 

 Supervisie op uitvoering en afgifte vergunningen 

o Ringvaartterrein  

Het Ringvaartterrein is overgenomen door een andere ontwikkelaar. Een inrichtingsplan 1e fase voor 95 

woningen is gestart. Begin 2015 is de verkoop van de woningen gestart. 

o ’t Zand  

In woningbouwplan ‘t Zand zijn inmiddels 125 woningen gerealiseerd, waarvan 66 appartementen. De 

bouw van de laatste fase van 25 woningen start naar verwachting in 2015. 

o Parkwijk  

Het bestemmingsplan en beeldregieplan Parkwijk zijn onherroepelijk.  
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Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp  2012 2013 Prognose 

2014 

Realisatie 2014 

Herziening bestemmingsplannen en 

beheersverordening 

Elsbroek Centrum 

Bedrijventerreinen De 

Polders 

Buitengebied Buitengebied 

(inventarisatie) 

 

1.2 Prestatieveld Wonen  

 

Speerpunten  

Woonagenda Holland Rijnland, nieuwe gemeentelijke Woonvisie 

 

Wat hebben we bereikt 

 Woonagenda Holland Rijnland 

De Woonagenda Holland Rijnland is vastgesteld en er is een afwegingskader voor woningbouwplannen 

in de regio gemaakt.  

 Nieuwe gemeentelijke Woonvisie 

De gemeenteraad heeft uitspraken gedaan over drie belangrijke thema’s voor de Woonvisie. Met deze 

richting is het concept Woonvisie opgesteld. In 2015 wordt deze afgerond en vrij gegeven voor de ter 

inzage procedure.  

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 Woonagenda Holland Rijnland 

Ambtelijk hebben we meegedacht over de invulling van de Woonagenda. Ook heeft het Regionaal 

Portefeuillehouders Overleg Ruimte regelmatig inspraak gehad in het stuk. De woningbouwplannen 

zijn middels het afwegingskader in de subregio besproken en door de regio goedgekeurd.  

 Nieuwe gemeentelijke Woonvisie 

Er zijn bijeenkomsten geweest met belanghebbenden van de Hillegomse Woonvisie. Daarnaast is er 

een bijeenkomst met de raadsleden geweest.  

 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 Het budget voor de starterslening is medio dit jaar uitgeput. Bij het vaststellen van de Woonvisie wordt 

gekeken of dit instrument bijdraagt aan het behalen van de doelen, zoals geformuleerd in de nieuwe 

Woonvisie.  

 Vanaf 2010 zijn er in totaal 72 startersleningen verstrekt.  

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen  

Onderwerp 2012 2013 Prognose 

2014 

Realisatie 

2014 

Startersleningen  20 10 12 14 

Sociaal huurwoningbezit Stek  2.235 2.262 2.255 2.141 

Totaal aantal woningen Hillegom 9.163*) 9.297*) 9.311**) 9.359***) 

Gerealiseerd aantal woningen 126*) 154*) 100**) n.n.b. 

*) Bron CBS **) Eigen prognose ***) Bron CBS stand november 2014, n.n.b. = nog niet bekend 
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1.3 Prestatieveld Bereikbaarheid 

 

Speerpunten  

N208 en Duinpolderweg / HVVP 

 

Wat hebben we bereikt  

 N208 

Fase 2 is gerealiseerd en de weg is weer in gebruik genomen. 

 Duinpolderweg 

College en raad zijn op de hoogte gehouden over de stand van zaken. Er zijn geen besluiten genomen. 

 Parkeerbeleid 

In 2014 is gewerkt aan de Parkeerbeleidsnota (incl. onderdeel Parkeren in het Centrum) / 

Parkeernormennota/ Gehandicaptenparkeerbeleid. In 2015 wordt dit vastgesteld. 

 Stationsweg 

Ten behoeve van de voorgenomen herinrichting Stationsweg is met omwonenden/belanghebbenden 

een participatieproces geweest, dat er op gericht is mensen goed bij de planvorming te betrekken.  

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 N208 

De uitvoering van fase 2 van de N208 is in augustus 2014 conform planning en nagenoeg binnen 

budget voltooid. De evaluatie van het project N208 fase 1 en 2 vinden plaats in 2015. Besluitvorming 

over fase 3 zal plaats vinden in 2015.  

 Duinpolderweg 

De gemeente is betrokken bij onderzoeken rond de eventuele aanleg van de Duinpolderweg in de 

Duin- en pollenregio. De raad is over de stand van zaken op de hoogte gehouden. 

 Parkeerbeleid 

Voor het parkeren in het centrum en de woongebieden is een visie opgesteld. We hebben een 

ondernemersavond georganiseerd om de belangen van ondernemers goed in kaart te krijgen. Deze 

informatie is waar mogelijk verwerkt in de woonvisie.  

 Stationsweg 

In het najaar van 2014 hebben we vier communicatieavonden georganiseerd om wensen en suggesties 

met betrekking tot de verkeerssituatie op de Stationsweg te inventariseren. Tijdens een volgende 

communicatieavond in 2015 geven wij uitleg over welke besluiten op basis van de eerdere avonden 

worden genomen.  

 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?  

 We hebben een notitie Schoolzones geschreven, hierin staan randvoorwaarden weergegeven waar een 

school, samen met haar omgeving aan dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een 

schoolzone. Er zijn met de scholen in Hillegom diverse gesprekken gevoerd over de inrichting van een 

schoolomgeving. Per school is naar de schoolomgeving gekeken om het haal- en brenggedrag van 

ouders en de gevolgen daarvan op de verkeerssituatie in kaart te brengen. 

 Voor sloop/nieuwbouw/functiewijziging projecten zijn er verkeerskundige adviezen (onderbouwingen) 

aangeleverd op het gebied van parkeren en verkeer/bereikbaarheid. Dit geldt voor onder andere het 

plan Nieuw Weerestein, het Fordmuseum, het Ringvaartterrein en de Woonzorgzone. 

 Jaarlijks worden wensen en suggesties verzameld om de busroutes binnen Hillegom te evalueren. Zo 

zijn er relatief kleine lijnwijzigingen doorgevoerd om verbeterde treinaansluitingen te realiseren.  



 

 

15 

 

 Zeswekelijks vind het werkgroepoverleg verkeer plaats. Tijdens dit overleg wordt door de 

verkeerskundigen, wegbeheerders, politie en de brandweer advies uitgebracht over verschillende 

verkeersvraagstukken.  

 

1.4 Prestatieveld Economie en bedrijvigheid 

 

Speerpunten  

Economisch koersdocument, Centrumplannen en het uitvoeringsprogramma toeristische en recreatieve 

voorzieningen 

 

Wat hebben we bereikt 

 Economisch koersdocument  

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het voortzetten van de Bedrijven-Investeringszone in het 

centrum. Er ligt een plan voor de komende 5 jaar en er is een verordening en bijbehorende 

uitvoeringsovereenkomst vastgesteld. Op 22 december 2014 hebben ondernemers in meerderheid 

ingestemd met voortzetting van de BIZ in 2015. Wij hebben een detailhandelsvisie opgesteld die 

cijfermatig is onderbouwd door een distributief planologisch onderzoek.  

 Centrumplannen 

Presentatie van de 4 concept deelvisies/-nota’s heeft plaatsgevonden. 

 Het uitvoeringsprogramma toeristische en recreatieve voorzieningen 

Vanuit de provincie Zuid-Holland hebben we subsidie ontvangen voor het aanleggen van de 

aanlegsteiger in de Hoftuin. In de regio is er hard gewerkt aan de regiomarketing, er is een website 

gelanceerd, de huisstijl voor de Bollenstreek is vastgesteld en er is in het toeristisch seizoen een 

recreatiekrant verschenen. Daarnaast is Hillegom opgenomen in het wandelnetwerk met één van 

de drie dagwandelingen in de Bollenstreek en zijn we aangetakt op het vaarnetwerk voor sloepen. 

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 Economisch koersdocument 

In samenwerking met het Koopcentrum Hillegom is er een plan voor het voorzetten van de Bedrijven- 

Investeringszone opgesteld voor de versterking van de economische positie voor de komende 5 jaar. De 

gemeente heeft de draagvlakmeting georganiseerd. De detailhandelsvisie is in samenwerking met 

ondernemers en het Koopcentrum van Hillegom tot stand gekomen.  

 Centrumplannen 

Op ons verzoek heeft het bureau Stedelijke Planning een distributief planologisch onderzoek opgesteld. 

De geactualiseerde informatie is nodig om ontwikkelplannen rond HD Plein Zuid planologisch te kunnen 

beoordelen. Het project Hart voor Hillegom is omgevormd naar 4 concept deelvisies/-nota’s. Deze zijn 

in december aan de raad gepresenteerd. 

 Het uitvoeringsprogramma toeristische en recreatieve voorzieningen 

Wij hebben gelden beschikbaar gesteld aan de regionale samenwerking op het gebied van toerisme en 

recreatie. Hierdoor zijn er diverse projecten gerealiseerd.  

 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 Een overzicht gemaakt van alle bedrijven en contactpersonen in Hillegom. 

 Een kwantitatieve analyse van de bedrijventerreinen gemaakt. 

 Een bijeenkomst economische toekomst Duin- & Bollenstreek georganiseerd.  

 Een start gemaakt met het opstellen van een regionale economische visie met een projectenlijst. 
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Prestatie(gegevens) / Kengetallen  

Onderwerp 2011 2012 2013 2014 

Aantal bedrijfsvestigingen 960 950 990 940 

Aantal banen 6020 5890 5910 5900 

Bron (www.lisa.nl) 

1.5 Prestatieveld Milieu 

 

Speerpunten 

 Duurzaamheidsagenda 2011 – 2014  

 Project sanering spoorweglawaai 

 Project sanering weglawaai (N208)  

 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 

 

Wat hebben we bereikt 

We hebben een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de milieukwaliteit.  

 Projecten sanering spoorweglawaai en sanering weglawaai (N208) 

Saneringsprogramma B-lijst woningen opgesteld en ingediend bij Ministerie van I&M voor het starten 

van geluidsanering van 195 saneringswoningen N208 (deel zuid). Uitvoering saneringsprogramma 

geluidsanering voor 12 A-lijst woningen aan de Leidsestraat. 

 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 

Ons streven is om als gemeentelijke organisatie in 2015 klimaatneutraal te zijn.  

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 Projecten sanering spoorweglawaai en weglawaai (N208) 

De Omgevingsdienst heeft het saneringsprogramma geluidsanering B-lijst woningen opgesteld. Zij 

voeren tevens het saneringsprogramma geluidsanering A-lijst woningen uit. 

 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 

We hebben diverse maatregelen genomen om het gemeentehuis energiezuiniger te maken door het 

aanbrengen van nieuwe beglazing, verlichting en isolatie en het aanpassen van de centrale 

verwarming. In 2015 wordt een nieuw energielabel aangevraagd. 

 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we er voor gedaan 

 We hebben aan de Omgevingsdienst opdracht verleend om evaluatie Duurzaamheidsagenda 2010-

2014 uit te voeren. 

 De Omgevingsdienst West-Holland voert onze wettelijke taken uit om te zorgen dat onze bedrijven 

voldoen aan milieuwet- en regelgeving. In het jaarverslag 2014 van de omgevingsdienst zijn de 

resultaten opgenomen.  

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp 2012 2013 Prognose 2014 Realisatie 2014 

Aantal formele klachten 23 29 25 Nog niet 

bekend 

Naleefgedrag van bedrijven bij 

toezicht- en handhaving 

18% van bedrijven 

een hercontrole 

33% van bedrijven 

een hercontrole 

21% van bedrijven 

een hercontrole 

Nog niet 

bekend 
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Wat heeft het gekost? 

 

Bedragen x € 1000         

Lasten Rekening Begroting Begroting Rekening 
  2013 2014 2014 2014 

      na wijziging   
Ruimte -458 -170 -713 -227 

Wonen -290 -3.976 -1.009 -953 

Bereikbaarheid -597 -3.984 -1.190 -122 
Economie en bedrijvigheid -294 -218 -227 -495 

Milieu -951 -529 -810 -941 
Totaal programmakosten -2.591 -8.877 -3.949 -2.738 
Apparaatskosten -1.189 -1.362 -1.362 -1.245 

Apparaatskosten grondexpl. -119 -168 -168 -123 
Kapitaallasten -252 -73 -683 -239 

Kapitaallasten grondexpl. 221 139 138 160 
Totaal lasten -3.928 -10.341 -6.024 -4.185 
          
Baten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2013 2014 2014 2014 

      na wijziging   
Ruimte 415 36 448 52 

Wonen 160 3.823 1.757 1.709 
Bereikbaarheid 0 1.950 0 19 

Economie en bedrijvigheid 1.717 67 67 387 

Milieu 358 2 183 293 
Totaal baten 2.650 5.878 2.455 2.460 
          
Saldo voor mutatie reserves -1.278 -4.463 -3.569 -1.725 
          
Reserves Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2013 2014 2014 2014 

      na wijziging   
Toevoeging Reserves -1.617 -3 -1.403 -1.402 

Onttrekking Reserves 842 2.188 2.564 1.033 
Eindtotaal -775 2.186 1.161 -369 
          
Saldo na resultaatbestemming -2.053 -2.277 -2.408 -2.094 
          

          
  Saldo 

Saldo na resultaatbestemming Begroting 2014 na wijziging -2.408 
Saldo na resultaatbestemming Rekening 2014 -2.094 

Nadeel Rekening 2014 t.o.v. Begroting 2014 na wijziging 314 
 

In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina 104 wordt een toelichting gegeven op het saldo.  
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Programma 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Prestatieveld Sociaal domein 

 

Speerpunten  

De participatiewet, dagbesteding en begeleiding van AWBZ naar Wmo, de jeugdwet en de relatie met 

passend onderwijs, sociale zaken 

 

Wat hebben we bereikt 

Het jaar 2014 heeft geheel in het teken gestaan van de inrichting van de decentralisaties in het sociaal 

domein. In Holland-Rijnland verband en samen met de Bollengemeenten hebben we gewerkt aan de 

implementatie van de nieuwe taken.  

 

We zijn klaar om de nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning op het gebied van Wmo, 

Jeugdhulp en Participatie, aan onze inwoners te bieden. De processen zijn ingericht, we hebben 

ondersteuning ingekocht en afspraken gemaakt met onze (uitvoerings-)partners. Voor bestaande klanten 

is continuïteit van zorg gegarandeerd.  

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 De participatiewet 

De participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden. De implementatie van de participatiewet 

betekent dat in 2014: 

o De prioritering van de doelgroepen voor re-integratie is vastgesteld. 

o De contourennota voor het servicepunt werk is opgesteld. De re-integratietaken worden 

waarschijnlijk ondergebracht bij de Gemeenschappelijke regeling Kust, Duin en Bollenstreek.  

o Diverse verordeningen en beleidsregels zijn vastgesteld om de Participatiewet uit te kunnen 

voeren. 

o het regionale werkbedrijf krijgt vorm, ter ondersteuning van de subregio’s bij het organiseren 

van garantiebanen. 

o Het minimabeleid activerend is ingericht. Mensen die hun best doen om mee te doen naar 

vermogen, krijgen meer rechten op deze aanvullende voorzieningen, dan zij die weigeren om 

zich daarvoor in te spannen.  

 Dagbesteding en begeleiding van AWBZ naar Wmo 

MAATSCHAPPIJ 

 

Sociaal domein 

 

 

Kunst & Cultuur 

 

 

Sport & 

gezondheid 

 

 

Onderwijs 
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De nieuwe Wmo is op 1 januari 2015 in werking getreden. Voor de implementatie van de nieuwe Wmo 

betekent dat in 2014:  

o De kadernota Wmo is vastgesteld. 

o Het beleidsplan Wmo is vastgesteld. 

o Aanbieders voor begeleiding zijn gecontracteerd. 

o De verordening Wmo is vastgesteld. 

o De lokale paragraaf Wmo is opgesteld.  

 De Jeugdwet en de relatie met Passend Onderwijs 

De Jeugdwet is op 1 januari 2015 in werking getreden. De implementatie van de jeugdwet betekent dat 

in 2014: 

o Het beleidsplan “Hart voor de jeugd” is vastgesteld. 

o Proeftuinen met de Jeugd- en gezinsteams zijn gestart in de regio. 

o De verordening jeugdhulp is vastgesteld. 

o Afspraken zijn gemaakt met aanbieders van jeugdhulp. 

o Jeugdhulp is ingekocht. 

 Passend onderwijs 

Op 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs van kracht geworden. Dit betekent dat gemeenten en 

schoolbesturen afspraken hebben gemaakt om de ondersteuningsplannen van de school af te 

stemmen op het ondersteuningsaanbod van de gemeente. De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek 

werken samen en hebben één coördinerend wethouder gemandateerd om namens de gemeenten 

afspraken te maken in het “op overeenstemming gericht overleg” (OOGO).  

 

Reguliere taken 

Sociale zaken 

We hebben uitvoering gegeven aan:  

 De Wet werk en bijstand, waarbij we proberen mensen snel aan het werk te krijgen, ondanks de 

tegenvallende economische situatie, onder meer door inzet van het werkgeversservicepunt.  

 Het armoedebeleid en bijzondere bijstand, de schulddienstverlening blijft toenemen. We hebben 

het ingezette beleid voortgezet. 

 Huisvesting vluchtelingen; waar we voorheen zelf woningen aan konden bieden aan vluchtelingen, 

krijgen we nu op te vangen gezinnen aangeboden waar we een woning voor moeten zoeken. In 

2014 zijn we in staat geweest om de toenemende taakstelling te behalen.  

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

 

Prestatiegegevens 

Onderwerp 2010 2012 Ambitie 

2014 

Realisatie 

2014 

Cijfer inwoners voor 

voldoende 

voorzieningen in de 

gemeente 

(waarstaatjegemeente)  

Cultuur 

Verenigingen/Clubs 

Sportvoorziening/clubs 

Onderwijs 

Gezondheidszorg 

Welzijnsvoorzieningen 

6,4 

7,4 

7,6 

7,3 

7,0 

5,9 

6,4 

7,4 

7,6 

7,6 

7,4 

6,1 

6,4 

7,4 

7,9 

7,8 

7,4 

6,1 

6,3 

7,3 

7,5 

7,3 

7,4 

5,7 
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Kengetallen 

Onderwerp 2010 2011 2012 2013 Realisatie 

2014 

Aantal uitkeringsgerechtigden 

WWB 

176 177 190 191 208 

Uitgaven bijzondere bijstand € 329.536 € 309.085 € 315.923 € 329.893 € 364.000 

Aantallen schuldhulpverlening 

(ISD) 

40 48 81 81  

Aantal Wsw-arbeidsplaatsen 68 71 65 70 68 

Aantallen verstrekkingen van 

individuele voorzieningen 

(exclusief regiotaxi en 

begeleiding)  

- 1.160 1.180 1.217 1.382 

 

 

 

 

 

Type vragen aan het lokaal loket Aantal vragen 

2011 

Aantal vragen 

2012 

Aantal vragen  

2013 

Aantal 

vragen 

2014 

Inkomensondersteuning 3102 3149 3494 3812 

Gehandicaptenparkeerplaats/kaart 189 141 103 79 

Mantelzorgondersteuning 64 37 22 3 

Ouderenadviseur 17 17 14 6 

Welzijn overig 79 48 42 26 

Vervoer (collectief en bus St. Welzijn 

Hillegom) 

86 70 65 36 

Voedselbank 26 43 50 85 

Vrijwilligerswerk 3 2 1 3 

Klussen in en rond huis 3 1 4 1 

Wonen 54 63 58 41 

Alarmering 16 6 13 6 

AWBZ voorzieningen 37 13 29 26 

Hulpmiddelen uitleen 23 5 10 3 

Maaltijdservice (tafeltje dekje) 74 47 46 1 

Wmo voorzieningen (individueel) 1149 1005 955 1076 

 

Onderwerp 2011 2012 2013 2014 

 

Jaarlijkse (budget)subsidies 26 dossiers 

€ 2.084.560 

22 dossiers 

€ 1.817.313 

21 dossiers 

€ 1.824.180  

22 dossiers 

€1.841.053 

Waardering- 

subsidies 

30 verleningen 

€ 79.334 

30 verleningen 

€ 77.385 

31 verleningen 

€ 77.385,50 

25 verleningen 

€65.408 

Eenmalige subsidies € 13.995 € 53.780 € 23.780 € 23.780 

Subsidieplafond € 2.242.764 € 1.948.478 €1.917.393 €1.930.241 
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2.2 Prestatieveld Onderwijs 

 

Speerpunten  

Voorschoolse voorzieningen/kinderopvang, renovatie/nieuwe onderwijshuisvesting, meerjaren 

onderhoudsplannen, leerlingenvervoer 

 

De gemeente heeft de wettelijke taak te zorgen voor de huisvesting van het onderwijs, het regelen van het 

vervoer van leerlingen naar onderwijsinstellingen buiten de gemeente en het voeren van regie over de 

leerplicht. 

 

Wat hebben we bereikt 

De plannen voor de bouw van de brede school op de “Bernarduslocatie” zijn verder uitgewerkt. 

De renovatie van basisschool De Fontein is in volle gang en is medio maart 2015 afgerond.  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan 

De renovatie- en nieuwbouwplannen zijn geformaliseerd en er zijn overeenkomsten gesloten met de 

betreffende schoolbesturen.  

 

Beleid voorschoolse voorzieningen/kinderopvang 

We hebben ons beleid voor voorschoolse voorzieningen en kinderopvang geactualiseerd. Dit hebben we 

samen met de betrokken organisaties vorm gegeven. De financieringssystematiek hebben we nog niet 

veranderd. De reden hiervoor is dat we rijksontwikkelingen verwachten in 2017, waar we nu niet op vooruit 

willen lopen. In het geactualiseerde beleid hebben we, naast onze eigen wensen, ook de eisen van de 

inspectie van het onderwijs verwerkt. Hiermee voldoen we aan onze wettelijke verplichting.  

 

Meerjaren onderhoudsplannen 

Uitleg hierover staat bij paragraaf B onderhoud kapitaalgoederen/schoolgebouwen . 

 

Leerlingenvervoer 

We hebben het contract met de huidige vervoerder verlengd. We streven er naar om de contracten voor 

verschillende vormen van vervoer gelijk te laten lopen, zodat we hervormingen in het vervoer kunnen 

doorvoeren.  

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp Realisatie 

2011/2012 

Realisatie 

2012/2013 

Realisatie 

2013/2014 

Realisatie 

2014/2015 

Aantal leerlingen basisonderwijs 1794 1780 1738 1783 

Aantal leerlingen speciaal 

basisonderwijs 

70 68 63 80 

Aantal plaatsen peuterspeelzaalwerk 151 151 151 151  

Aantal VVE trajecten (Voor- en Vroeg 

schoolse Educatie) 

46 48 46 46 

2.3 Prestatieveld Sport en volksgezondheid 

 

Reguliere taken 

Sportsupport, Jeugdgezondheidszorg, Geestelijke gezondheidszorg 

 

Sport en bewegen bevordert de gezondheid, sociale integratie en participatie.  
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De gemeente maakt het sporten mede mogelijk door sportaccommodaties in stand te houden. Het initiatief 

tot en de uitvoering van activiteiten wordt zoveel mogelijk overgelaten aan verenigingen en andere 

maatschappelijke organisaties. De gemeente ondersteunt de activiteiten door subsidies te verstrekken.  

 

Wat hebben we bereikt 

We hebben onze inwoners gestimuleerd om te bewegen en te sporten. Daarnaast hebben we ons ingezet 

voor sterke en gezonde sportverenigingen. Verenigingen kunnen gebruik maken van geschikte 

accommodaties.  

 

We willen dat meer mensen uit kwetsbare doelgroepen (kinderen, jongeren, allochtonen, lage 

sociaaleconomische status) deelnemen aan de interventies van ons gezondheidbeleid en daar baat bij 

hebben. Ook willen we meer samenwerking met partners als huisartsen, (sport)verenigingen en eerstelijns 

hulpverleners. Daarnaast streven we naar een flexibeler aanbod, dat inspeelt op de behoefte van onze 

doelgroepen.  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan 

Sportsupport 

We subsidiëren Sportsupport waarbij we – met gebruik van de impuls van het rijk - buurtsportcoaches 

beschikbaar stellen aan verenigingen en instellingen. In 2013 zijn de buurtsportcoaches geworven. De 

inzet heeft in 2014 zijn vruchten afgeworpen.  

 

Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) 

Faciliteren van zorgnetwerken, zorg- en adviesteams en signaleringsoverleg, waarbij we consequent het 

gebruik van de methodiek één gezin één plan stimuleren. 

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp 2000 20051 20092 20123 Ambitie 

2013-2016 

Aantal volwassenen met overgewicht 

daalt naar niveau van jaar 2000. (GGD 

meting voor Hillegom en Lisse) 

41 % 45% 44% 47% 41% 

Aantal volwassenen dat wekelijks sport 

stijgt. (GGD meting voor Hillegom en 

Lisse) 

49 % 53 % 57 % - 61% 

Aantal volwassenen dat voldoet aan de 

Nederlandse Norm gezond Bewegen 

- 65% 48% 70% 73% 

Aantal ouderen dat wekelijks sport stijgt 

(65+) 

(GGD meting voor Hillegom en Lisse) 

- 32 % 35% - 40% 

Aantal ouderen dat voldoet aan de 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen 

- 61% 67% - 70% 

1 GGD meting voor Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse en Teylingen 

2 GGD meting voor Hillegom en Lisse 

3 GGD meting voor Hillegom 
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2.4 Prestatieveld Kunst en Cultuur 

 

Reguliere taken 

Uitvoeren bestaand beleid 

 

De gemeente is regisseur, stimulator, aanjager en voor een belangrijk deel ook de financier van 

verschillende kunst- en cultuuruitingen. Culturele uitingen (waaronder kunst) zijn de menselijke inrichting 

van het landschap, bouwstijlen, taal, muziek, dans, toneel, religieuze rituelen, tradities, klederdracht, 

kunst en wetenschap. 

 

Wat hebben we bereikt 

We willen culturele uitingen zichtbaarder maken, cultuurparticipatie vergroten, cultuureducatie uitbreiden, 

de cultuursector versterken en cultureel ondernemerschap stimuleren. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan 

In 2014 hebben we onze aandacht gericht op het uitvoeren van bestaand beleid.  

 

Kengetallen  

Onderwerp 2011 2012 2013 2014 

Rijksmonumenten 7 7 7 7 

Gemeentelijke monumenten 25 25 25 25 

Beschermde dorpsgezichten 3 3 3 3 

Kunstvoorwerpen in openbare ruimte 11 12 13 13 
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Wat heeft het gekost? 

 

Bedragen x € 1000         

Lasten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2013 2014 2014 2014 

      na wijziging   
Sociaal domein -9.156 -10.031 -10.201 -9.917 

Onderwijs -781 -765 -888 -812 
Sport en gezondheid -1.969 -1.979 -2.038 -1.959 

Kunst en Cultuur -910 -952 -952 -922 
Totaal programmakosten -12.816 -13.727 -14.079 -13.610 
Apparaatskosten -791 -872 -872 -971 

Kapitaallasten -2.492 -3.000 -3.000 -2.428 
Totaal lasten -16.099 -17.599 -17.951 -17.009 
          
Baten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2013 2014 2014 2014 

      na wijziging   
Sociaal domein 4.922 4.512 5.251 5.098 

Onderwijs 404 253 253 283 
Sport en gezondheid 288 282 282 282 

Kunst en Cultuur 33 31 31 25 
Totaal baten 5.647 5.078 5.817 5.688 
          

Saldo voor mutatie reserves -10.452 -12.521 -12.134 -11.321 
          

Reserves Rekening Begroting Begroting Rekening 
  2013 2014 2014 2014 

      na wijziging   
Toevoeging Reserves -1 -100 -1.046 -7.706 

Onttrekking Reserves 714 1.220 1.742 7.235 

Eindtotaal 713 1.120 696 -471 
          

Saldo na resultaatbestemming -9.739 -11.401 -11.438 -11.792 
          

          

          
  Saldo 

Saldo na resultaatbestemming Begroting 2014 na wijziging -11.438 
Saldo na resultaatbestemming Rekening 2014 -11.792 

Voordeel Rekening 2014 t.o.v. Begroting 2014 na wijziging -354 
 
 
In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina 104 wordt een toelichting gegeven op het saldo. 
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Programma 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Prestatieveld Openbare orde en veiligheid  

 

Speerpunten  

Woninginbraken, jeugd(overlast), uitvoeren integraal horecabeleid 

 

Wat hebben we bereikt 

 Woninginbraken 

De woninginbraken in Hillegom zijn in het afgelopen jaar afgenomen. 

 Jeugdoverlast 

Jeugdoverlast is momenteel stabiel. 

 Uitvoeren Integraal horecabeleid 

Voorafgaand aan het Integraal Horecabeleid moest eerst de nieuwe Drank- en Horecawet 

geïmplementeerd worden. Dat is dit jaar gebeurd. In 2015 wordt onderzocht of in navolging van de 

Drank- en Horecaverordening ook nog integraal horecabeleid noodzakelijk is. 

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 Woninginbraken  

In samenwerking met de politie zijn speciale acties ingezet. Bijvoorbeeld ‘Licht, zet de inbreker in het 

zicht’, het project WAAKS (waarbij hondenbezitters gevraagd worden extra ogen en oren te zijn), de 

hotspotbrieven die verstuurd worden naar omwonenden, nadat er ergens is ingebroken. 

  Jeugdoverlast 

De jeugdoverlast in het centrum (veelal schooljeugd) is in samenspraak met het Fioretti College, politie 

en boa’s teruggedrongen. 

 Uitvoeren Integraal Horecabeleid 

De nieuwe Drank- en Horecawet is geïmplementeerd. Deze stap is noodzakelijk om het integraal 

horecabeleid uit te kunnen voeren. In de Duin- en Bollenstreek is een samenwerkingsverband opgericht 

voor de uitwisseling van toezichthouders Drank- en Horeca, genaamd de Regiopool. 

 

Reguliere taken 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 Adviseren openbare orde vraagstukken 

 Uitvoeren Lokaal Veiligheidsbeleid 

 Participeren in en monitoren van diverse werkgroepen op het gebied van veiligheid 

VEILIGHEID & HANDHAVING 

Openbare orde & 

veiligheid 

 

Brandweer & 

crisisbeheersing 

 

 

Handhaving 
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Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp 2012 2013 Prognose 

2014 

Realisatie 2014 

Leefbaarheid gemeente op basis van de 

uitkomst Veiligheidsmonitor Hollands Midden 

(twee jaarlijks) 

Geen 

meting 

7,3 - Geen meting 

Leefbaarheid gemeente op basis van de 

uitkomst Waar Staat Je Gemeente (twee jaarlijks) 

7,2 Geen 

meting 

7,3 7,3 

Veiligheid op straat 6,8 (wsjg) 6,9 (vhm) 6,9 6,9 

Aantal georganiseerde veiligheidsmarkten 0 1 1 1 

Aantal meldingen politie bij overlast jeugd 214 203 Streven: -

5%  

177 (t/m nov. 

2014 =   -13%  

 

3.2 Prestatieveld Handhaving 

 

Speerpunten  

Uitvoering van bestaand beleid 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan.  

 In 2014 hebben we geïnventariseerd welke bouwwerken gerealiseerd zijn aan de Lapinenburgstraat. 

Vervolgens hebben wij onderzocht voor welke bouwwerken vergunning verleend was dan wel verleend 

kon worden. 

 Voor 2014 stond de inventarisatie van de wijk Treslong op de agenda. We hebben bureau Eiffel 

gevraagd oneigenlijk in gebruik genomen grond in de hele gemeente Hillegom te inventariseren. 

 We hebben in 2014 steekproefsgewijs controles uitgevoerd naar aanleiding van verleende 

vergunningen.  

 Geconstateerde afwijkingen zijn waar mogelijk in het veld opgelost, waarbij we door het toepassen van 

mediation in sommige zaken juridische procedures hebben voorkomen. 

 Waar nodig zijn wij handhavingstrajecten gestart. 

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp 2012 2013 Prognose 

2014 

Realisatie 

2014 

Aantal handhavingszaken (bouw) 60 60 65 70 

3.3 Prestatieveld Brandweer en rampenbestrijding 

 

Speerpunten  

Crisisbeheersing en brandweer 

 

Wat hebben we bereikt 

Rampenorganisatie 

 Goed opgeleide en geoefende crisisorganisatie. 

 Alle zes de Colleges van de Duin- en Bollenstreek (Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, 

Teylingen, Lisse en Hillegom) hebben ingestemd om 1 crisisorganisatie te vormen. 
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Brandweer 

 Het inrichtingsproces van de regionalisering van Brandweer Hollands Midden is afgerond in 2014. 

De nieuwe organisatie is een feit.  

 De financiering van de brandweerzorg, conform de ‘Routekaart Cebeon’ binnen de algemene 

uitkering van het gemeentefonds te laten vallen. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan. 

 Rampenorganisatie 

o Goed opgeleide en geoefende crisisorganisatie. 

Door de ontwikkelingen in de crisisbeheersing is een omslag gekomen naar steeds meer 

zelfredzaamheid. Hierdoor is het lokale proces CRIB, registratie van slachtoffers, vervangen door het 

landelijke SIS (slachtoffer informatie systeem). Ook in andere processen wordt kritisch gekeken naar 

een verhoging van zelfredzaamheid en wat nog taken voor de gemeente zijn in het kader van 

bevolkingszorg. Dit heeft vooral gevolgen voor de uitvoering van de processen, de aansturing blijft 

onveranderd. Deze laatste laag is getraind en geoefend dit jaar. 

Naar aanleiding van een tweetal onderzoeken naar de inrichting van de crisisbeheersing heeft er een 

omslag plaatsgevonden naar taken en uitvoering van de bevolkingszorg. Hierdoor is alleen de 

hoofdstructuur geoefend. Daar waar de omschakeling al heeft plaatsgevonden naar meer 

zelfredzaamheid zijn we meegegaan in de regionale ontwikkeling. Voor de andere processen wordt 

regionaal gekeken wat de beste insteek wordt.  

o 1 regionale crisisorganisatie 

In opdracht van de gemeentesecretarissen van de zes Duin- en Bollengemeenten (Katwijk, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom) is onderzoek gedaan naar de meest efficiënte 

samenwerkingsvorm voor de crisisbeheersing in de warme fase. Doel is het versterken en efficiënter 

inrichten van de gemeentelijke crisisorganisatie. Het streven is om deze het eerste kwartaal van 2015 

in te laten gaan. Om dit mogelijk te maken is een werkgroep intensief bezig geweest alle processen en 

randvoorwaarden in kaart te brengen en klaar te maken voor de start volgend jaar. 

 Brandweer 

o Inrichtingsproces regionalisering brandweer 

o De financiering van de brandweerzorg wordt vormgegeven met de bezuinigingsmaatregelen 

Meer-Anders-Minder van de regionale brandweer. 

 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 Rampenorganisatie 

Opleiden en oefenen van functionarissen en plannen binnen de rampenbestrijding en het up-to-date 

houden van het crisisplan. 

 Brandweer 

Producten en diensten en de bijbehorende resultaten van de brandweer komen tot stand aan de hand 

van afgesproken prestatie- en kwaliteitsnormen.  

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp 2012 2013 Prognose 2014 Realisatie 2014 

Beleidsteam oefeningen 1 1 1 1 

Team bevolkingszorg oefeningen 1 1 1 1 
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Wat heeft het gekost? 

 

Bedragen x € 1000         

Lasten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2013 2014 2014 2014 
      na wijziging   

Openbare orde en veiligheid -21 -33 -33 -19 
Handhaving -44 -20 -30 -36 

Brandweer en rampenbestrijding -1.408 -1.291 -1.310 -1.306 

Totaal programmakosten -1.473 -1.343 -1.373 -1.361 
Apparaatskosten -962 -966 -991 -1.009 

Kapitaallasten -17 -17 -17 -17 
Totaal lasten -2.452 -2.326 -2.380 -2.387 
          
Baten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2013 2014 2014 2014 

      na wijziging   
Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 

Handhaving 21 17 17 4 
Brandweer en rampenbestrijding 168 49 49 42 

Totaal baten 189 66 66 46 
          
Saldo voor mutatie reserves -2.263 -2.260 -2.314 -2.341 
          
Reserves Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2013 2014 2014 2014 
      na wijziging   

Toevoeging Reserves 0 0 0 0 

Onttrekking Reserves 0 0 0 0 
Eindtotaal 0 0 0 0 
          
Saldo na resultaatbestemming -2.263 -2.260 -2.314 -2.341 
          
          

  Saldo 

Saldo na resultaatbestemming Begroting 2014 na wijziging -2.314 
Saldo na resultaatbestemming Rekening 2014 -2.341 

Voordeel Rekening 2014 t.o.v. Begroting 2014 na wijziging -27 
 

 In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina 104 wordt een toelichting gegeven op het saldo.  



 

 

29 

 

Programma 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Prestatieveld Infrastructuur 

 

Speerpunt 

Realisatie van fase 1 en 2 van de N208  

 

Wat hebben we er voor gedaan 

N208 

 Reconstructie N208, fase 1 en 2 is in 2014 afgerond. 

 Om de beeldkwaliteit van de N208 te verhogen is opdracht gegeven aan een landschapsadviesbureau 

een plan op te stellen om de kwaliteit van de beplanting langs de N208 te verbeteren. 

 

Reguliere taken 

 Jaarlijkse inspecties van wegen en kunstwerken (o.a. bruggen en duikers) 

 Onderhoud en herinrichting wegen en kunstwerken 

 Straatreiniging, onkruidbestrijding, gladheidsbestrijding 

 Beheertaken rond straatmarkten en evenementen 

 Onderhoud en vervanging openbare verlichting en lichtmastreclame 

 Onderhoud vervanging wegmeubilair en verkeerslichtinstallaties 

 Onderhoud en beheer haven en waterwegen 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 De veiligheid en functionaliteit van onze infrastructuur is gewaarborgd. 

 We hebben het Patrimoniumplein na de nieuwbouw opnieuw ingericht. 

 In het stationsgebied hebben we de verschillende infrastructurele vraagstukken in het stationsgebied 

geïnventariseerd, geanalyseerd en voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. De eerder 

voorgenomen aanleg van een busbaan gaat niet meer door en de raad heeft beslist dat de Stationsweg 

een ander profiel moet krijgen. 

 Het wegennet is geïnspecteerd. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van het wegennet in de gemeente Hillegom 

de afgelopen jaren redelijk stabiel is geweest. De kwaliteit van het wegennet bevindt zich op de 

gewenste basiskwaliteit. 

 Het vervangen van 1,5 km beschoeiing (o.a. in de Hoftuin). 

 

 

 

 

BEHEER EN ONDERHOUD 
OPENBARE RUIMTE 

 

Infrastructuur 

 

 

Afval 

 

 

Riolering & 

water 

 

 

Groen 
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Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp 

Kwaliteit van de wegen in % 

2012 2013 Prognose 

2014 

Realisatie 

2014 

voldoende 86% 86% 78-88% 82% 

matig 6% 5% 13-8% 9% 

onvoldoende 8% 9% 9-4% 9% 

 

Onderwerp  

Openbare Verlichting 

2012 2013  prognose 

2014 

Realisatie 

2014 

Totaal verbruik in KWh openbare verlichting 785.076 783.600 783.000 784.800 

Aantal armaturen 4.127 4.010 4.150 4.324 

Totaal verbruik in € openbare verlichting 55.474 56.325 55.600 63.868 

Toelichting: Het percentage dat aangeeft hoeveel procent van de straatverlichting voldoet aan de normen van de Ned. 

Praktijk Richtlijnen voor openbare verlichting (NPR) is hier weggelaten omdat het hele areaal hier inmiddels aan voldoet.  

4.2 Prestatieveld Groen 

 

Speerpunten  

Vosse- en Weerlanerpolder, Hoftuin 

 

Wat hebben we bereikt 

 Vosse- en Weerlanerpolder 

Het struin- en wandelgebied De Vosse en Weerlanerpolder is opgeleverd en in gebruik genomen.  

 Hoftuin 

Het voornemen om de Hoftuin meer in oude stijl terug te brengen en meer bij het centrum te 

betrekken, is opgepakt. 

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 Vosse- en Weerlanerpolder 

Op 12 december is de Vosse- en Weerlanerpolder officieel geopend. In opdracht van de gemeente 

Hillegom is in overleg met verschillende belanghebbenden het werk uitgevoerd. Verder zijn er 

verschillende rechtszaken gevoerd.  

 Hoftuin 

Het ontwerp voor de Hoftuin is opgesteld door bureau OKRA en er zijn extra subsidies toegezegd door 

de Provincie Zuid Holland. Besluitvorming en uitvoering vinden plaats in 2015. 

 

Reguliere taken 

Onderhoud en herinrichting openbaar groen, Heemtuin, Hoftuin, Hertenkamp, sportparken, speelplaatsen 

en begraafplaats. 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan.  

De onderhoudskwaliteit van het groen hebben wij met regulier onderhoud in stand gehouden. Dit draagt 

bij aan een nette en veilige leefomgeving.  

 Wij hebben uitvoering gegeven aan het normale onderhoudsprogramma, meldingen en verzoeken van 

bewoners hierbij betrokken. 

 De aandachtbomen vanuit de VTA (Visual Tree Assesment) van 2013 zijn gecontroleerd. 

 De bomen in de Visserlaan, Maurick en Elsbroekerlaan zijn vervangen. Een aanvang is gemaakt met het 

vervangen van de bomen in de Hofstraat. 

 Het plantsoen in de Colijnlaan is gerenoveerd. 
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 Het groenbeleidsplan is gereed en is inmiddels aan de raad aangeboden. 

 Om de beeldkwaliteit van de N208 te verhogen is opdracht gegeven aan een landschapsadviesbureau 

om een plan op te stellen om de kwaliteit van de beplanting langs de N208 te verbeteren. 

Besluitvorming over de uitvoering van dit plan vindt plaats in 2015. 

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp 2012 2013 Prognose 

2014 

Realisatie 2014 

Onderhoud groen (waar staat je 

gemeente) 

6,9 Niet gemeten 6,9 7,1 

 

4.3 Prestatieveld Riolering 

 

Speerpunten  

Uitvoering van bestaand beleid - Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 We hebben de huisaansluitingen systematisch vervangen. 

 Uitvoering gegeven aan het afkoppelplan periode 2012-2016. Het grondwatermeetnet is ingericht en 

uitgelezen. Wij weten nu de grondwaterstanden in onze gemeente. Gelijktijdig met de herinrichting van 

het Patrimoniumplein en - straat zijn de huisaansluitingen en het vuilwaterriool vervangen. Ook is 

afgekoppeld door een hemelwaterriool aan te leggen. Ook de basisschool De Toermalijn is 

afgekoppeld. 

 In een landelijke vergelijking is gebleken dat het cluster Kennemerland, waarvan Hillegom deel uit 

maakt, als zeer goed is beoordeeld voor wat betreft samenwerking en het efficiënt inzetten van 

middelen waardoor besparingen bereikt worden. 

 De riolering in Ammerzoden, Avenbeeck, Beetswende, Himera, Jacob Marislaan, Johannes Vermeerlaan, 

Mauritslaan, Meerlaan, Paulus Potterplantsoen, Pieter Breugellaan, Rembrandtsingel, Thorbeckelaan en 

Weerlaan is gerenoveerd. Ook bij de werkzaamheden aan de N208 fase 1 en fase 2 is de riolering 

gerenoveerd en is het hemelwater afgekoppeld van de riolering. 

 

4.4 Prestatieveld Afval 

 

Speerpunten  

Verpakkingsconvenant 

 

Wat hebben we bereikt 

 We hebben een regionale intentieovereenkomst opgesteld voor de sortering en vermarkten van 

kunststof verpakkingsmateriaal. Dat was nodig omdat het sorteren en vermarkten hiervan een 

wettelijke taak is geworden. 

 Het huishoudelijk restafval is wederom afgenomen (circa 10% ten opzichte van 2013). De afname in de 

afgelopen twintig jaar is ongeveer 50%. In 1994 bedroeg de fractie restafval nog 9106 ton en nu dus 

4772 ton. 

 

Wat hebben we er voor gedaan 

 De intentieovereenkomst voor sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingen hebben we, onder 

regie van de Meerlanden en Midwaste, (regionaal) opgesteld.  
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 Restafval is in 2014 wederom afgenomen door het gemeentelijke scheidingsbeleid dat door de 

Meerlanden wordt uitgevoerd. Het verstrekken van meer papiercontainers en een betere scheiding op 

de werf hebben hieraan bijgedragen. 

 

Reguliere taken 

 Inzameling (grof) huishoudelijk afval, GFT, papier/karton, kunststof, glas, textiel, KCA 

 Ongediertebestrijding 

 Voorlichting en educatie 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 De mate van afvalscheiding blijft zich gunstig ontwikkelen 

 Restafval neemt af en de bronscheiding is toegenomen 

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

 

Onderwerp 2012 2013 Prognose 

2014 

Realisatie 

2014 

Restafval 5.155 5.150 5.000 4.722 

GFT 1.770 1.683 1.750 1.717 

Papier 1.194 1.081 1.200 1.157 

Textiel 94 96 110 95 

Glas 495 485 500 478 

Kunststof 167 166 200 167 

IJzer/blik/wit- en bruingoed 335 322 350 322 

Klein chemisch afval 30 29 30 28 

Puin 829 893 800 732 

Hout 743 702 750 725 

Totaal hoeveelheid afval (ton) 10.812 10.607 10.690 10.143 

Aantal inwoners 20.831 20.868 21.059 21.096 

Totaal afval per inwoner (kg/inw.) 519 508 508 481 

Restafval per inwoner (kg/inw.) 247 247 237 224 

 

 

Afvalstoffenheffing/dekkingsgraad  

Onderwerp 2012 2013 Prognose 2014 Realisatie 2014 

Afvalstoffenheffing € 272,05 € 284,55 € 284,55 € 284,55 

Dekkingsgraad 99,1% 94.3% 100% 96,9% 
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Wat heeft het gekost? 

 

Bedragen x € 1000         

Lasten Rekening Begroting Begroting Rekening 
  2013 2014 2014 2014 

      na wijziging   
Infrastructuur -1.669 -1.604 -1.665 -1.710 

Groen -1.874 -1.267 -1.811 -1.406 

Riolering en water -1.112 -789 -1.568 -1.474 
Afval -1.997 -1.957 -1.957 -1.883 

Totaal programmakosten -6.652 -5.617 -7.001 -6.473 
Apparaatskosten -1.033 -1.020 -1.020 -1.084 

Kapitaallasten -5.203 -5.088 -5.088 -2.345 

Totaal lasten -12.888 -11.725 -13.109 -9.902 
          

Baten Rekening Begroting Begroting Rekening 
  2013 2014 2014 2014 

      na wijziging   
Infrastructuur 74 45 45 75 

Groen 5 6 131 15 

Riolering en water 2.539 2.201 2.201 2.123 
Afval 2.585 2.650 2.650 2.597 

Totaal baten 5.203 4.902 5.027 4.810 
          

Saldo voor mutatie reserves -7.685 -6.823 -8.082 -5.092 
          
Reserves Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2013 2014 2014 2014 
      na wijziging   

Toevoeging Reserves -163 -168 -135 -341 
Onttrekking Reserves 4.980 4.075 5.236 2.493 

Eindtotaal 4.817 3.907 5.101 2.152 
          
Saldo na resultaatbestemming -2.868 -2.917 -2.981 -2.940 
          
          

          
  Saldo 

Saldo na resultaatbestemming Begroting 2014 na wijziging -2.981 

Saldo na resultaatbestemming Rekening 2014 -2.940 
Voordeel Rekening 2014 t.o.v. Begroting 2014 na wijziging 41 

 

 

In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina 104 wordt een toelichting gegeven op het saldo. 
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Programma 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Prestatieveld Bestuur 

 

Speerpunten  

Verkiezingen, papierloos werken gemeenteraad, bestuurlijke toekomst 

 

Wat hebben we bereikt 

 Verkiezingen 

De verkiezingen zijn zonder onregelmatigheden verlopen.  

 Papierloos werken in de raad 

De nieuwe raad werkt nagenoeg papierloos 

 Bestuurlijke toekomst 

Besluitvorming in februari over het rapport van PWC en het vervolgtraject is afgerond. Voorstellen 

vanuit het rapport zijn niet overgenomen.  

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 Verkiezingen 

De gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. Deze zijn zonder onregelmatigheden verlopen. 

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de coalitievorming en een nieuw College, hebben we het 

collegewerkprogramma opgesteld en is er een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. 

 Papierloos werken in de raad 

Het digitale raadsinformatiesysteem is opnieuw vormgegeven, zodat papierloos werken mogelijk is. 

Daarnaast is de vergoedingsregeling aangepast, zodat alle raadsleden zelf kiezen hoe ze papierloos 

werken.  

 

Reguliere taken 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 Met de raadsfracties de strategische raadsagenda voorbereid en geagendeerd. 

 Benoeming kroonbenoemde burgemeester voorbereid en de aanbevelingsprocedure uitgevoerd.  

 12 personen hebben in 2014 gebruik gemaakt van het spreekrecht in de raad. 

 12 personen hebben in 2014 gebruik gemaakt van het raadspreekuur. 

 Van de 30 ingediende amendementen zijn er 19 door de gemeenteraad aangenomen. 

 Van de 26 ingediende moties zijn er 17 door de gemeenteraad aangenomen. 

INWONER & BESTUUR 

 

Bestuur 

 

 

Bedrijfsvoering 

 

 

 

Dienstverlening 

 

 

Samenwerking 
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 De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout heeft in 2014 over 2 onderzoeken 

rapport uitgebracht, te weten Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland en Invloed en sturing op 

het gemeentelijk afvalbeleid van Hillegom en Lisse. 

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

 

Onderwerp  2012  2013 Prognose 

2014 

Realisatie 

2014 

Afgeronde onderzoeken rekenkamercommissie 2 2 + quick 

scan 

2 + quick 

scan 

2 

Rapportcijfer burgerpeiling (waarstaatjegemeente.nl) 

De burger als kiezer 

De burger als klant 

De burger als onderdaan 

De burger als partner 

De burger als wijkbewoner 

 

6,1 

7,6 

6,3 

5,8 

6,9 

  

6,0 

7,8 

6,3 

5,8 

6,9 

 

6,1 

7,8 

6,3 

5,9 

7,1 

 

Kengetallen 

5.2 Prestatieveld samenwerking 

 

Speerpunten  

Samenwerking in de regio 

 

Wat hebben we bereikt 

 De beoogde bestuurlijke samenwerking in de vorm van een Bollenraad is stopgezet. Aanleiding hiertoe 

is het besluit in de raden van februari 2014.  

 Na de installatie van de nieuwe gemeenteraden is door hen de intentie uitgesproken om vooral op het 

sociaal domein en op het gebied van economie intensief met elkaar te gaan samenwerken.  

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 We hebben de besluitvorming over een Bollenraad voorbereid. Hiervoor door het bureau Price 

Waterhouse Coopers een rapport laten opstellen met daarin concrete voorstellen. Na het stoppen van 

de bestuurlijke samenwerking is de ambtelijke samenwerking door de organisaties actief opgepakt. 

Met de gemeenten Lisse en Teylingen hebben we overeenstemming over het maken van een 

bestuursopdracht voor het intensief samenwerken op bedrijfsvoering. Deze opdracht moet begin 2015 

door de drie Colleges worden vastgesteld. 

 Op het sociaal domein werken we intensief samen met de vijf Bollengemeenten en Katwijk. Op het 

onderdeel jeugdzorg aangevuld met Holland Rijnland. We hebben de transitie van het sociaal domein 

opgepakt met diverse werkgroepen onder leiding van een projectleider. Daarnaast hebben we een 

projectgroep opgezet om te komen tot een tijdelijke werkorganisatie voor het sociaal domein na 1 

januari 2015. 

Onderwerp 2002 2006 2010 Prognose 

2014 

Realisatie 

2014 

Opkomstpercentage 

gemeenteraadsverkiezingen 

 

landelijk percentage 

58% 

 

 

58% 

59% 

 

 

59% 

56% 

 

 

54% 

56% 53,5% 

 

 

53,8% 
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 We hebben in samenwerking met de provincie Zuid-Holland een conferentie gehouden over het 

economisch perspectief in de Duin- en Bollenstreek. Dit moet leiden tot een visie en een concreet 

actieplan. 

 

Reguliere taken 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 Met de gemeente Lisse een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor het hosten/verzorgen van 

onze automatisering. 

 Met onze buurgemeenten Lisse en Noordwijkerhout afspraken gemaakt over de onderlinge vervanging 

en uitwisseling van medewerkers op het gebied van crisisbeheersing en openbare orde en veiligheid. 

 

Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp 2012 2013 Prognose 2014 Realisatie 

2014 

Rapport over samenwerking 4 

bollengemeenten 

  Besluitvorming in februari 2014 gerealiseerd 

Transitie sociaal domein    gerealiseerd 

Voorbereiden werkorganisatie (3D-GO)    Begin 2015 

Samenwerking bedrijfsvoering   voorbereiding Begin 2015 

5.3 Prestatieveld Dienstverlening 

 

Speerpunten 

Kanaalsturing, Klantgerichtheid, Klant contact systeem, Onderzoeken 

 

Wat hebben we bereikt 

Kanaalsturing 

 Januari 2014 is de website live gegaan, gebaseerd op toptaken: de meest voorkomende 

informatieaanvragen en zoekopdrachten.  

 We sturen real-time en resultaatgericht op kwaliteit en snelheid van vraagbeantwoording via balie 

en telefoonkanaal. 

Klantgerichtheid 

 We hebben een visie op dienstverlening op de kanalen gemaakt en deze gebruiken we als basis om 

met de teams en medewerkers samen te werken aan een voortdurende verbetering en ontwikkeling 

van de klantgerichtheid. 

 We hebben in 2014 onze medewerkers verder getraind in de ontwikkeling van de competentie 

resultaatgerichtheid. Dit brengen we in 2015 in de praktijk. 

 We zijn gestart met een pilot webcare, waarbij wij sociale media inzetten om actief te reageren op 

berichten van onze inwoners. 

 Kwaliteit van brieven is verder gestandaardiseerd. Dit krijgt in 2015 een vervolg. 

Klant contact systeem 

 Voor een digitale afhandeling van meldingen openbare ruimte, gebruiken we samen met de 

Meerlanden het systeem Perfectview (www.verbeterdebuurt.nl). Inwoners kunnen online en via een 

app meldingen openbare ruimte indienen en ideeën doorgeven. 

 Het Klant Contact Systeem (KCS) is geïmplementeerd en geïntroduceerd bij de medewerkers.  

Onderzoeken 

Eind 2014 hebben wij de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

1. Onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid en gesprekskwaliteit door Telan.  
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De resultaten op zowel telefonische bereikbaarheid als de gesprekskwaliteit zijn licht gedaald ten 

opzichte van 2012 en bieden ruimte voor verbetering. Dit is een aandachtspunt in 2015. 

2. Onderzoek van Waarstaatjegemeente.nl  

Een representatieve steekproef van onze inwoners en aanvullend een tevredenheidonderzoek 

onder de bezoekers van het gemeentehuis. De resultaten waren iets gestegen ten opzichte van 

2012 en geven geen aanleiding tot verder onderzoek of acties. 

3. Bewijs van Goede Dienst 

Een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening aan ondernemers, onder die doelgroep. 

Er is een goede stijging zichtbaar in de ervaren kwaliteit door de ondernemers. Ten aanzien van 

het Bewijs van Goede Dienst is een aantal aanbevelingen meegegeven. Deze worden verwerkt in 

een plan van aanpak voor uitvoering in 2015-2016. De belangrijkste aanbevelingen uit dit 

onderzoek zijn: 

a. De gemeente kan nog een slag maken op het gebied van deregulering. 

b. Verdere digitalisering van het vergunningenproces is gewenst. 

c. Milieu-inspecties kunnen meer dienstverlenend uitgevoerd worden. 

d. De informatievoorziening en doorverwijsfunctie op de website kan beter. 

e. Om de dienstverlening verder te verbeteren is het aan te raden de belangrijkste 

verbeterpunten in een pilot uit te werken en (gefaseerd) uit te voeren. 

 

Wat hebben we er voor gedaan 

Kanaalsturing 

 Op het gebied van kanaalsturing sturen we op intensiever gebruik van onze website. 

 Meer telefonisch contact gezocht met klanten naar aanleiding van ontvangen (klacht)brieven of 

aanvragen. 

Klantgerichtheid  

 Om real-time te sturen aan de front-Office is een scherm op de afdeling opgehangen waar we het 

aanbod van klantvragen op monitoren. 

 Er is een werkgroep samengesteld door team inwoner en bestuur en publiekszaken waarin samen 

wordt gewerkt aan de pilot webcare. 

 Gezien de meer intensieve samenwerking in de regio hebben we met de gemeenten in de 

Bollenstreek en Katwijk gezamenlijk gewerkt aan een visie op dienstverlening. Deze is nog niet 

vastgesteld. Doelstelling is om deze te gebruiken als basis voor een uitvoeringsplan voor de 

gemeenten. 

 Medewerkers die schriftelijk communiceren met klanten, hebben de schrijftraining bij Van Loo van 

Eck gevolgd. 

Klant Contact Systeem 

 Het KCS van Decos is geïnstalleerd en gebruikers zijn getraind. In het derde kwartaal is het 

systeem operationeel geworden. 

Onderzoeken 

 De onderzoeken van Telan en Waarstaatjegemeente.nl zijn een herhaling van de onderzoeken uit 

2012.  

 Het onderzoek Bewijs van Goede dienst is gedaan naar aanleiding van de negatieve resultaten 

behaald in het onderzoek van MKB Nederland. 
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Prestatie(gegevens) / Kengetallen 

Onderwerp 2012 2013 Prognose 

2014 

Realisatie 

2014 

Waardering burger als klant  

(waar staat je gemeente) 

7,6 - 7,8 7,8 

Waardering klanttevredenheid balie 

(waar staat je gemeente) 

7,9 - 8,2 8,4 

Gesprekskwaliteit telefoon (Telan) 8,1  8,1 7,4 

Bereikbaarheid telefoon (Telan) 5,5  6,5 5,6 

Percentage dat direct beantwoord 

wordt (Telan) 

65%  70% 73% 

Binnen 10 minuten geholpen aan de 

balie (Q-matic) 

91,4% 90% 91% 94% 

Binnen 4 werkdagen een reactie per 

brief/mail (Decos) 

66% 75% 75% 70% 

Dienstverlening aan ondernemers 5,5  6,5 6,4 

5.4 Prestatieveld Bedrijfsvoering 

 

Speerpunten 

Inhoudelijke en organisatorische gevolgen decentralisatie taken 

 

Wat hebben we bereikt 

Voor zowel de regionale samenwerking en de decentralisatie ondersteuning geleverd voor de mogelijke 

organisatorische inrichting.  

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 Regionale samenwerking 

De samenwerking op bestuurlijk niveau is niet doorgezet. Op uitvoerend niveau zijn wij wel verder 

gegaan om de effectiviteit en efficiency te verbeteren. Begin dit jaar zijn een aantal werkgroepen 

gestart op het gebied van:  

- Bedrijfsvoering (breed) 

- Juridische zaken 

- Informatisering & automatisering 

- Dienstverlening 

- VTH taken 

Eind oktober heeft de werkgroep Bedrijfsvoering een advies uitgebracht aan de gemeentesecretarissen 

om de samenwerking op bedrijfsvoering verder te concretiseren. Hiervoor wordt een bestuursopdracht 

voorbereid. 

 Decentralisatie taken 

De projectgroep 3D’s is vooral bezig geweest met de inhoudelijke uitwerking van de decentralisaties. 

In het 3e kwartaal is een projectopdracht gemaakt voor het uitwerken van de organisatorische gevolgen 

van de decentralisaties. 

 

Reguliere taken 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

 ICT 

De noodzaak om in te grijpen op het gebied van automatisering was erg groot. Eerdere onderzoeken 

adviseerden nadrukkelijk de samenwerking op te zoeken. Daarnaast was de noodzaak om over te gaan 
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naar een nieuwer besturingsysteem, omdat Microsoft stopt met de ondersteuning van ons XP platform. 

Door een aanbod van de gemeente Lisse en een daaropvolgende succesvolle pilot, zijn we in staat 

geweest om de totale automatisering, in recordtempo, bij de gemeente Lisse onder te brengen. De 

samenwerking wordt verder uitgebreid om ook op applicatieniveau voordeel te behalen in zowel 

kosten, kwaliteit als beheersing. 

Budget inhuur 

Er is jaarlijks een budget beschikbaar voor het inhuren van tijdelijk personeel in verband met langdurige 

ziekte of zwangerschaps- en of ouderschapsverlof van medewerk(st)ers. In 2014 was er een budget van 

€ 130.000,- (inclusief vervanging ouderschapsverlof) beschikbaar. In totaal is € 68.324 besteed en 

toegewezen aan de verschillende teams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestatieveld Taak Begroting na 

wijziging 

Werkelijke 

lasten

Besluit  /dekking /toelichting

1.3 Bereikbaarheid Stationsweg 8.840 7.373 Budget HVVP

1.4 Economie en                                            

bedrijvigheid

Koersdocument 9.500 7.816 Oormerk 2013

2.1 Sociaal domein Wmo 24.000 23.019 Beleidsplan Wmo 2013-2016

3.2 Handhaving Alcoholmatigingsbeleid 10.000 11.946 Bestuursrapportage 2014

4.1 Infrastructuur Hart voor Hillegom 23.750 23.737 Bestuursrapportage 2014

4.3 Riolering en water Advies onderhoud riolering 125.000 121.384 Begroting 2014

5.3 Bestuur Trainee VNG 38.400 30.943 Budget onderzoeksplannen

Totaal inhuur derden t.l.v.  prestatievelden 239.490 226.218

Bedrijfsvoering 

(apparaatskosten)

Vervanging ziekte, zwangerschappen 

en ouderschapsverlof
130.000 68.324 Begroting 2014

Invulling vacatures team Maatschappij 104.660 102.670 Vacaturegelden

Toezicht en handhaving 19.450 22.143 Vacaturegelden

85.000 Begroting 2014

12.806
Vacaturegelden

Communicatie 69.450 24.158 Begroting 2014

2.590 Begroting 2014

3.693 Vacaturegelden

Ondersteuner BAG, applicatiebeheer 12.000 20.706 IV & ICT plan

Helpdesk automatisering 6.336 30.025 Vacaturegelden

Totaal inhuur derden t.l.v. bedrijfsvoering 445.985 340.311

Totaal inhuur derden t.l.v. exploitatiebegroting 685.475 566.529

68.172

Toezicht grote bouwwerken, 

projectleider RO, stedebouwkundige, 

uitvoering koersdocument

Jurist 4.113
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Wat heeft het gekost? 

 

Bedragen x € 1000         

Lasten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2013 2014 2014 2014 

      na wijziging   
Bestuur -1.152 -1.068 -1.190 -936 

Samenwerking -730 -910 -910 -735 
Publiekszaken & Vergunningen -377 -362 -519 -444 

Totaal programmakosten -2.259 -2.340 -2.619 -2.115 
Apparaatskosten -4.225 -4.383 -4.383 -4.146 

Kapitaallasten -49 -59 -92 -91 

Totaal lasten -6.534 -6.782 -7.095 -6.352 
Apparaatskosten grondexpl.         
          
Kapitaallasten grondexpl.         

Baten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2013 2014 2014 2014 
      na wijziging   

Bestuur 35 15 15 15 
Samenwerking 21 22 22 29 

Publiekszaken & Vergunningen 400 861 661 749 
Totaal baten 456 898 698 792 
          

Saldo voor mutatie reserves -6.078 -5.885 -6.397 -5.559 
          

Reserves Rekening Begroting Begroting Rekening 
  2013 2014 2014 2014 

      na wijziging   
Toevoeging Reserves 0 0 0 0 

Onttrekking Reserves 121 216 499 147 

Eindtotaal 121 216 499 147 
          

Saldo na resultaatbestemming -5.957 -5.668 -5.898 -5.413 
          

          

          
  Saldo 

Saldo na resultaatbestemming Begroting 2014 na wijziging -5.898 
Saldo na resultaatbestemming Rekening 2014 -5.413 

Nadeel Rekening 2014 t.o.v. Begroting 2014 na wijziging 486 
 

 

In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina104 wordt een toelichting gegeven op het saldo.  
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Algemene dekkingsmiddelen 

 

Alle lasten en baten die samenhangen met de programma’s 1 t/m 5, worden rechtstreeks bij het 

desbetreffende programma verantwoord. De baten bestaan uit doeluitkeringen, specifieke 

rijksvergoedingen, huuropbrengsten en dergelijke. 

Daarnaast heeft de gemeente diverse inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is. Dit zijn de 

zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. Deze baten zijn niet aan een concreet programma toe te 

rekenen. Artikel 8 van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat in het 

programmaplan, naast de begroting van lasten en baten per programma, ook een overzicht Algemene 

Dekkingsmiddelen (ADM) en onvoorzien opgenomen wordt.  

 

Lokale heffingen 

De algemene heffingen (de niet-bestedingsgebonden heffingen) worden verantwoord bij de Algemene 

dekkingsmiddelen. De retributies (de bestedingsgebonden heffingen) zijn verantwoord onder de 

desbetreffende programma's. Een overzicht met de totale opbrengsten is opgenomen in de paragraaf 

Lokale heffingen. Daarnaast is er ook een relatie met het weerstandsvermogen waar de 

weerstandscapaciteit wordt toegelicht van de OZB, Rioolrecht en Afvalstoffenheffing.  

 

Algemene uitkering uit het gemeentefonds 

De werkelijk ontvangen algemene uitkering uit het gemeentefonds is hoger dan het geraamde bedrag. Het 

geraamde bedrag is berekend op basis van de meicirculaire 2013. Hierna is de septembercirculaire 2013 

(verwerkt in de Bestuursrapportage 2014) en decembercirculaire 2014 ontvangen. Deze hadden een 

positief effect op de algemene uitkering van de gemeente Hillegom.  

 

 

Algemene uitkering Begroot Berap Rekening 

Maatstaven  11.704.567 11.777.751 12.035.480 
Uitkeringsfactor 1,516 1,478 1,480 

  17.744.123 17.407.516 17.812.511 
Kortingen OZB -2.761.929 -2.577.973 -2.642.787 

Suppletie OZB 537 1.037 1.037 

Algemene uitkering totaal 14.982.732 14.830.580 15.170.761 
Uitkeringen       

Bijdrage WMO 1.891.747 2.094.827 2.117.051 
Dec. uitk. Peuterspeelzaalwerk 36.383 36.383 36.383 

Centra voor Jeugd en gezin 431.479 434.073 433.102 
Combinatiefuncties Brede Scholen sport en cultuur 68.880 68.880 68.880 

Dec. prov.taken vergunningverl. Toez. en handhaving   32.689 32.689 

Mantelzorg   7.333 7.333 
Koopkrachttegemoetkoming     58.060 

Invoeringskosten jeugdzorg  12.594 62.319 62.319 
Verwachte kortingen -350.000     

Opgenomen in berekeningen 17.073.815 17.567.084 17.986.578 

Verschillen   493.269 419.494 
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Dividenden 

In deze jaarrekening wordt het dividend verantwoord van de NUON, Alliander, BNG en Meerlanden over 

2013 (uitkering heeft plaatsgevonden in 2014). 

 

Bedragen x € 1.000 

    
 Dividend  

 Werkelijk 

2013  
 Begroting 

2014 vóór 

wijziging  

 Begroting 

2014 na 

wijziging  

 Werkelijk 

2014  

 NUON Energy  316 153 153 153 

 Alliander  276 214 462 462 

 Bank Nederlandse Gemeenten  74 90 63 63 

 Meerlanden  37 37 45 45 

 Totaal baten  703 494 723 723 
 

Post onvoorziene uitgaven 

De post onvoorziene uitgaven is begroot op € 1. Mutaties van de post onvoorziene uitgaven zijn alleen 

onder voorwaarden (raadsbesluit) toegestaan. In het onderstaande overzicht zijn de raadsbesluiten en 

mutaties weergegeven. 

 

Bedragen x € 1.000 

    Post onvoorziene uitgaven Wijziging Bij Af Saldo  

Raad 07 november 2013 Resultaat begroting 2014 45     

Raad 12 december 2013 
Capaciteit handhaven overlast 

honden   25   
Raad 22 mei 2014 Begrotingswijziging 2014 KDB 36     

Stand per 31-12-2014   81 25 56 
 

  

Bedragen x € 1.000 

  Werkelijk 

2013  

Begroting 

2014 vóór 

wijziging 

Begroting 

2014 na 

wijziging 

Werkelijk 

2014 

 Algemene uitkering gemeentefonds  16.913 17.074 17.567 17.987 
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Wat heeft het gekost? 

 

Bedragen x € 1000         

Lasten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2013 2014 2014 2014 

      na wijziging   
Lokale heffingen -630 -722 -722 -760 

Saldo financieringsfunctie -836 -257 -257 -854 
Onvoorzien 0 0 -56 0 

Overige dekkingsmiddelen -15 -2 -167 -16 
Totaal programmakosten -1.481 -981 -1.202 -1.630 
Apparaatskosten -87 -151 -392 -152 

Kapitaallasten -745 -472 -472 -472 
Totaal lasten -2.313 -1.604 -2.066 -2.254 
          
Baten Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2013 2014 2014 2014 

      na wijziging   
Lokale heffingen 4.168 4.494 4.494 4.557 

Algemene uitkering 17.085 17.074 17.567 18.037 
Dividend 703 494 723 723 

Saldo financieringsfunctie 3.848 3.464 3.464 3.737 
Overige dekkingsmiddelen 51 615 615 48 

Totaal baten 25.855 26.141 26.863 27.102 
          
Saldo voor mutatie reserves 23.542 24.537 24.797 24.848 
          
Reserves Rekening Begroting Begroting Rekening 

  2013 2014 2014 2014 
      na wijziging   

Toevoeging Reserves -395 0 0 -5.350 

Onttrekking Reserves 62 48 242 5.464 
Eindtotaal -333 48 242 114 
          
Saldo na resultaatbestemming 23.209 24.585 25.039 24.962 
          

     
     

  Saldo 

Saldo na resultaatbestemming Begroting 2014 na wijziging 25.039 
Saldo na resultaatbestemming Rekening 2014 24.962 

Voordeel Rekening 2014 t.o.v. Begroting 2014 na wijziging -77 
 

 In bijlage 1 van de jaarrekening, pagina104 wordt een toelichting gegeven op het saldo.  
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Paragraaf A Weerstandsvermogen 
  
A. Bestaand beleid 

Het College geeft in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en de jaarstukken de actuele 

risico’s aan van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen. Ook 

geven we de weerstandscapaciteit weer en in hoeverre schades en verliezen als gevolg van deze risico’s 

kunnen worden opgevangen. 

B. Weerstandsvermogen 

Onder weerstandsvermogen wordt het vermogen van de gemeente verstaan om niet voorziene financiële 

tegenvallers op te kunnen vangen om haar taken voort te kunnen zetten.  

 

Onder de weerstandscapaciteit vallen de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of 

kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. In deze paragraaf schenken we aandacht aan het 

weerstandsvermogen. Wij maken een berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit, geven een 

inventarisatie van de risico’s en bespreken het beleid, dat is opgesteld voor de weerstandscapaciteit en de 

risico’s. 

 

Het is van belang te weten of er sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. Als het risicoprofiel 

bekend is, is het mogelijk een relatie te leggen tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij 

gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide staat in de 

onderstaande figuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewenste hoogte van het weerstandsvermogen 

In de, door de raad vastgestelde, nota reserves en voorzieningen is de minimale omvang van de algemene 

reserve bepaald op € 6.000.000. De reserve bedraagt per 31 december 2014 € 6.757.000, waardoor het 

aanwendbare deel van de algemene reserve € 757.000 bedraagt. Dit komt neer op ongeveer € 36 per 

inwoner (bij 21.111 inwoners). Als een onvoorzien risico zich voordoet, wordt dat in eerste instantie uit de 

algemene reserve gedekt. 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

De beschikbare weerstandscapaciteit is in het Besluit Begroting en verantwoording (artikel 11.1) 

omschreven als “de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet 

begrote kosten te dekken”. Deze middelen kunnen bestaan uit de volgende componenten: 

1. Het eigen vermogen. Hiertoe behoren:  

- de algemene reserve, voor zover vrij aanwendbaar 

- de bestemmingsreserves voor zover de bestemming nog kan worden gewijzigd 

- de stille reserves 

2. De onbenutte belastingcapaciteit 

3. Bezuinigingsmogelijkheden  

4. De post onvoorzien 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Reserves, Onbenutte belastingcapaciteit en 
Exploitatiesaldo 

Benodigde weerstandscapaciteit (Risico’s) 

Financieel 
Juridisch  

Weerstandsvermogen 
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De weerstandscapaciteit van de gemeente wordt als volgt weergegeven: 

Bedragen x € 1.000 

Weerstandscapaciteit  

Begroot 

2014 

Werkelijk 

2014 

OZB  1.819 1.605 

Rioolrecht (zie toelichting) 254 -71 

Afvalstoffenheffing  83 84 

Precariobelasting 355 -86 

Totaal onbenutte belastingcapaciteit 2.511 1.531 

Onvoorzien 0 0 

Saldo begroting resp. jaarrekening 62 181 

Totaal onvoorzien en saldo begroting/jaarrekening 62 181 

Totaal weerstandscapaciteit in de exploitatie 2.573 1.712 

Vrij aanwendbaar deel algemene reserve 1.559 757 

Reeds aanwezige buffer in de algemene reserve 6.000 6.000 

Stille reserves 2.675 2.200 

Totaal weerstandscapaciteit in eigen vermogen 10.234 8.957 

      

Totaal weerstandscapaciteit 12.807 10.669 

 

Toelichting 

Onder belastingcapaciteit verstaan we de financiële ruimte die er is om de belastingen en heffingen te 

verhogen. Voor de heffingen geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn. 

Onroerend Zaak Belasting 

Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt in de meicirculaire het zogenaamde artikel 12-norm 

gehanteerd bij de onroerende zaakbelasting. (Voor 2014 is deze norm 0,1651% van de waarde van de 

woningen.) Dit is de norm die een gemeente moet hanteren wil zij voor een artikel 12-uitkering in 

aanmerking komen.  

 

De werkelijke opbrengst OZB in 2014 is:   € 2.915.900 

Totale vastgestelde WOZ waarde € 3.008 miljoen x 0,1651% € 4.520.438 

De onbenutte capaciteit is:  € 1.604.538 

Rioolrecht 

Er is over 2014 geen onbenutte belastingcapaciteit van het rioolrecht.  

 

De werkelijke lasten zijn:  € 2.051.949 

De werkelijke baten zijn:  € 2.123.426 

Positief saldo:  €       71.477 

 

Het dekkingspercentage over 2014 is 103,5%. (in 2013 was dit 100,6%).  

Afvalstoffenheffing 

De onbenutte belastingcapaciteit van de afvalstoffenheffing wordt vastgesteld op basis van 100% 

kostendekking. Ook hier geldt dat het bedrag waarmee een gemeente bij de heffing onder de 100% blijft, 

beschikbaar is als onbenutte belastingcapaciteit. We streven een kostendekking van 100% na.  
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De werkelijke lasten zijn: € 2.685.761 

De werkelijke baten zijn:  € 2.602.013 

Saldo: € 83.748 

 

Het dekkingspercentage over 2014 is 96,9 (in 2013 was dit 94.3%). Voor 2014 was een 

dekkingspercentage geraamd van 97,0.  

 

Vrij aanwendbaar deel algemene reserve 

Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve is dat deel van de reserve, dat direct beschikbaar is 

voor een financiële tegenvaller. Als ondergrens van de algemene reserve geldt € 6.000.000 als minimum 

om de uitvoering van de gemeentelijke taken te waarborgen. De algemene reserve bedraagt per 31 

december 2014 € 6.757.000. Het aanwendbare deel van de algemene reserve is € 757.000. 

Stille reserve 

Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd, maar die direct 

verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Voor de besprekingen van de scenario’s 2014-2020 is 

gekeken naar verschillende panden die direct verkoopbaar zijn. Het aantal panden dat op dit moment 

direct te verkopen is, is minimaal. Ook werkt de markt door de crisis niet mee. Toch hebben we gemeend 

een bedrag van € 2.2 miljoen op te nemen, omdat aannemelijk is te maken dat verschillende panden en 

gronden met aanpassing te verkopen zijn. 

 

C. Risico’s 

 

Inleiding 

Het weerstandsvermogen dekt risico’s af waarvoor het niet mogelijk is een redelijke schatting van de 

mogelijke schade of het verlies te maken. Hierdoor kan geen voorziening worden getroffen of een 

afwaardering van de activa plaatsvinden. Hieronder staan de risico’s die aan bovengenoemde criteria 

voldoen en die van een zodanige omvang zijn, dat zij de financiële positie van de gemeente kunnen 

beïnvloeden. Zaken die onderdeel vormen van het normale bedrijfsrisico van de gemeente zijn niet 

opgenomen.  

 

Risico’s 

Om te bepalen of de gemeente voldoende weerstandscapaciteit heeft, zijn alleen de financiële risico’s van 

belang die niet worden afgedekt door verzekeringen, voorzieningen of andere afdoende maatregelen. 

Alleen die risico’s die van materieel belang kunnen zijn worden hieronder weergegeven. 

 

Risico’s die voortvloeien uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties 

 Gemeentegaranties 

De gemeente Hillegom heeft in het verleden meerdere malen gemeentegaranties afgegeven aan 

instellingen (stichtingen etc.). Aanspraken van derden op deze garanties zijn daarom niet uit te sluiten. Van 

gemeentezijde wordt per jaar aandacht aan de financiële afwikkeling geschonken om eventuele problemen 

vroegtijdig te signaleren, waardoor aanspraken kunnen worden voorkomen of beperkt. Overigens wordt 

het risico als zeer gering geschat. Per 31 december 2014 staat de gemeente borg voor in totaal 

€ 1.959.369 aan geldleningen. Dit bedrag is inclusief de borgstelling van het GOM € 1.416.100. Exclusief 

het bedrag van de GOM is het totaal aan gemeentegaranties € 543.269. 

 

 Gemeenschappelijke regelingen  

De gemeente participeert in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De deelname brengt financiële 

risico’s met zich mee, omdat het uitgavenbeleid door het bestuur van het samenwerkingsverband wordt 

bepaald en niet door de individuele gemeenten. Sommige van deze gemeenschappelijke regelingen zijn 
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gevoelig voor gewijzigde externe omstandigheden, zoals verslechterende economische omstandigheden of 

nieuwe wettelijke regelingen.  

 

 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 

In 2012 is een garantstelling verstrekt aan het GOM. Het maximale risico ontstaat als de totale 

garantstelling van de 6 x € 7 miljoen = € 42 miljoen is benut en er voor geen enkel project planologische 

zekerheid verkregen is. Het maximale risico wordt bepaald door de gemaakte plankosten, de gemaakte 

rentekosten en het verkoopverlies in geval van gedwongen verkoop. Zoals eerder in de informatie van de 

GOM is opgenomen is het risico per gemeente/aandeelhouder zo’n € 2,3 miljoen.  

 

Risico’s die voortvloeien uit het beleid van andere overheden 

 Algemene uitkering gemeentefonds 

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is sinds 2012 weer gekoppeld aan de overheidsuitgaven, het 

zogenaamde ‘trap op, trap af’ principe. In tijden van hoogconjunctuur ontvangt de gemeente een hoge 

uitkering. Bij laagconjunctuur wordt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds verlaagd. Daarnaast 

spelen beslissingen op Rijksniveau mee in de bepaling van de hoogte van de uitkering. Het opgenomen 

bedrag in de rekening voor de algemene uitkering is € 17.986.578.  

 

 Nieuwe wetgeving open einde regeling 

Er is een aantal wetten en regelingen waarbij de hoogte van de kosten afhankelijk is van het aantal 

aanvragen. Voorbeelden hiervan zijn de Wet werk en bijstand, de Wet maatschappelijke ondersteuning en 

leerlingenvervoer. Ook implementatie van nieuwe wetgeving kan een financieel risico met zich 

meebrengen.  

 

 Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOf) 

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet HOf. Met de Wet HOf gaat per jaar een plafond gelden voor 

het EMU-tekort (zie ook onderdeel G van de Financiële begroting) van alle gemeenten samen. De hoogte 

van het plafond, dat met de Wet HOf geldt, wordt jaarlijks op basis van bestuurlijk overleg vastgesteld. Het 

netto financieringssaldo van alle gemeenten bij elkaar mag in een jaar dus niet boven dit plafond 

uitkomen. 

 Wet maatschappelijke ondersteuning 

Op basis van de vigerende wetgeving hebben gemeenten onvoldoende zicht in de volledigheid, juistheid en 

rechtmatigheid van de eigen bijdrage van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK berekent en 

incasseert de eigen bijdrage voor o.a. de Wmo. De wetgever bepaalde dat de verantwoordelijkheid geen 

gemeentelijke taak is. De gemeente kan geen zekerheid geven ten aanzien van de omvang en hoogte van 

de eigen bijdrage.  

 

 Schatkistbankieren 

Het Schatkistbankieren voor decentrale overheden heeft een wettelijke basis in de wet Financiering 

decentrale overheden (Fido). De wet beoogt deelname aan Schatkistbankieren van alle decentrale 

overheden. De gemeente is verplicht om overtollige gelden onder te brengen bij het Rijk. In de wet is een 

overgangsregeling opgenomen dat aangeeft dat de eerder uitgezette tegoeden in 7 jaar worden 

afgebouwd.  

 

Risico’s die voorvloeien uit het eigen beleid 

 Grondexploitaties 

Binnen de gemeente Hillegom is er nog één grondexploitatie, namelijk de Vossepolder. Gezien de 

complexheid van de exploitatie is het mogelijk dat het werkelijke resultaat minder positief uitvalt dan 

verwacht. Daarbij kunnen wijzigingen op fiscaal gebied en koopkrachtvermindering een belangrijke invloed 
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hebben op het uiteindelijke projectresultaat. Ook rentefluctuaties en inflatie zijn factoren die een materieel 

gevolg voor de grondexploitatie kunnen hebben.  

 

 Onderhoud openbare voorzieningen 

De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door oneffenheden of spoorvorming 

in de weg. Ook door omvallende bomen of door takbreuk bij storm kan schade aan eigendommen van 

derden worden aangericht. Voor de gemeente geldt een “risicoaansprakelijkheid”. Dat wil zeggen dat de 

gemeente aansprakelijk is voor het creëren van een mogelijk schadeveroorzakende situatie. Er dient dus 

een voortdurende alertheid te zijn op het aansprakelijkheidsrisico. 

 

 Bodemverontreinigingen 

In algemene zin geldt dat er voor de gemeente Hillegom een financieel risico bestaat van sanering van 

locaties met bodemverontreiniging. In de begroting is geen rekening gehouden met dit risico, aangezien 

het een incidenteel karakter heeft. 

 

 Planschades 

We gaan ervan uit dat alle planschades worden verhaald conform afgesloten overeenkomsten. Mocht de 

planschade niet verhaald of binnen het programma 1 Ruimte van de begroting opgevangen kunnen 

worden, dan wordt de raad hierover geïnformeerd. In 2014 is een bedrag van in totaal € 119.607 

uitbetaald. De schades zijn gemeld in de Bestuursrapportage 2014. 

 

 Investeringen Stedelijke Vernieuwing (ISV) 

Voor investeringen stedelijke vernieuwingen (ISV) stelde de provincie in totaal € 4.128.115 beschikbaar. 

Hiervan is een deel als voorschot ontvangen in de periode 2005-2010. 

 

Subsidie ISV 1 ISV 2 ISV 2 Totaal 

 Projecten Himera Midea, 

Jozefpark 

Triangel, 

Woonzorgzone, 

Goed Wonen 

Henri Dunantplein 

Toegekend 1.393.627 2.338.669 395.819 4.128.115 

Voorschot ontvangen   1.878.113 317.870 2.195.983 

Definitieve beschikking 1.393.627     1.393.627 

 

De ISV bijdragen zijn gekoppeld aan prestatieafspraken. In de jaarrekening wordt met een SiSa verklaring 

verantwoording afgelegd over de besteding van deze provinciale bijdragen en realisatie van de prestaties. 

Op basis van de SiSa verantwoording in de jaarrekening 2009 heeft de provincie uitstel verleend voor het 

realiseren van de prestatieafspraken t/m 2014. Niet alle prestaties zijn op dit moment gerealiseerd. We 

lopen risico een deel van de ISV bijdragen terug te moeten betalen. Overigens hebben wij een voorziening 

getroffen door de gelden op de balans te verantwoorden onder de post specifieke uitkeringen. Hierdoor is 

het risico beperkt en heeft dat weinig invloed op de beoordeling van ons weerstandsvermogen. We 

schatten het risico in op maximaal €150.000.  

 

 Precario 

De afgelopen jaren is de precariobelasting voor kabels en leidingen van nutsbedrijven herhaaldelijk in de 

Tweede Kamer onderwerp van bespreking geweest. Nadat in maart 2010 het kabinet heeft besloten het 

wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting voor kabels en leidingen van nutsbedrijven niet in te 

dienen bij de Tweede Kamer (op advies van de Raad van State) is in december 2011 een motie aangenomen 

waarin de regering wordt opgeroepen haast te maken met het wetsvoorstel tot afschaffing van deze 

belasting. In eerdere berichtgevingen is naar voren gekomen dat voor gemeenten die nu precariobelasting 

heffen een overgangsregeling gaat gelden van 10 jaar.                                                                          
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Mocht de precariobelasting per 1 januari 2015 zijn afgeschaft, dan bedraagt het nadeel voor de gemeente 

Hillegom € 1.173.000 per jaar. Wij blijven de ontwikkelingen volgen.  

 

Risicobeheersing 

In het kader van beheersing van risico’s (risicomanagement) dienen de risico’s die een cruciaal financiële 

dreiging vormen voor de gemeente Hillegom te worden uitgelicht. Door de impact van een dreiging te 

vermenigvuldigen met de kans dat een dreiging zich voordoet, kan de omvang van een bepaalde dreiging 

worden gekwantificeerd. Indien het totaal van de risico’s kleiner is dan het weerstandsvermogen, is het 

weerstandsvermogen toereikend om de verwachte risico’s te dekken. 

 

Ratio weerstandsvermogen 

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / geschatte risico’s 

Voor Hillegom komt deze ratio uit op € 10,7 miljoen / € 4,2 miljoen = 2,5 wat uitstekend is. € 4,2 mln. is 

de optelsom afgerond op 2 decimaal van € 0,54 mln. aan gemeentegaranties, € 0,15 mln. ISV gelden, € 2,3 

mln. GOM risico en € 1,2 mln. risico precariobelasting. 

 

Beoordeling weerstandsvermogen 

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen maken wij gebruik van onderstaande 

waarderingstabel opgesteld door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). 

 

Waarderingscijfer Ratio Weerstandsvermogen Betekenis 

A >2 Uitstekend 

B 1,4< x <2,0 Ruim voldoende 

C 1,0 < x < 1,4 Voldoende 

D 0,8 < x < 1,0 Matig 

E 0,6 < x< 0,8 Onvoldoende 

F <0,6 Ruim onvoldoende 

 

Het weerstandsvermogenwaarderingscijfer in 2014 voor de gemeente Hillegom met een ratio van 2,5        

te beoordelen als meer dan uitstekend. 

 

Onderwerp        Jaar 2011 2012 2013 2014 

Geschatte risico’s 3,25 mln. 3,3 mln. 4,6 mln. 4,2 mln. 

Beschikbare weerstandscapaciteit 15,7 mln. 17,3 mln. 16,9 mln. 10,7 mln. 

Ratio 4,8 5,2 3,7 2,5 
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Paragraaf B Onderhoud Kapitaalgoederen 
 

Inleiding 

Voor het in stand houden van kapitaalgoederen wordt in de gemeente Hillegom gebruik gemaakt van 

beheerplannen. In deze plannen wordt het gewenste kwaliteitsniveau van de voorzieningen vastgelegd. Op 

basis daarvan wordt een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. 

 

Onderhoudsplan 
(per categorie) 

Vastgesteld c.q. 
Geactualiseerd 

Looptijd 

(t/m 

jaar) 

Verbonden programma/prestatieveld 

Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke 

gebouwen. incl. gemeentelijk woningbezit 

2012-2031 

17-04-2012 2031 Diverse Programma's  

Meerjaren onderhoudsplan 

schoolgebouwen 2013-2032 
05-02-2013 2032 Programma 2, prestatieveld 2.2 onderwijs 

Beleidsplan Onderhoud Wegen 2011-2015 21-10- 2010 2015 Programma 4, prestatieveld 4.1 

infrastructuur 

Brugbeheerplan 2015 – 2019 2015 2019 Programma 4, prestatieveld 4.1 

infrastructuur 

Stedelijk waterplan 2008 – 2015 
Baggerplan en -programma 

2009 
2015 

2015  
2018 

Programma 4, prestatieveld 4.3 riolering 

GRP Gemeentelijk RioleringsPlan incl. RBP 

Riool Beheer Plan 2010-2015 
15-06-2010 2015 Programma 4, prestatieveld 4.3 riolering 

Beheer en onderhoudsplan Openbare 

Ruimte conform de dienstverlening 

overeenkomst met de Meerlanden 

2011 2021 Diverse Programma's 

Groenbeheerplan 2014-2023 2015 2023 Programma 4, prestatieveld 4.2 groen 

Openbare verlichting 2011-2021 01-02-2011 2021 Programma 4, prestatieveld 4.1 

infrastructuur 

Speelruimteplan 2003, speeltuinbeleid 

2007, nota Speelruimtebeleidsplan 2010  
2010 

10-02- 2011 
2020 Programma 4, prestatieveld 4.2 groen 

Programma 2, prestatieveld 
2.3 sport en gezondheid 

 

A. Gebouwenbeheer  

Voor het laatst is het meerjaren onderhoudsplan in 2012 aangepast. Minimaal één keer per vijf jaar wordt 

het onderhoudsplan geactualiseerd, uiterlijk in 2017. Daar waar mogelijk worden duurzaamheidsaspecten 

meegenomen. De NEN 2767 inspectie uit 2011 was ook in 2014 nog steeds van toepassing. Gelet op de 

uitgevoerde werkzaamheden is de inspectie uitgesteld tot medio 2015.  

 

We kennen de volgende conditiescores; 

 Conditiescore 1  = uitstekende conditie 

 Conditiescore 2  = goede conditie 

 Conditiescore 3  = redelijke conditie 

 Conditiescore 4  = matige conditie 

 Conditiescore 5  = slechte conditie 

 Conditiescore 6  = zeer slechte conditie 
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Object Adres Conditiescore 

1. Loods gemeentewerf Marconistraat 16 3/4 
2. Gemeentehuis (kantoor) Hoofdstraat 115 3/4 

3. Gemeentewerf (kantoor) Marconistraat 16 3 

4. Algemene begraafplaats (schuillokaal) Wilhelminalaan 3 
5. Ambtswoning Paulus Potterplantsoen 13 2 

6. Kulturele Raad (gemeentelijk monument) Prinses Irenelaan 16 2/3 
7. Algemene begraafplaats (aula) Wilhelminalaan 3 

8. Brandweerkazerne Weerlaan 20 2/3 

9. Gymnastiekzaal De Giraf Guido Gezellelaan 3 3 
10. Gymnastiekzaal Mesdaglaan Mesdaglaan 1 3 

11. ’t Hof (rijksmonument) Hoofdstraat 115 2/3 
12. Schuillokaal Zanderij Stationsweg 47 3/4 

 

1. Algemeen  

 Het jaarplan 2014 is opgesteld. 

 Nauw overleg met management Sportfondsen over een aantal onderhoudskwesties die dringend 

zijn maar niet zijn opgenomen in het onderhoudsprogramma. Belangrijkste is de 

rioleringsproblematiek. Uit het toenemende aantal incidenten blijkt dat de riolering toe is aan 

versneld groot onderhoud. Offertes zijn opgevraagd, maar de gevoerde procedure heeft 

vooralsnog niet voldaan aan het gemeentelijk beleid betreffende inkoop en aanbesteding.  

Verder is onderzoek gedaan naar verbetering beveiliging en het verminderen van risico’s van 

transport en overbrengen chemische middelen naar de machineruimte.  

 De locatie Paulus van het Fioretticollege aan de Garbialaan is gesloopt en in afwachting van 

planvorming eenvoudig ingericht. Werkzaamheden zijn in het 2e kwartaal 2014 afgerond. Het 

tijdelijke fietspad en het tijdelijke parkeerterrein t.b.v. het bereikbaar blijven en de ontsluiting van 

de wijk tijdens de herinrichtingwerkzaamheden N208 blijven tijdens de realisatie van de 2e fase 

Woonzorgzone gehandhaafd. 

 Diensten Centrum Elsbroek (DCE). In het 3e en 4e kwartaal zijn de welzijninstellingen 

ondergebracht in het nieuwe DCE. Na voltooiing van de bouwfase (ruwbouw) is de afbouw en 

inrichting voortvarend opgepakt en uiteindelijk in november 2014 gerealiseerd. De ruim 600 m2 

die de gemeente ter beschikking heeft zijn verdeeld onder diverse welzijninstellingen. 

 De voormalige ambtswoning is te koop aangeboden aan de huidige huurder. 

 Het kunstobject “De Waterwolf” blijft veel onderhoud vragen, het specialistisch werk en de slechte 

toegankelijkheid maken het lastig en duur in het onderhoud. Het mechanisme is al eens vervangen 

en vergt periodiek onderhoud. 

2. Algemene begraafplaats  

 De herinrichting van de algemene begraafplaats aan de Wilhelminalaan is afgerond. 

3. Gemeentehuis ’t Hof 

 De herinspectie van Erfgoedhuis Zuid-Holland (voorheen Monumentenwacht) heeft geen 

bijzonderheden opgeleverd. Het pand heeft de kwalificatie ‘goed’. 

 In het kader van planmatig onderhoud heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor 

schilderwerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en geheel afgerond.  

4. Gemeentehuis (kantoorgebouw) 

 De procedure van aanbesteding heeft meer tijd gevergd dan was voorzien. Werkzaamheden zijn in 

het 3e kwartaal gestart en zijn in het 1e kwartaal 2015 afgerond. 

 Het noodstroomaggregaat is geplaatst en aangesloten. Maandelijks op de 1e maandag van de 

maand tussen 12.00 -14.00 uur wordt de apparatuur getest.  
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 Duurzaam groendak; de beplanting heeft nog niet het beoogde effect. Met de leverancier is naar 

een oplossing gezocht. Deze is begin 2015 gerealiseerd. 

 De nood- en vluchtwegverlichting zijn daar waar nodig vervangen. 

 De vluchtroutes in het pand en de plattegronden zijn geactualiseerd. 

 Preventief is een asbestinventarisatie uitgevoerd en heeft asbestsanering van liftmachinekamer 

plaatsgevonden. 

 Voor het kantoorpand is een asbest beheerplan opgesteld. 

 Groot onderhoud, duurzame aanpassing verlichting gehele kantoorpand en vervangen glas in alle 

kozijnen in duurzaam HR++ glas. 

 De jaloezieën zijn vervangen door screens die minder onderhoudsgevoelig zijn. 

5. Gymzaal “Mesdaglaan”  

Het verouderde legionella beheerplan is vervangen door een geheel nieuw beheerplan dat voldoet aan 

wet- en regelgeving. 

6. Gymzaal “Guido Gezellelaan”  

Ook in deze locatie is het verouderde legionella beheerplan vervangen door een geheel nieuw 

beheerplan dat voldoet aan wet- en regelgeving. 

7. Pand Prinses Irenelaan 16; Stichting Kulturele Raad, Het Raam 

De verwarmingsinstallatie is verder geoptimaliseerd, afsluiters in de CV ruimte en een defecte radiator 

zijn vervangen.  

8.   Brandweerkazerne 

Voor het pand aan de Weerlaan 20 is de waterleiding aangepast en is een legionella beheerplan 

opgesteld. 

9.  Mauritslaan 5. 

Met de renovatie van de Fontein is de onderwijsbestemming van het pand Mauritslaan 5 komen te 

vervallen. Het pand wordt gesplitst en juridisch losgekoppeld.  

 

Voorziening onderhoud gebouwen 

Stand per 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 

Bedrag € 681.696 € 735.546 € 946.251 € 688.743 

 

B. Onderwijsgebouwen 

Algemeen 

De verantwoordelijkheid rond het onderhoud van de schoolgebouwen is geregeld in de “Verordening 

voorziening huisvesting onderwijs”. In grote lijnen komt het er op neer, dat het binnenonderhoud wordt 

verricht op kosten van de schoolbesturen. Groot onderhoud aan de buitenzijde van de schoolgebouwen en 

de schoolpleinen komt in beginsel voor rekening van de gemeente. Per 1 januari 2015 gaat er een 

wetswijziging van kracht waarbij de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud overgaat van de 

gemeenten naar de schoolbesturen. 

 

Wat hebben wij bereikt 

In navolging van de asbestinventarisaties is bij basisschool de Giraf en de Leerwinkel het aanwezige asbest 

in de centraleverwarming ruimtes verwijderd. Tevens hebben wij middelen beschikbaar gesteld voor het 

vervangen van de tuinmuur van basisschool de Giraf en zijn de niet langer uitstelbare 

herstelwerkzaamheden aan het dak van de Jozefschool uitgevoerd.  

Tijdens de voorbereiding van de renovatie van basisschool de Fontein is geconstateerd dat de begane 

grondvloer van de school in zeer slechte staat verkeerd. In 2012 is gekozen voor een tijdelijke oplossing 

om de veiligheid van de gebruikers van de school te kunnen waarborgen. Tijdens de renovatiewerk-

zaamheden is de vloer alsnog vervangen. Voorafgaand aan deze werkzaamheden is asbest in de lijmlaag 
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van de vloer aangetroffen, waardoor de sloop van de vloer door een gespecialiseerd asbestsanering bedrijf 

diende te worden uitgevoerd.  

Wat hebben we er voor gedaan 

Om de nodige sturing te geven stelt een deskundig bureau in opdracht van de gemeente eens per twee jaar 

een meerjaren onderhoudsplan (mop) voor een periode van minimaal 10 jaar op. De laatste actualisatie 

vond plaats eind 2012. Dit onderhoudsplan is de basis om de aanvragen van de schoolbesturen te 

beoordelen en te honoreren. Schoolbesturen dienen uiterlijk 15 februari van het voorafgaande jaar hun 

aanvragen voor groot onderhoud bij het college in.  

Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen 

Om de lasten van dit onderhoud gelijkmatig over de jaren te verdelen heeft de gemeente een voorziening 

groot onderhoud schoolgebouwen ingesteld.  

 

Voorziening onderhoud onderwijshuisvesting 

Stand per 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 

Bedrag 406.042 433.742 534.801 393.816 

 

C. Beheer openbare ruimte  

IBOR (Integraal beheer openbare ruimte) 

 Beheer en onderhoud hebben we op een integrale wijze volgens planning uitgevoerd. 

 Voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte hebben we een meerjaren 

dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de Meerlanden. Uit de jaarlijkse kwaliteitsschouw blijkt dat de 

kwaliteit van de buitenruimte is behouden. 

 De kwaliteit van de openbare ruimte en haar infrastructuur behouden, herstellen of verbeteren we door 

specifieke projecten, reconstructies en verbeteringsmaatregelen.  

 

Wegen 

Uit de resultaten van de jaarlijkse inspectie 2014 blijkt dat 82% van onze wegen voldoet aan de CROW 

classificatie “voldoende”. Uit de inspecties blijkt dat de kwaliteit van het wegennet in de gemeente Hillegom 

de afgelopen jaren redelijk stabiel is geweest. De kwaliteit van het wegennet bevindt zich op de gewenste 

“basis” kwaliteit. 

Openbare Verlichting 

Door cyclisch onderhoud (groepsremplace van de lampen) en het vervangen van masten houden we de 

kwaliteit van de openbare verlichting op peil. In 2014 zijn naast de masten aan N208 ook nog 47 nieuwe 

masten geplaatst. Ook is in 2014 doorgegaan met het toepassen van energiezuinige LED verlichting. Er zijn 

58 LED armaturen geplaatst. Hiermee behouden we hetzelfde verlichtingsniveau. Het energieverbruik is 

echter wel gedaald. 

 

Verkeersregelinstallatie 

In 2014 zijn er twee nieuwe installaties geplaatst. De installatie op de kruising N208/Weerlaan is uit 1985 

en staat al enige tijd op het investeringsprogramma om te worden vervangen. Deze installatie is technisch 

niet meer betrouwbaar, kwetsbaar en duur in onderhoud. 

Kunstwerken  

In 2014 heeft de gemeente voor circa één kilometer aan beschoeiingen vervangen. Ook is er bij de 

Eikenlaan een natuurlijke oever aangelegd.  
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Groen 

De aandachtsbomen vanuit de VTA controle 2013 zijn gecontroleerd. In 2015 zullen deze aandachtsbomen 

wederom worden geïnspecteerd om de vitaliteit te monitoren. Op deze wijze wordt een beeld verkregen 

over de gezondheid van de bomen in Hillegom. 

Riolering en water 

De jaarlijkse reiniging en inspecties zijn uitgevoerd. De resultaten hiervan worden verwerkt in een 

meerjarige operationeel programma. Hierin is opgenomen op welke wijze de gebreken opgelost kunnen 

worden in het rioolstelsel. Onderhoudswerkzaamheden en herstelwerkzaamheden aan de pompgemalen en 

grotere gemalen zijn uitgevoerd conform de bevindingen van de reguliere inspecties. Elk jaar wordt een 

derde van de gemalen en pompen geïnspecteerd conform de BRL systematiek (Beoordelingsrichtlijnen voor 

Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompen en Gemalen). 

 

Prestatiegegevens  

In onderstaand overzicht is in zijn totaliteit weergegeven wat er aan onderhoud kapitaalgoederen is 

uitgegeven. 

 

Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 

Product Rekening 2013 
Begroting 2014 

vóór wijziging 
Begroting 2014 

na wijziging 
Rekening 2014 

Wegen 795.603 743.861 756.861 616.226 
Openbare Verlichting 88.698 89.000 89.000 94.969 

Water 322.588 30.839 73.839 33.176 
Kunstwerken 35.374 60.000 60.000 27.833 

Openbaar Groen 392.182 293.731 293.731 298.407 

Riolering 254.210 317.793 317.793 250.856 

 

 

Voorziening onderhoud riolering  

Stand per  31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 

Bedrag 343.677 0 0 695.563 
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Paragraaf C Financiering 

 
Opname van deze paragraaf in de jaarrekening 2014 vloeit voort uit de artikelen 9, lid 2 en 13 van het 

‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’. Deze paragraaf geeft inzicht in het 

(verwachte) risicoprofiel van de gemeente Hillegom op het terrein van de treasury. In deze paragraaf gaan 

wij achtereenvolgens in op al bestaand beleid, het risicobeheer, de financieringsbehoefte, het 

renteresultaat, de ontwikkeling van de leningenportefeuille en onze rentevisie. 

 

A. Bestaand beleid 

 

Wet Fido 

In de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) zijn kaders gesteld voor een verantwoorde en 

prudente inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie bij decentrale overheden.  

 

Treasurystatuut 

Het treasurystatuut is verankerd in artikel 14, van de ‘De verordening artikel 212 Gemeentewet’ en bevat 

de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, 

richtlijnen en limieten. Het treasurystatuut is begin 2012 geactualiseerd. Het nieuwe treasurystatuut 

voldoet aan de laatste wijzigingen van de wet Fido. Het treasurystatuut 2012 is in januari 2012 door B&W 

vastgesteld en aan de raad ter kennisgeving aangeboden. Per 1 februari 2012 is het treasurystatuut 2012 

in werking getreden.  

 

B. Risicobeheer 

 

Het risicobeheer is gericht op het beperken van financiële risico’s. Het gaat om de volgende risico’s: 

 

1. Renterisico 

De doelstellingen van het renterisicobeheer zijn: 

 Het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten 

van het vreemd vermogen hoger, respectievelijk dat de renteopbrengsten van activa lager zullen zijn 

dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau, c.q. het in de meerjarenbegroting en begroting geraamde 

niveau; 

 Het minimaliseren van de rentekosten en het optimaliseren van de rentebaten binnen de in het 

treasurystatuut vastgestelde richtlijnen en limieten. 

 

Gemeenten zijn wettelijk verplicht het renterisico dat zij lopen inzichtelijk te maken aan de hand van een 

tweetal berekeningen: de berekening van de zogenaamde kasgeldlimiet en de berekening van de 

zogenaamde renterisiconorm. 

 

2. Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet is het wettelijk maximum aan leningen met een looptijd korter dan één jaar. De 

kasgeldlimiet staat de gemeente Hillegom toe de financieringsbehoefte tot een bedrag van € 4.246.000 

(begroting 2014) te dekken met kortlopende geldleningen.  

De kasgeldlimiet is voor 2014 als volgt te berekenen: 
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Bedragen x € 1.000 

Ruimte kasgeldlimiet per kwartaal 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 
Gemiddelde netto vlottende schuld (-) 

dan wel gemiddelde overschot 

vlottende middelen (+) -1.378 -1.151 -237 -1.143 
Kasgeldlimiet (begroting 2014) 4.246 4.246 4.246 4.246 

Ruimte 2.868 3.095 4.009 3.103 

3. Renterisiconorm 

De renterisiconorm bepaalt het feitelijke renterisico op de door de gemeente aangetrokken langlopende 

geldleningen. Volgens de wet Fido mogen de renterisico’s van renteherziening en herfinanciering niet 

hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. In 2014 heeft de gemeente Hillegom geen langlopende 

geldleningen aangetrokken. 

 

4. Koersrisico 

De doelstelling van het koersrisicobeheer is: 

 Het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de 

gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. 

De gemeente Hillegom bezit de volgende aandelen: 

Deelneming 
Aantal 

aandelen 
  Boekwaarde  

1-1-2014 
Aantal 

aandelen 
  Boekwaarde  

31-12-2014 
Dunea 66.167 0,45 66.167 0,45 

Liander NV 0,37% 1.443,47 0,37% 1.443,47 
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 49.686 112.732,62 49.686 112.732,62 

Gemeenschappelijke Regeling Mare Groep NV 1 647,54 1 647,54 

Greenport ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 1 65.616,00 1 65.616,00 
Meerlanden NV 8.008 840.840,00 8.008 840.840,00 

Totaal   1.021.280,08   1.021.280,08 
 

De waarde van de aandelenportefeuille is gebaseerd op de historische aankoopprijs. De werkelijke waarde 

is moeilijk te bepalen omdat het geen vrij verhandelbare aandelen betreft. 

 

5. Liquiditeitsrisico 

De doelstelling van het intern liquiditeitsbeheer is: 

 Het beheersen van de risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en meerjaren 

investeringsplanning waardoor als gevolg de financieringskosten hoger kunnen uitvallen. 

Hiertoe hebben wij een meerjarige liquiditeitsplanning opgesteld en zijn wij in staat om fluctuaties in 

benodigde liquide middelen goed te plannen en tijdig maatregelen te nemen. 

 

6. Kredietrisico / Debiteurenrisico 

De doelstelling van het kredietrisicobeheer is: 

 Het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de 

vorderingspositie als gevolg van het niet tijdig kunnen nakomen van de verplichtingen van de 

tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit. 
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De gemeente Hillegom heeft zich garant gesteld voor diverse geldleningen van derden. 

  Risico op borgstellingen 1-1-2014 31-12-2014 

a Totaal volume van in de borgstelling betrokken geldleningen 10.166.397 9.357.126 

b Borgstelling gemeente Hillegom 2.123.176 1.959.369 

  Percentage b/a 21% 21% 
  

C. Kengetallen 

  
Om inzicht te geven in de ontwikkeling van de balansverhoudingen van de gemeente zijn enkele balans- 

en financiële ratio’s vermeld. De ratio’s geven inzicht in de wijze waarop de bezittingen van de gemeente 

zijn gefinancierd. Tevens is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen aangegeven. 

Daarnaast worden de balanscijfers per inwoner weergegeven. 

 

De verhouding totale activa/vreemd vermogen (1) zegt iets over de solvabiliteitspositie. Hoe hoger het 

kengetal is, des te minder activa met vreemd vermogen zijn gefinancierd.  

De verhouding vlottende activa/kort vreemd vermogen (2), heet ook wel de currentratio. Deze zegt iets 

over de liquiditeitspositie. De gewenste waarde van de currentratio ligt tussen de 1 en de 1,5. Is de 

currentratio lager dan 1, dan is er onvoldoende zekerheid dat crediteuren op tijd betaald kunnen worden. 

Is de currentratio hoger dan 1,5, dan is er sprake van te veel aan liquiditeit. Met een ratio van 1,5 heeft de 

gemeente Hillegom voldoende zekerheid om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. 

 

Uit onderstaande tabel blijken de balansverhoudingen gunstig te zijn. 

 

Bedragen in miljoenen euro's 
rekening 

2012 
rekening 

2013 
rekening 

2014 

Eigen vermogen       69,2      64,5      63,3  
Voorzieningen         1,8        2,6        3,3  

Subtotaal       71,0      67,1      66,6  
Boekwaarde vaste activa       64,7      65,0      61,4  

Voorraden (grondexploitatie)         4,4-       3,2-       1,4- 

Financieringsoverschot       10,7        5,3        6,6  
  

   

  

Financiële ratio's in euro's 
rekening 

2012 
rekening 

2013 
rekening 

2014 

Boekwaarde activa (per inwoner) 3.104 3.075 2.932 
Geldleningen (per inwoner) 0 0 239 

Eigen vermogen en voorzieningen (per inwoner) 3.406 3.175 3.180 

Gewaarborgde geldleningen (per inwoner) 338 100 94 
Rentevoet eigen financiering   5,00% 5,00% 5,00% 

  

   

  

Balans kengetallen verhouding 
rekening 

2012 
rekening 

2013 
rekening 

2014 

(1) totale activa/vreemd vermogen       10,6        6,3        6,4  

(2) vlottende activa / vlottende passiva       1,9        1,2        1,5  
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Paragraaf D Bedrijfsvoering  

A. Personeel en organisatie  

 

Speerpunten 

Wat hebben we bereikt 

 Nieuw P&O beleid 2014 – 2020 vastgesteld 

 Organisatieontwikkeling verder vormgegeven 

 HR21 

 Werkkostenregeling 

 E-HRM 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 P&O beleid 

Begin 2014 is een nieuw P&O-beleid vastgesteld voor 2014-2020. Het P&O beleid is afgeleid van en speelt 

in op de organisatievisie en de omgevingsfactoren en werken we verder uit aan de hand van een aantal 

thema’s. 

 

 Organisatieontwikkeling Hillegom 2.0 

In 2014 hebben we verder aandacht besteed aan de in 2013 in gang gezette cultuurverandering. De teams 

werken aan de gewenste cultuur. Er zijn cultuurambassadeurs vanuit de verschillende teams, zij zijn 

opgeleid en hebben een signalerende taak en ondersteunen de teamleiders bij hun rol in de 

cultuurverandering. Daarnaast hebben we een begin gemaakt met het maken van resultaatafspraken 

(resultaatgericht werken).  

 

 HR21 

In vervolg op de indeling van onze functies in het landelijke systeem  HR21 hebben we in 2014 de 

competentieprofielen voor de verschillende normfuncties vastgesteld.  

 

 Werkkostenregeling 

We passen met ingang van 1 januari 2014 de werkkostenregeling toe.  

 

 E-HRM 

In 2014 hebben we verder invulling gegeven aan de digitalisering van enkele processen op het gebied van 

salaris- en personeelsadministratie. Medewerkers kunnen hun salarisstroken en jaaropgave digitaal 

raadplegen. Daarnaast kunnen zij hun eigen gegevens beheren en declaraties indienen in het systeem.   

 

Reguliere werkzaamheden 

 Ontwikkeling en opleidingen 

In 2014 is een training Adviesvaardigheden en bestuurlijke sensitiviteit georganiseerd voor 

leidinggevenden en beleidsmedewerkers. Ook is er geïnvesteerd in de ontwikkeling van resultaatgericht 

werken. Er is een vervolg gegeven aan de training Leidinggeven voor de teamleiders en aan een 

herhalingscursus voor interventiemedewerkers. Daarnaast hebben medewerkers vakinhoudelijke 

opleidingen gevolgd en is aandacht besteed aan de ontwikkeling van medewerkers. Van het budget van € 

132.000,- is in 2014 bijna € 115.000,- besteed. 

 

 Verzuim 

Het streefcijfer voor het ziekteverzuim voor 2014 was vastgesteld op 5%. Het werkelijke percentage voor 

2014 is 4,01%. Dit is echter wel een kleine verhoging ten opzichte van 2013 toen het percentage nog 
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3,94% was. Er was in 2014 sprake van een aantal langdurig zieken. Twee medewerkers zijn uitgestroomd in 

de WIA. 

 Verzuimcijfers van de afgelopen jaren: 

Jaar Gemiddeld aantal 

personeelsleden 
Ziektever-

zuimpercentage 
Landelijk verzuimpercentage 

gemeenten 20.000-50.000 

2014 109,6 4,01 Nog niet bekend 

2013 109,2 3,94 5,0 

2012 103,9 5,83 4,8 

2011 117,2 5,62 5,1 

2010 152,1 5,23 5,0 

 

 Arbo 

In 2014 is een Risico-inventarisatie en –evaluatie uitgevoerd.  

 

 Integriteit 

De jaarlijkse verantwoording vindt plaats door middel van een paragraaf in het jaarverslag. Er zijn geen 

incidenten van integriteitschendingen bekend in 

2014.  

 

 Personeelsformatie 

In de hiernaast opgenomen tabel wordt een 

overzicht gegeven van de formatie en de vacatures 

over de afgelopen 5 jaar. 

 Personeelsverloop en personeelsbestand 

Op 31 december 2014 zijn er 109 personeelsleden 

in dienst van de gemeente Hillegom. Gedurende het 

jaar hebben 7 medewerkers de organisatie verlaten en zijn er 5 nieuwe medewerkers in dienst gekomen. 

Dit betekent een verloop van 4,6%. 

 

Het personeelsbestand van de gemeente Hillegom kent een gemiddelde leeftijd van 48,7 jaar. De 

gemiddelde leeftijd bij de mannen bedraagt 51,7 jaar en bij de vrouwen is dit 46,9 jaar. Op 31 december 

2014 zijn er 41 mannen en 68 vrouwen in dienst van de gemeente Hillegom. 

 

B. Automatisering  

 

Speerpunten 

 Outsourcing automatisering 

 Hard- en software 

 

Wat hebben we bereikt? 

 Opgenomen in programma 5.4 Bedrijfsvoering. Afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst met de 

gemeente Lisse over het beheer van de gehele automatiseringsomgeving.  

 Een stabielere en toekomstbestendig automatiseringsplatform. 

 

 

 Peildatum 31 december 
Jaar Totale 

formatie 

in fte 
Vacatures 

in fte 

2014 91,33 -- 
2013 91,25 -- 

2012 90,70 5,16 
2011 90,98 6,23 

2010 141,72 15,86 
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Wat hebben we er voor gedaan? 

 Na uitgebreid onderzoek is besloten de automatisering uit te besteden aan de gemeente Lisse. 

Onderlinge afspraken zijn vastgelegd in een DVO. Hierin zijn ook resultaat- en kwaliteitsafspraken 

gemaakt. 

 Noodzakelijke voorzieningen getroffen om thuiswerken mogelijk te maken.  

 Samen met gemeente Lisse is de helpdesk vormgegeven en ingericht. Alle meldingen verlopen nu via 

TOPdesk. Hierdoor is inzicht in de voortgang en afhandeling van meldingen en storingen. Dit is nodig 

om de DVO te kunnen bewaken. 

 Hoewel de raad al volledig digitaal kon werken, is voor deze groep een aparte mailomgeving ingericht. 

Hierdoor kunnen stukken makkelijker worden verspreid. 

 

C. Informatie- en gegevensbeheer  

Speerpunten 

 Invoering van het zaakgericht werken 

 Opzet van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

 

Wat hebben we bereikt? 

 Verdere uitvoering beleidsplan IV en ICT 

 Startdocument Basisregistratie Grootschalige Topografie  

 

Wat hebben we er voor gedaan? 

 We hebben de implementatie van het klantencontactsysteem afgerond.  

 We hebben de inrichting van het zaak- en documentmanagementsysteem afgerond en bereiden 

verdere implementatie en begeleiding in 2015 voor. 

 We hebben een aangepaste verordening voor de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) vastgesteld. 

 We hebben de kwaliteitslag rond de niet-woningen in de BAG afgesloten.  

 We implementeerden een nieuw informatiesysteem, bestaande uit onder meer een gegevensmagazijn 

en GEO-viewer, waarmee de organisatie locatiegerelateerde informatie kan raadplegen. 

 

D. Communicatie 

 

Speerpunten 

 Communicatiebeleidsplan 

 Burgerparticipatie 

 Krachtenveldanalyse 

 

Wat hebben we bereikt 

 Uitvoering gegeven aan het communicatiebeleidsplan 2010 – 2013 

 4 x inzet burgerpanel  

 De communicatiecheck en het participatiediagram worden structureel gebruikt om een 

doelgroepanalyse te maken als basis voor een communicatieadvies. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan 

 Uitvoering communicatiebeleidsplan 2010-2013  
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1. Evaluatienota en verlenging looptijd communicatiebeleidsplan tot 2015 

De evaluatienota ‘Verbindingen leggen’ leverde een set van aanbevelingen op. De conclusies en 

aanbevelingen vormden de basis voor een herijking van het lopende communicatiebeleid. 

Door het inzetten van een strategische communicatieadviseur voor projecten en het uitdragen van een 

integrale communicatieaanpak is de strategische communicatie verstrekt. Zo adviseerde het team 

communicatie bij de totstandkoming van de Woonvisie, de Woonzorgzone Elsbroek, Centrumplannen en 

Hart voor Hillegom, het project Vosse- en Weerlanerpolder, de 3D-samenwerking, Park Elsbroek, Parkwijk 

en bij geluidsanering. 

 

De Rekenkamercommissie van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout concludeerde in 2014 dat de 

communicatie van de gemeente Hillegom met haar burgers over het algemeen effectief te noemen is. “De 

communicatieorganisatie is klein maar effectief en doet relatief veel met weinig. De medewerkers geven 

professioneel uitvoering aan de communicatietaken. Dit is terug te zien in de burgertevredenheid: De 

burgers zijn in de meeste gevallen tevreden over de wijze waarop de gemeente communiceert.”  

 

Binnen het team Communicatie zijn stappen gezet voor de verdere professionalisering. De samenwerking 

tussen communicatie en de webredactie is eveneens geïntensiveerd. Accent ligt op een integrale aanpak 

van communicatievraagstukken, het monitoren van het effect van communicatie en het inzetten van social 

media bij dienstverlening, crisiscommunicatie en als instrument voor omgevingsanalyses. 

 

 

2. Burgerparticipatie 

Het digitale burgerpanel werd regelmatig ingezet om beleid te toetsen, maar ook richting te bepalen en 

ideeën te genereren. In 2014 is het panel ingezet voor de volgende onderwerpen: Websitebezoek, evaluatie 

hondenbeleid, gemeenteraadsverkiezingen 2014 en communicatiebeleid gemeente Hillegom (in opdracht 

van de Rekenkamercommissie).  

Het aantal actieve deelnemers en de respons liepen na vier jaar terug. In 2015 gaan we nieuwe deelnemers 

werven om de samenstelling van het panel weer op het gewenste representatieve niveau te brengen. 

  

3. Krachtenveldanalyse 

De afgesproken formats: De communicatiecheck en het participatiediagram worden structureel gebruikt 

om een doelgroepanalyse te maken als basis voor een strategisch communicatieadvies. In 2015 verrijken 

we deze analyse met webcare. 

 

In 2014 startte Hillegom met een toptakenwebsite. De basis voor de inrichting zijn de meest gevraagde 

diensten en de meest gestelde vragen. De klantvraag wordt intensief gemonitord. Ook ons intranet is 

middels het toptakenprincipe georganiseerd. We werken sinds 2014 met een centrale webredactie. Zo 

borgen we de kwaliteit en eenheid in tone of voice. De teksten op de website zijn toegankelijk en 

begrijpelijk.  

E. Financieel beheer 

 

Voor het borgen van de naleving van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de 

verantwoordelijkheid van het College naar de gemeenteraad is in 2013 een nieuw Plan van aanpak 

Rechtmatigheid 2013-2015 vastgesteld. Op basis van dit plan van aanpak zijn zowel in 2013 als 2014 

controles uitgevoerd. Daarnaast zijn er door de accountant in de Managementletter enkele aanbevelingen 

gedaan om de controles te verbeteren, uit te breiden of te vereenvoudigen. Deze aanbevelingen zijn 

opgepakt en uitgevoerd. Het normenkader is opgenomen in de Programmabegroting. Daarnaast is het 

bewaken van de budgetten het belangrijkste instrument van financieel beheer. De bewaking en controle 

van de budgetten gebeurt door de medewerkers Financiën op regelmatige basis. 
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Verder had het proces beveiliging van de diverse applicaties de aandacht van de accountant tijdens de 

interim controle. Hier zijn enkele aanbevelingen gedaan, welke in 2015 opgepakt worden.  

 

SiSa 

Op 11 december 2014 heeft minister Plasterk van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties de laatste 

voortgangsrapportage SiSa naar de Tweede Kamer gestuurd. Eerdere SiSa-rapportages verschenen in 2012 

en 2013. SiSa is het gebundelde verantwoordingsproces als onderdeel van de jaarrekening van de 

medeoverheden over de besteding van de specifieke uitkeringen van het rijk (zie bijlage 6). Het 

verbetertraject voor SiSa, dat in het voorjaar van 2012 is ingezet, heeft tot zodanig positieve resultaten 

geleid, dat een speciale jaarlijkse voortgangsrapportage niet meer nodig is. Minister Plasterk is van plan 

een strakke regie op het SiSa-proces te blijven voeren om deze verbeterde situatie in stand te houden. Een 

belangrijk aspect van deze regie vormt de jaarlijkse aanlevering op uiterlijk 15 juli door de medeoverheden 

van de verantwoordingsinformatie over de besteding van de specifieke uitkeringen. Deze deadline zal 

scherp worden gehandhaafd in het belang van alle betrokken partijen.  

Verder zullen alle huidige maatregelen ter bevordering van de SiSa-kwaliteit, structureel worden 

uitgevoerd, te weten:  

 Intensieve communicatie met medeoverheden over het belang van de SiSa-bijlage  

 Periodiek overleg met alle betrokken accountantsorganisaties over recente ontwikkelingen inzake SiSa 

 Periodiek overleg met de ministeries over transparante uitkeringsregelgeving en consequente 

toepassing daarvan  

 Halfjaarlijkse SiSa-workshops voor medeoverheden  

 

In 2014 zijn op onderstaande processen Verbijzonderde Interne Controle (VIC) op rechtmatigheid 

uitgevoerd. Gezien de grootte van de gemeente is de controle zo pragmatisch mogelijk opgezet en 

getracht risico’s op fraude te voorkomen en te ondervangen. De medewerkers die de controle op 

onderstaande processen uitvoeren beschikken de competenties om de controles uit te voeren en hier 

vervolgacties uit te zetten. Coördinatie en controle van de VIC worden gedaan door de beleidsmedewerker 

financiën. De medewerker staat los van het VIC proces. Waardoor objectiviteit en onafhankelijkheid op de 

controles gewaarborgd blijft. Daarnaast beschikt de medewerker ook over de desbetreffende competenties, 

waardoor de accountant in zeer grote mate kan bouwen op de betrouwbaarheid van deze controles. De 

accountant voert zelf ook streekproeven uit op de gedane controles. 

 

Proces Uitgevoerde controles Uitkomsten controles 

Reguliere 

inkoopfacturen 

 Wijze van aanbesteden 

 Bevoegdheden 

 Betaling van correct bedrag 

 Juiste autorisatie door 

bevoegd persoon 

 Boekingen juist verwerkt in 

Decade 

 Er zijn in totaal 55 facturen gecontroleerd op 

betaling, autorisatie, volledigheid en 

constatering geringe afwijkingen. Waarmee 

voldaan is aan de norm die is gesteld voor het 

aantal waarnemingen. In de gecontroleerde 

facturen zijn geen onvolkomenheden 

geconstateerd die achteraf hersteld diende te 

worden. 

 De accountant heeft 10 facturen geselecteerd 

in zijn steekproef. Tijdens deze controle zijn 

geen onvolkomenheden geconstateerd. 

 In de handmatige betalingen zijn ook geen 

onrechtmatigheden geconstateerd. 

Investeringen  Bevoegdheden 

 Betaling van correct bedrag 

 Juiste autorisatie door 

bevoegd persoon 

 Er zijn in totaal 16 facturen in de steekproef 

gecontroleerd op betaling en autorisatie en 

volledigheid. Geen constatering van 

afwijkingen. Selectie op basis van aselectief 
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 Boekingen juist verwerkt in 

Decade 

op een dump vanuit de database van Decade, 

maar er zijn ook bewust grote facturen 

geselecteerd om de betrouwbaarheid te 

ondersteunen. Door de grootte van de 

factuurbedragen, is dit aantal voldoende om 

te voldoen aan de norm van het aantal 

waarnemingen.  

 Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd 

in de gecontroleerde facturen.  

 Deze facturen hadden betrekking op 8 

investeringskredieten. Er zijn in totaal 16  

activa posten gecontroleerd met betrekking 

tot o.a. het proces van afschrijving en rente. 

Ook hier zijn geen onvolkomenheden 

geconstateerd.  

Grondexploitatie  Bevoegdheden 

 Betaling van correct bedrag 

 Juiste autorisatie door 

bevoegd persoon 

 Boekingen juist verwerkt in 

Decade 

 De grondexploitatiefacturen is sinds 2012 in 

een aparte checklist opgenomen. 

 Er heeft in 2014 geen controle 

plaatsgevonden op betaling en autorisatie en 

volledigheid, omdat het aantal facturen niet 

boven de norm van € 50.000,= uitkwam. Een 

en ander in overleg met de accountant.  

Inkoop en 

Aanbesteding 

 Voldoet de aanbesteding 

aan het gemeentelijke 

beleid en/of Europese 

richtlijnen 

 Er zijn 9 aanbestedingen gecontroleerd op 

wijze van aanbesteden. Waarvan 2 posten 

dezelfde crediteuren betroffen. Er zijn geen 

onrechtmatigheden geconstateerd en alle 

inkopen c.q. aanbestedingen zijn intern 

rechtmatig bevonden 

 In 2014 hebben er geen Europese 

aanbestedingen plaatsgevonden, zodat deze 

meegenomen konden worden in de 

Verbijzonder Interne Controle (VIC). Uit het 

overzicht “Omzet over 4 jaar” bleek niet dat 

er sprake was van Europese aanbestedingen. 

Of dat er crediteuren zijn die in aanmerking 

komen voor Europese aanbestedingen. 

Personeel  Wijzigingen in schalen etc., 

zijn juist verwerkt in 

salarissysteem 

 Wijzigingen in salaris 

vinden correct plaats na 

autorisatie door bevoegd 

persoon 

 Controle op juistheid 

onkostenvergoedingen 

 Bij de maandelijkse controle zijn geen 

bijzonderheden geconstateerd. 

 Bij de gecontroleerde wijzigingen in het 

salaris en op autorisatie zijn geen 

onjuistheden aangetroffen. 

 Alle onkostenvergoedingen zijn gecontroleerd 

en getoetst aan wet en regelgeving. Er zijn 

geen fouten geconstateerd, kleine 

onvolkomenheden zijn  direct aangepast.  
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 Subsidies  Subsidiebeschikkingen zijn 

in overeenstemming met 

het door de raad 

geautoriseerd programma 

 Verlening in 

overeenstemming met 

criteria volgens 

verordening 

 Vaststelling in 

overeenstemming met 

criteria volgens 

verordening, beschikking 

en/of overeenkomst 

 Er zijn 9 subsidies gecontroleerd waarvan:  

2 waarderingssubsidies, 2 jaarlijkse 

aanvragen subsidieverleningen, 3 jaarlijkse 

subsidievaststellingen en 2 eenmalige 

subsidies. Er zijn geen onrechtmatigheden 

geconstateerd. De vragen uit de steekproeven 

zijn beantwoord en indien nodig zijn de 

bevindingen gecorrigeerd. 

 De aanvragen en de verstrekkingen zijn 

gecontroleerd op getrouwheid en 

rechtmatigheid. Er zijn geen afwijkingen 

geconstateerd. 

Bouwleges  Controle op bouwleges   6 omgevingsvergunningen op 

volledigheidscontroles gecontroleerd, 

doorlopen administratieve procedure en 

steekproeven berekeningen hoogte leges. 

 Er zijn geen onjuistheden geconstateerd 

waardoor er geen extra controles nodig 

waren. 

 De vragen uit de steekproeven zijn 

beantwoord en indien nodig zijn de 

bevindingen gecorrigeerd. 

Secretarieleges  Controle op juiste 

verwerking van deze 

gegevens in kassasysteem 

 Controle van de tarieven 

 

 

 Uitgegaan van de gegevens van Verordening 

legestarieven RDW, Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en het huwelijksregister. 

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. 

 De tarieven zijn conform de Leges 

verordening gecontroleerd door de 

medewerker Financiën. Hier zijn geen 

onjuistheden geconstateerd. Wijzigingen 

m.b.t. de tarieven zijn juist en rechtmatig 

verwerkt in het systeem. 

Secretarieleges  Controle aanvraag 

 Verlening in 

overeenstemming met 

criteria volgens 

verordening 

 Betaling van correct bedrag 

 Controle of juiste verwerking heeft in de VIC 

plaatsgevonden en hieruit zijn geen 

onvolkomenheden geconstateerd. 

 Er zijn op 5 producten steekproeven gedaan: 

Reisdocumenten, Rijbewijzen, Burgerlijke 

Stand, GBA en Naturalisatie. De steekproeven 

hadden betrekking op 31 verschillende 

punten. De aanvragen en de verstrekkingen 

zijn gecontroleerd op rechtmatigheid. Er zijn 

zeer geringe afwijkingen geconstateerd. Deze 

waren miniem, zodat uitbreiding van de 

steekproef niet van toepassing was. 

 De ontvangsten zijn gecontroleerd op 

getrouwheid met het financiële systeem 

Decade en zijn juist verwerkt. 
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Leerlingenvervoer  Controle op voorzieningen  Op 5 personen zijn volledigheidscontroles 

uitgevoerd, doorlopen administratieve 

procedure conform de verordening. Uit de 

steekproeven zijn de vragen beantwoord en 

afgewikkeld en indien nodig aangepast en 

gecorrigeerd. 

 Er is 1 factuur van Connexxion via een 

steekproef gecontroleerd. Hier zijn geen 

onvolkomenheden of verschillen in 

geconstateerd. 

Onderwijshuis-

vesting 

 Toekenning voorziening 

zijn in overeenstemming 

met het door de raad 

geautoriseerd programma 

 Verlening in 

overeenstemming met 

criteria volgens 

verordening 

 Controle op betalingen 

 Er is 1 spoedaanvraag ingediend in december. 

Gezien de hoogte van dit bedrag is hierop 

alsnog een VIC uitgevoerd. Z-11-11293 

Collegevoorstel 14-4828. 

 

 

Verhuur  Vaststellen van de 

volledigheid (en juistheid) 

van de verhuuropbrengsten 

 

 Bij controle van de verhuuropbrengsten zijn 

uit de 5 aselectief geselecteerde posten geen 

grote fouten geconstateerd. De kleine 

onvolkomenheden zijn gecorrigeerd. Bij de 

afwijkingen zijn de onderliggende stukken 

bijgevoegd. 

Treasury  Controleren of de 

kasgeldleningen zijn 

aangegaan  volgens 

Treasurystatuut  Gem. 

Hillegom 2012 

 Er zijn in 2014 22 kasgeldleningen 

aangetrokken. 50% van de kasgeldleningen 

overschreed het kasgeldlimiet, maar bleef 

binnen de toegestane termijn om kasgeld aan 

te trekken. Voor 2 kasgeldleningen werden 

geen 3 offertes opgevraagd, maar deze 

werden afgehandeld op basis van een e-mail. 

 Er zijn geen onjuistheden of fouten 

geconstateerd in de geldleningen. 

Memorialen  Bevoegd 

 Juiste autorisatie door 

bevoegd persoon 

 Boekingen juist verwerkt in 

Decade 

 Sinds vorig jaar is de controle op de  

memorialen in de VIC opgenomen. Hiermee 

wordt verder uitvoering gegeven aan de 

aanbevelingen van de accountant. 

 Van de 30 gecontroleerde posten waren er 2 

die niet voorzien waren van een paraaf. De 

posten zijn volledig gecontroleerd en van 

enkele een steekproef genomen. De 

onvolkomenheden zijn hersteld. Aangezien er 

geen ernstige fouten geconstateerd zijn, 

heeft er geen uitbreiding plaatsgevonden op 

het aantal te controleren posten.  

 Verder is uit de controle gebleken dat de 

boekingen juist in Decade verwerkt zijn. 
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F. Planning & control 

 

Planning & Control cyclus 

Alle planning & control documenten die worden genoemd in de Financiële beheersverordening zijn tijdig 

door de raad vastgesteld. 

 

De opzet van de programmarekening en begroting is gelijk aan die van vorig jaar en is door de raad 

vastgesteld. Per programma is aandacht besteed aan de beschrijving van prestatievelden, speerpunten en 

te behalen effecten. We stellen ons steeds de volgende vragen: 

 Waarom doen we iets? 

 Welk effect moet dit hebben? 

 Gaan we dit effect meten, zo ja hoe? 

 Op welke termijn moet het effect gerealiseerd zijn? 

De vragen zijn in de programmarekening zoveel mogelijk beantwoord.  

 

Managementletter Baker Tilly Berk 

In oktober 2014 heeft de accountant een tussentijdse controle gehouden.  

De werkzaamheden bestonden uit: 

 het onderzoeken en beoordelen van de opzet van de administratieve organisatie en de daarin besloten 

interne beheersingsmaatregelen en 

 het toetsen van de werking van de interne beheersingsmaatregelen. 

 

De uitkomsten zijn besproken in uw Werkgroep accountantscontrole en ter kennis gebracht in de 

raadsvergadering. De verbeterpunten in rechtmatigheidcontroles zijn opgenomen in deze rekening.  

G. Facilitaire zaken  

 

Speerpunten 

 Facilitaire visie op het nieuwe werken. 

 Uitvoering meerjaren onderhoudsplan. 

 

Wat hebben we bereikt 

Facilitaire visie & uitvoering MOP. 

 Uitvoering gegeven aan het Meerjaren Onderhoudsplan. 

 Uitvoering gegeven aan de facilitaire visie op het nieuwe werken (ondersteunend aan 

organisatiedoelstellingen). 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan 

 MOP. 

In het voorjaar zijn de werkzaamheden afgerond ter verbetering van de kantoorverlichting en de akoestiek 

in het pand. Aansluitend heeft aanbesteding plaatsgevonden voor groot onderhoud aan de gevels van het 

kantoorpand. De werkzaamheden zijn in het eerste kwartaal 2015 afgerond.  

 

 Facilitaire visie. 

De uitrol van het facilitaire concept is verder opgepakt met het plaatsen van interactieve schermen in een 

vijftal vergaderruimtes. Verder zijn eerste gesprekken gevoerd met buurgemeenten over samenwerking op 

het facilitair vakgebied. Uit een eerste inventarisatie blijkt al dat hier kansen liggen in kwaliteitsverbetering 

en kostenreductie. 
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Reguliere taken 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan 

Bij veel representatieve zaken is het team facilitair beheer betrokken. Het afgelopen jaar kenmerkte zich 

door wisseling van de Raad en het College, afscheid van raadsleden maar ook van collegeleden. Het vertrek 

van burgemeester Broekhuis en de installatie van burgemeester Van Erk. Het bezoek van de Commissaris 

van de Koning, bezoek van gedeputeerden van provincie Noord- en Zuid-Holland, diverse openingen 

waaronder Park Elsbroek, de opening van het recreatiegebied Vosse- en Weerlanerpolder.  

 

Benchmark facilitaire kengetallen 

Al jaren neemt de gemeente Hillegom deel aan het onderzoek naar facilitaire kengetallen en trends bij 

gemeenten. Met de komst van de nieuwe Europese norm, de EN15221, komt de NEN 2748 te vervallen.  De 

traditionele benchmark verandert de komende jaren. Hillegom behoort tot de klasse klein/middel: 

gemeenten tot 45.000 inwoners.  

 

Omschrijving Landelijk Hillegom 

 2013 2014 2013 2014 

Totale huisvestingskosten per m2 BVO € 122,00 € 130,00 € 74,00 € 120,00 

Energiekosten per m2 BVO € 16,00 € 16,00 € 19,00 € 15,00 

Kosten bewaking & beveiliging per m2 BVO € 15,75 € 14,00 € 5,63 € 11,00 

Kosten schoonmaak per m2 BVO € 14,41 € 14,00 € 21,22 € 22,00 

NB. Onder BVO wordt verstaan het Bruto Vloer Oppervlak conform de NEN 1824, in het onderzoek is bedoeld het BVO 

van het gemeentehuis, kantoorpand.  

 

 Toelichting Huisvestingskosten 

Met de inhaalslag betreffende huisvesting zijn de totale kosten van huisvesting per m2 BVO op het 

landelijk niveau gekomen.  

 Toelichting  energiekosten per m2 BVO 

De verduurzamingmaatregelen die het afgelopen jaar zijn getroffen hebben de komende jaren effect op 

het verbruik. De prijzen van energie bevinden zich al geruime tijd op een lager niveau. Met de switch naar 

een groene energieleverancier per 1 januari 2015 verwachten wij uiteindelijk duurzamer voor zowel milieu 

als gemeentekas uit te zijn. 

 Toelichting kosten bewaking en beveiliging per m2 BVO 

Het afgelopen jaar is de beveiligingsinstallatie vervangen; de oude installatie functioneerde nog wel maar 

vroeg steeds meer onderhoud.  

 Kosten schoonmaak 

Het gewijzigde kantoorconcept, het intensieve gebruik van het pand (ook buiten kantooruren) en de vele 

onderhoudswerkzaamheden zorgen voor extra schoonmaakkosten. Wij verwachten een dalende trend 

vanaf 2015.  

H. Inkoop 

 

Wat hebben we bereikt 

In 2014 zijn de volgende gezamenlijke trajecten opgestart die nog doorlopen in 2015: 

 Gemeentelijke Publicaties (Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Teylingen) 

 Kantoorartikelen (Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, De Ronde Venen, Diemen, Heemstede, Hillegom, 

Lisse, Noordwijkerhout, Ouder-Amstel, OVER-gemeenten, Uitgeest, Zandvoort) 
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In 2014 zijn de volgende individuele trajecten opgestart die nog doorlopen in 2015: 

 Print- en kopieervoorzieningen 

 Catering  

In het onderstaand overzicht zijn de gerealiseerde besparingen van de inkooptrajecten weergegeven.  

 

Onderwerp Raming Gegunde 

waarde 

Resultaat  

Bestemmingsplan Landelijk Gebied € 90.000,- € 70.820,- € 19.180,- 

Bureaustoelen € 50.000,- € 26.500,- € 23.500,- 

Interactieve Beeldschermen € 25.000,- € 26.000,- - €    1.000,- 

Onderhoud elementen  € 235.000,- € 180.135,- € 54.865,- 

Woonvisie € 50.000 ,- € 16.000 ,- € 34.000,- 

Gegevensmagazijn en browser € 80.000 ,- € 91.545 ,- -€   11.545,- 

Totalen 2014 € 530.000,- € 411.000,- € 119.000,- 

 

Kwalitatieve resultaten 2014: 

Diversen: 

 Aansluiting bij het gezamenlijk papiercontract van Stichting RIJK begeleid en individueel Hillegom 

contract afgesloten 

 Organisatie Marktconsultatie Outsourcing ICT 

 Organisatie Marktconsultatie Bestemmingsplannen Landelijk Gebied in samenwerking met de 

gemeente Noordwijkerhout 

 Informatiebijeenkomst en Handreiking Subsidie versus Overheidsopdracht 

 Handreiking Wet Markt en Overheid 

 Organisatie bijeenkomst Ondernemend Aanbesteden Ingenieursdiensten 

 Diverse verkennende gesprekken regionaal over samenwerking op het gebied van Gebouwenbeheer 

 Voorlichting en gezamenlijke bijeenkomsten over overeenkomsten met open posten (OMOP) 

 

Inkoopadviezen verleend op de onderwerpen:  

 Opzegging huidige overeenkomst levering gas door NUON 

 Advisering bezwaar onderhoud gevel gemeentehuis 

 Verschillende aanbestedingsstadia renovatie school De Fontein 

 Verschillende aanbestedingsstadia bouw/renovatie Bernardus 

 Advies over verlengen, aansluiten of zelf aanbesteden van multi-functionals 

 Herinrichting van Vlietstraat 

 Aanschaf Webcaretool 

 

Helpdeskactiviteiten uitgevoerd voor: 

 Keuze voor subsidie of inkoop m.b.t. opvang zwerfdieren 

 Meerwerk renovatie begraafplaats 

 Verschillende adviesgesprekken gevoerd met Team Openbare Ruimte: 

o vGRP 

o Opstellen Baggerplan 

o Aanbesteding beschoeiing Hoftuin 

o Aanbesteding beschoeiingen onderhoud 2014 

 Overeenkomst GGD inzake logopedie 

 Advisering vervolg aanbesteding Abri’s 

 Nakoming afspraken aanbesteding Taxatiediensten 
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 Aanschaf meubilair en schoonmaakwerkzaamheden Dienstencentrum 

 Tijdelijke verlenging raamovereenkomst Ingenieursdiensten 

 Opstellen Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) 

 Supervisor Ringvaartterrein 

 Extra werkzaamheden Woonzorgzone 

 Visie op Citymarketing 

 Inrichting speelterrein ’t Zand 

 Drukwerk verkiezingen 

 Uitbreiding Fioretti College 

 Subsidieverlening Jeugd en Jongerenwerk 

 

Diverse ondersteunende activiteiten: 

 Formulieren uit de Toolkit met medewerkers Hillegom herschreven volgens nieuwe huisstijl/ 

schrijfwijze brieven 

 Verschillende bijeenkomsten georganiseerd met het Team Openbare Ruimte om RIJK-methode te 

introduceren 

I. Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid  

 

Voor 2014 hadden wij een onderzoek gepland naar de doelmatigheid van het team Publiekszaken en een 

doeltreffendheidonderzoek naar volkshuisvesting. Wij hebben echter beide onderzoeken een andere 

richting gegeven. Ingegeven door de wens van het College en management om meer sturingsinformatie te 

verkrijgen, hebben we het onderzoek gericht op het selecteren en implementeren van een business 

intelligence tool. Daarnaast moesten we voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen op het terrein van de 

vergunningverlening, handhaving en toezicht op WABO gerelateerde taken. We hebben onderzocht wat de 

gevolgen zijn van deze nieuwe kwaliteitseisen. 

 

Onderzoek Business Intelligence 

Hiervoor hebben wij samenwerking gezocht met de VNG. Het resultaat van deze opdracht is dat wij zijn 

aangesloten op het kwaliteitssysteem van KING en ICTU, Vensters op bedrijfsvoering. 

 

Onderzoek Kwaliteitseisen 

Samen met de gemeenten Teylingen, Lisse en Noordwijkerhout hebben wij een onderzoek ingesteld naar 

de gevolgen van de nieuwe wet op het gebied van de kwaliteitseisen voor WABO-taken. Door het uitvoeren 

van dit onderzoek is duidelijk geworden dat wij als gemeente te klein zijn om aan de eisen te voldoen. Met 

de Bollen4 hebben wij voldoende omvang zowel in capaciteit als kwaliteit om te voldoen aan de wet. Eind 

november is echter duidelijk geworden dat de minister de wet gaat aanpassen en hierdoor is de urgentie 

om een verbeterplan aan te bieden aan de provinciale toezichthouder verdwenen. Duidelijk is wel dat er 

verregaand samengewerkt moet gaan worden.  

J. Bestuurlijk juridische zaken  

 

Eerstelijns taken 

Evenals in 2013 lag in 2014 de focus op de eerstelijns advisering en het vergroten van de zichtbaarheid 

van het cluster. Wij hebben projecten ondersteund, zoals de 3D’s, de Vosse- en Weerlanerpolder, de N208, 

de herziening van bestemmingsplannen Bedrijventerreinen en Centrum. Daarnaast hebben wij geadviseerd 

ten aanzien van diverse verordeningen en beleidsstukken, zoals de Verordening Bedrijven 

Investeringszone, de Verordening Woningvoorraad, Kunstwerkenbeleid en Kruimelbeleid op grond van de 

Bor. Ook het grote aantal WOB verzoeken heeft onze aandacht gehad. Uiteraard is ook algehele 

ondersteuning verleend op ‘kleine’ zaken binnen de diverse vakgebieden.  
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Tweedelijns taken 

Naar aanleiding van het doelmatigheidsonderzoek van de bezwaarschriftenprocedure (het 213a onderzoek) 

heeft het College in 2014 een verbeterpan vastgesteld. De samenstelling van de commissie is verbreed qua 

aantal leden. In 2014 zijn er een nieuwe voorzitter en 5 nieuwe leden van de Commissie bezwaarschriften 

benoemd. Er is ook sprake van een meer diverse achtergrond. De verbeterpunten zoals opgenomen in de 

adviezen van de commissie zijn uitgedragen. Daarnaast zijn wij doorgegaan met de inzet van pre-

mediation als middel om in gesprek te gaan met bezwaarmakers in plaats van (direct) een formele 

procedure te volgen. Opvallend in 2014 is het feit dat het aantal bezwaarschriften ook dit jaar weer 

aanzienlijk is gedaald. Daarnaast valt op dat het aantal beroepschriften nagenoeg gelijk is gebleven, te 

weten 18. Hiervan is het beroep 5 keer gegrond verklaard. In 2014 zijn er 21 klachten ingediend. 19 van 

deze 21 zijn op informele wijze behandeld en naar tevredenheid van klager afgehandeld. Voor twee 

klachten heeft een zitting bij de klachtadviescommissie plaatsgevonden, die vervolgens een advies heeft 

uitgebracht. Bij de Nationale ombudsman zijn geen klachten ingediend. 

 

Juridische control 

De juridische kwaliteit binnen de organisatie is vergroot. Zowel door de huisadvocaat als door de juristen 

zijn workshops georganiseerd met betrekking tot de Algemene wet bestuursrecht en Wet openbaarheid van 

bestuur. Om juridische risico’s beter te beheersen is een start gemaakt met samenwerking en kennis delen 

met omliggende gemeenten. Dit gaan wij in 2015 verder uitbouwen. Daarnaast heeft controle achteraf 

plaatsgevonden door wekelijkse controle van College- en raadsvoorstellen en de bekendmakingen in het 

Witte Weekblad en de Staatscourant. 

 

Prestatiegegevens  

 

 

 

 

 
  

Bezwaarschriften 2014 Ingetrokken 

Niet-ontvankelijk 

Ongegrond 

Gegrond 

Nog niet bekend 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bezwaarschriften 41 32 50 70 29 17 

Beroepschriften 20 20 22 16 19 18 

Klachten 10 12 12 11 19 21 
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Paragraaf E Verbonden partijen 

 
Inleiding 

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de relaties van de gemeente in derde rechtspersonen 

(gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen) waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend 

en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Bestuurlijke invloed kan worden uitgeoefend door een zetel 

in het bestuur van de verbonden partij of het hebben van stemrecht. Het hebben van een financieel belang 

betekent dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement 

van de verbonden partij en/of als er financiële problemen bij de verbonden partij zijn die verhaald kunnen 

worden op de gemeente. 

 

Verbonden partijen is een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren; het aangaan van 

verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang. Gezien het belang in de realisatie van de 

doelstellingen van de gemeente is het noodzakelijk inzicht te geven in deze partijen. Daarbij wordt 

aangegeven wat de doelstellingen van elke partij zijn en hoe zij bijdraagt aan de programma’s uit deze 

begroting. Allereerst zal worden ingegaan op de algemene kaders van de gemeente Hillegom voor 

verbonden partijen. Daarna volgen recente ontwikkelingen en mutaties en de informatie per verbonden 

partij. 

Het is overigens niet de bedoeling dat de gemeente rapporteert over alle partijen waarmee de gemeente op 

enigerlei wijze verbonden is. Wanneer er bijvoorbeeld een financieel belang bestaat dat (grote) risico’s 

oplevert behoort dit niet in deze paragraaf weergegeven te worden, maar in de paragraaf 

weerstandsvermogen. 

 

Algemeen kader Hillegom 

Alle partijen waarin de gemeente Hillegom een financieel en bestuurlijk belang heeft, vallen onder de 

noemer ‘verbonden partijen’. In de financiële verordening van de gemeente Hillegom is opgenomen dat in 

de begroting en in de jaarstukken, in de paragraaf verbonden partijen, in elk geval wordt ingegaan op 

nieuwe participaties, het beëindigen van bestaande participaties, het wijzigen van bestaande participaties 

en het voordoen van problemen bij bestaande participaties (art. 21). 

 

Informatie per verbonden partij 

In deze paragraaf is per verbonden partij informatie opgenomen over het algemeen belang dat de partij 

dient, de relatie met de doelstellingen van de gemeente in deze jaarrekening, de wijze waarop de 

gemeente Hillegom zeggenschap uitoefent, voor welk bedrag de gemeente Hillegom deelneemt en cijfers 

omtrent het resultaat, het eigen vermogen en het vreemd vermogen over 2014.  

 

Ontwikkelingen en mutaties  

De taken van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) zijn overgeheveld van de 

Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) naar de Regionale Dienst Openbare Gezondheidsregio Holland 

Midden (RDOG). De raad is hierover geïnformeerd op 16 oktober 2014.  

Indien beschikbaar zijn de cijfers overgenomen uit de jaarverslagen 2014 van de verbonden partijen. In het 

geval dat het jaarverslag 2014 van een verbonden partij nog niet voorhanden is, betekent dit dat er dus 

geen informatie beschikbaar is op  basis waarvan substantiële informatie over wijzigingen in resultaat of 

vermogen kan worden verstrekt. Als de cijfers of de beste inschatting niet beschikbaar zijn, is er gekozen 

om de cijfers van 2013 als beste schatting op te nemen voor 2014. Als het een inschatting betreft, is dit bij 

de verbonden partij afzonderlijk vermeld. 

 

Op de volgende pagina’s treft u een overzicht aan met gegevens per verbonden partij. De volgorde van de 

verbonden partijen komt overeen met die van de programma’s. 
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Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma 1 (ruimte), prestatieveld 1.5 milieu

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2014 2014 1-1-2014 31-12-2014 1-1-2014 31-12-2014

578 257 1.028 1.629 6.312 4.755

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2014 2014 1-1-2014 31-12-2014 1-1-2014 31-12-2014

6.128 0 0 0 5.783 4.285

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2014 2014 1-1-2014 31-12-2014 1-1-2014 31-12-2014

1.922 456 2.140 2.218 3.823 4.071

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma 2 (maatschappij), prestatieveld 2.3 sport en gezondheid

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2014 2014 1-1-2014 31-12-2014 1-1-2014 31-12-2014

657 2.976 2.117 2.811 26.465 24.793

Leiden

Eigen vermogen Vreemd vermogen

Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD)

Lisse

Gemeenschappelijke regeling

1 wethouder in het Algemeen Bestuur en 2 wethouders in het Dagelijks Bestuur

E igen vermogen Vreemd vermogen

Vreemd vermogen

2 (maatschappij), prestatieveld 2.1 sociaal domein

Omgevingsdienst West Holland (ODWH)

Leiden

Gemeenschappelijke regeling

2 wethouders in het Algemeen Bestuur 

E igen vermogen Vreemd vermogen

Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB)

Teylingen

Gemeenschappelijke regeling

1 wethouder in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur

2 (maatschappij), prestatieveld 2.1 sociaal domein

De ISD Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de bollen5 gemeenten. De ISD 

ontwikkelt gemeentelijk beleid op het gebied van werk, inkomen en zorg. Na besluitvorming 

door de gemeenten zorgt de ISD voor de uitvoering.

De ODWH behartigt de gemeenschappelijke belangen op het gebied van milieu, 

milieubeleidsontwikkeling en een efficiënte en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke en 

provinciale milieutaken.

De KDB (Maregroep) is een samenwerkingsverband van de bollen6 gemeenten, Oegstgeest en 

Wassenaar. De Maregroep ontwikkelt en re-integreert mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt, indien mogelijk, naar een regulier baan.

Gemeenschappelijke regeling

1 wethouder in het Algemeen Bestuur

E igen vermogen

De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers 

in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert 

de RDOG de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands-Midden (RDOG)



 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma 3 (veiligheid en handhaving), prestatieveld 3.3 brandweer en crisisbeheersing

(Bedragen x € 1.000) Deelname Resultaat

2014 2014 1-1-2014 31-12-2014 1-1-2014 31-12-2014

1.144 1.092 10.042 10.120 27.156 22.828

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2014 2014 1-1-2014 31-12-2014 1-1-2014 31-12-2014

813 0 105 95 4.707 4.392

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma 4 (Beheer openbare ruimte)

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2014 2014 1-1-2014 31-12-2014 1-1-2014 31-12-2014

8.008 aand. 2.601 20.747 22.504 37.034 31.432

Het (concept) jaarverslag 2014 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2013 als beste schatting op te nemen voor 2014. 

Vuilafvoerbedrij f Duin- en Bollenstreek (VAB)

Teylingen

Eigen vermogen Vreemd vermogen

4 (Beheer openbare ruimte), prestatieveld 4.4 afval

Burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur

De VAB verzorgt voor de bollen6 gemeenten de overslag en afvoer van verbrandbaar en 

composteerbaar/vergistbaar afval.

De Meerlanden N.V.

Hoofddorp

Naamloze Vennootschap

Gemeenschappelijke regeling

1 wethouder in het Dagelijks Bestuur

E igen vermogen Vreemd vermogen

Het (concept) jaarverslag 2014 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2013 als beste schatting op te nemen voor 2014. 

De VRHM behartigt van de gemeenschappelijke belangen in de regio Hollands Midden op de 

terreinen brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Het (concept) jaarverslag 2014 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2013 als beste schatting op te nemen voor 2014. 

1 wethouder in het Algemeen Bestuur 

E igen vermogen Vreemd vermogen

De Meerlanden werkt samen met een aantal gemeenten aan een schone en duurzame leef- en 

werkomgeving. Dit doen zij door de gemeenten schoon, heel en veilig te houden en door  afval 

innovatief in te zamelen en te verwerken. 

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Leiden

Gemeenschappelijke regeling
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Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2014 2014 1-1-2014 31-12-2014 1-1-2014 31-12-2014

709 0 521 875 41.536 30.600

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma Algemene dekkingsmiddelen (lokale heffingen)

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2014 2014 1-1-2014 31-12-2014 1-1-2014 31-12-2014

339 -79 -4 -5 7.131 7.658

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met paragraaf Bedrijfsvoering

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2014 2014 1-1-2014 31-12-2014 1-1-2014 31-12-2014

105 109 274 284 189 188

Cocensus verrricht voor een aantal gemeenten de uitvoeringswerkzaamheden van de 

gemeentelijke belastingen: wet WOZ, aanslagoplegging, invordering, kwijtschelding en 

bezwaarschriften.

Holland Rijnland heeft als taak de gemeenschappelijke, regionale belangen te behartigen bij 

het rijk, de provincie en andere invloedrijke overlegstructuren. Ook wil het 

samenwerkingsverband de deelnemende gemeenten een platform bieden, evenals het 

bevorderen van coördinatie en afstemming tussen de gemeenten, onder andere voor het 

vaststellen van gemeenschappelijk, regionaal beleid. Verder voert Holland Rijnland enkele 

taken uit die aan het samenwerkingsorgaan zijn overgedragen: de Regiotaxi, de 

Urgentiecommissie Woonruimte en het Regionaal Bureau Leerplicht.

Samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland

Leiden

Gemeenschappelijke regeling

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Heemstede

Stichting

gemeentesecretaris in het Algemeen Bestuur

De stichting RIJK is een samenwerkingsorganisatie tussen gemeenten om financiële, kwalitatieve 

en procesmatige voordelen voor haar leden te halen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en 

tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Cocensus

Hoofddorp

Eigen vermogen Vreemd vermogen

1 wethouder in het Dagelijkes Bestuur, 2 wethouders in het Algemeen Bestuur

5 (inwoner en bestuur), prestatieveld 5.2 Samenwerking

Gemeenschappelijke regeling

1 wethouder in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur 

E igen vermogen Vreemd vermogen

Het (concept) jaarverslag 2014 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2013 als beste schatting op te nemen voor 2014. 

Het (concept) jaarverslag 2014 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2013 als beste schatting op te nemen voor 2014. 

E igen vermogen Vreemd vermogen
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Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Doelstelling

Relatie met programma 1 (ruimte), prestatieveld 1.1 ruimte

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2014 2014 1-1-2014 31-12-2014 1-1-2014 31-12-2014

1 aandeel 0 390 390 17.524 15.669

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Opmerking

Relatie met programma Algemene dekkingsmiddelen 

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000.000) 2014 2014 1-1-2014 31-12-2014 1-1-2014 31-12-2014

49.686 aand. 283 2.752 3.430 139.476 127.753

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Opmerking

Relatie met programma Algemene dekkingsmiddelen 

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2014 2014 1-1-2014 31-12-2014 1-1-2014 31-12-2014

66.167 aand. 7.481 161.876 169.357 356.799 349.809

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Zeggenschap d.m.v.

Opmerking

Relatie met programma Algemene dekkingsmiddelen 

Financieel Deelname Resultaat

(Bedragen x € 1.000) 2014 2014 1-1-2014 31-12-2014 1-1-2014 31-12-2014

505.209 aand. 288 3.203 3.375 2.147 2.160

De totale waarde van de aandelen is moeilijk te bepalen, omdat het veelal geen vrij 

verhandelbare aandelen betreft.

E igen vermogen Vreemd vermogen

Duin waterbedrij f Zuid-Holland (Dunea)

Voorburg

Naamloze Vennootschap

Algemene vergadering van aandeelhouders

Het (concept) jaarverslag 2014 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2013 als beste schatting op te nemen voor 2014. 

Het (concept) jaarverslag 2014 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2013 als beste schatting op te nemen voor 2014. 

Algemene vergadering van aandeelhouders

E igen vermogen Vreemd vermogen

De GOM draagt zorg voor de integrale gebiedsontwikkeling binnen de Greenport gemeenten 

Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

De totale waarde van de aandelen is moeilijk te bepalen, omdat het veelal geen vrij 

verhandelbare aandelen betreft.

De totale waarde van de aandelen is moeilijk te bepalen, omdat het veelal geen vrij 

verhandelbare aandelen betreft.

Bank Nederlandse Gemeenten

Naamloze Vennootschap

Noordwijkerhout

Besloten Vennootschap

Algemene vergadering van aandeelhouders

E igen vermogen Vreemd vermogen

Eigen vermogen Vreemd vermogen

Participatie Greenport Ontwikkelingsmaatschappij  Duin- en Bollenstreek (GOM)

Den Haag

Naamloze Vennootschap

Het (concept) jaarverslag 2014 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2013 als beste schatting op te nemen voor 2014. 

Het (concept) jaarverslag 2014 was nog niet beschikbaar. Er is gekozen om de cijfers van 

2013 als beste schatting op te nemen voor 2014. 

Alliander N.V.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Arnhem
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Paragraaf F Grondbeleid 

Inleiding 

De paragraaf grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot het realiseren van de 

doelstellingen. In het jaarverslag wordt vervolgens de verantwoording gegeven wat in deze paragraaf is 

opgenomen. Naast de genoemde visie op het grondbeleid bevat de paragraaf de volgende 

aandachtspunten:  

 een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert 

 een onderbouwing van de geraamde winstneming 

 een actuele prognose van de resultaten van de grondexploitatie 

 de beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s 

Uitvoering grondbeleid 

 Op 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet in werking getreden. Hiermee zijn de mogelijkheden van 

kostenverhaal bij particuliere grondexploitatie voor de gemeente vergroot. 

 Begin 2010 is de Nota Grondbeleid bestuurlijk vastgesteld. 

 De gemeente Hillegom heeft als standpunt om geen actief grondbeleid uit te oefenen maar ook niet 

per definitie een passief grondbeleid. Dat houdt in dat er per situatie gekeken wordt naar de 

mogelijkheden en naar het maatschappelijk belang. 

Nota Grondbeleid 

In deze nota wordt aandacht besteed aan de in de verordening artikel 212 Gemeentewet (GW) opgenomen 

onderdelen genoemd in artikel 28, lid 1: 

 de relatie met de programma’s van de begroting 

 de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente 

 te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten 

 de verwerving en uitgifte van gronden 

 de uitgifte van gronden in erfpacht en de bijstelling van erfpachtvergoedingen 

 de uitgangspunten voor prijsstelling van de verkoop van gronden 

 

Het College is bevoegd voor het doen van privaatrechtelijke aan- en verkopen van bijvoorbeeld grond en 

panden. Dit moet echter wel binnen door de raad vastgestelde kaders gebeuren. Deze kaders zijn bij het 

behandelen van de nota Grondbeleid door de raad vastgesteld. 

Geraamde winstneming 

Dit is mogelijk als een deelproject is afgesloten en er winst op het deelproject is gerealiseerd. Dit geldt 

echter niet voor projecten waarvan duidelijk is dat deze niet tot winst zullen resulteren. Hiervan wordt 

tussentijds verlies genomen. 

 

Financiële positie in relatie tot reserves en voorzieningen  

De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s van het grondbeleid zijn van belang voor de 

financiële positie van de gemeente. Er is een voorziening grondexploitatie in het leven geroepen ter 

dekking van eventuele risico’s met betrekking tot de grondexploitatie.  

Binnen het weerstandsvermogen van de gemeente wordt rekening gehouden met de risico’s vanuit de 

grondexploitatie. Het totaal geprognosticeerd resultaat van alle hiervoor genoemde 

grondexploitatiegebieden is in hoofdlijnen verwerkt in de toekomstige mutaties van de reserve algemene 

investeringen. Ook is er een voorziening “nog uit te voeren werken”, welke is bedoeld voor de 

noodzakelijke werkzaamheden na het afsluiten van de complexen. 
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Reserve algemene investeringen 

Wanneer een complex administratief wordt afgesloten komt het resultaat uiteindelijk ten gunste of ten 

laste van deze reserve. Opname ten behoeve van de grondexploitatie is toegestaan, mits er van een directe 

relatie met de grondexploitatie sprake is. Een directe relatie is ook aanwezig als er binnen een periode van 

vijf jaar na het afsluiten van een exploitatie alsnog kosten gemaakt moeten worden voor werken die 

oorspronkelijk tot het bouw- of woonrijp maken zouden hebben behoord. 

Bestemmingsreserve nog uit te voeren werken 

Per 31-12-2014 bedraagt de bestemmingsreserve € 448.235. Deze bestemmingsreserve is bestemd voor 

de werkzaamheden die na het afsluiten van complexen grondexploitatie nog plaatsvinden. Hierbij valt te 

denken aan de herbestrating die na enkele jaren opnieuw plaatsvindt.  

Voorziening grondexploitatie 

Per 31-12-2014 bedraagt de voorziening € 0,-. Bij de jaarrekening 2014 is er opnieuw bekeken of er een 

storting moet worden gedaan in de voorziening.  

Overzicht van de diverse gronden: 

 
NB. Een negatieve boekwaarde is een positief resultaat op de grondexploitatie en winst voor de gemeente. 

 

Toelichting 

Nog niet in exploitatie genomen gronden 

De nog niet in exploitatie genomen gronden betreffen gronden die in gemeente eigendom zijn en die 

verworven zijn om in de toekomst in exploitatie te worden genomen.  

 

Hillegom Noord (6.11.36 ha) complex 29 (3.830.29.05) 

De provincie heeft ingestemd met een contourwijziging. In februari 2012 is de herziene Provinciale 

Structuurvisie vastgesteld. Met deze aanpassing is woningbouw op het gehele sportpark Weerestein 

mogelijk gemaakt. Op 31 mei 2012 heeft de raad het concept Masterplan Hillegom Noord vrijgegeven voor 

participatie en opdracht gegeven voor het opstellen van een Plan van Aanpak voor ontwikkeling van de 

sportvelden. Momenteel wordt er in opdracht van Holland Rijnland een onderzoek uitgevoerd naar de 

lopende woningbouwontwikkelingen versus opnamecapaciteit in de gehele regio. Belangrijk kader voor 

deze regionale woonagenda is de nieuwe provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit. Belangrijk uitgangspunt 

daarbij is dat nieuwbouwplannen aantoonbaar passen in regionale behoeften. Om hier goed op in te 

kunnen spelen stellen de gemeenten in Holland Rijnland een regionale woonagenda op. De gemeente 

werkt aan een inventarisatie van ‘harde’ en ‘zachte’ woningbouwplannen. Het Plan van Aanpak voor 

ontwikkeling van de sportvelden is vooralsnog uitgesteld.   

De nadelige boekwaarde bedraagt per 31-12-2014 € 84.277,91. 

 

 

 

Overzicht Gronden Boekwaarde 

1 jan 2014

Uitgaven 

2014

Inkomsten 

2014

Winst  / 

resultaat

Boekwaarde 

31 dec 

2014

Nog te 

maken 

kosten

Nog te 

ontvangen 

inkomsten

Verwachte 

jaar 

afsluiting

Te 

verwachten 

resultaat

Nog niet in exploitatie genomen gronden

Mavo locatie Pr. Irenelaan 13.092 655 13.747 n.v.t.

Hillegom Noord 80.265 4.013 84.278 n.v.t.

Ontwikkeling Paulusschool 316.959 50.405 367.364 n.v.t.

Totaal 410.316 55.073 0 465.389 0 0 0

In exploitatie genomen gronden

Vossepolder -3.608.361 797.617 900.000 -1.910.744 10.141.315 11.010.563 2020 -2.779.991

Totaal -3.608.361 797.617 0 -1.910.744 10.141.315 11.010.563 -2.779.991

Totaal gronden -3.198.045 852.690 0 -1.445.355 10.141.315 11.010.563 -2.779.991
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Mavo locatie Pr. Irenelaan (0.29.75 ha) complex 38 (3.830.38.05) 

Op 15 juli 2014 heeft de Raad besloten om deze locatie in te zetten voor onderwijs-doeleinden (Hillmare 

en Savio school). In 2015 worden de gevolgen in de grondexploitatie verwerkt. 

De nadelige boekwaarde bedraagt per 31-12-2014 € 13.747,05. 

 

Ontwikkeling Paulusschool (1.51.09 ha) complex 43 (3.830.43.05) 

In de Raad van 26 april 2012 is een krediet verstrekt voor de sloop van deze locatie. Zodra er een 

stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw ligt en er een ontwikkelstrategie is bepaald, wordt een 

grondexploitatie opgesteld en ter vaststelling aan de Raad voorgelegd. De nadelige boekwaarde bedraagt 

per 31-12-2014 € 367.364,32. 

In exploitatie genomen gronden 

Vossepolder (3.830.34.05) 

In 2006 is deze woningbouwlocatie in exploitatie genomen. De sociale fase en de fase Noord-Oost zijn 

gereed. De kavels voor het cluster Ringvaartdijk zijn bouwrijp. De overeenkomst met de ontwikkelaar 

hiervoor is beëindigd omdat er onvoldoende belangstelling van de markt was voor de luxe appartementen. 

Wij beraden ons op deze situatie maar zijn terughoudend om actief op zoek te gaan naar andere partners. 

Wij verwachten in dat geval namelijk nadelige gevolgen voor de exploitatie. Bij de verdere ontwikkeling van 

deze locatie spelen de mogelijke gevolgen van de recessie dus mee. Hier is op voorhand niet vanuit gegaan 

maar wij lopen wel een risico van dalende grondprijzen en latere uitgifte. 

De voordelige boekwaarde bedraagt per 31-12-2014 € 1.910.744,50. 
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Paragraaf G Lokale heffingen 
 

Inleiding 

Met de lokale heffingen is het mogelijk middelen te verwerven uit belastingen en retributies. De 

belastingen zijn algemene, niet taak- of product gerelateerde inkomsten die dienen als algemeen 

dekkingsmiddel. Retributies, ook wel rechten, zijn betalingen voor een geleverd product of bewezen 

dienst. De Gemeentewet geeft een limitatieve opsomming van de belastingen die een gemeente mag 

heffen. Hillegom heeft gekozen voor een breed belastingpakket om de belastingdruk zo evenwichtig 

mogelijk over de verschillende groepen belastingplichtigen te verdelen.  

Behalve de OZB voor woningen en niet-woningen worden in Hillegom geheven: de hondenbelasting en de 

precariobelasting. Naast deze “echte” belastingen wordt ook een aantal rechten (retributies) geheven. 

Rechten betaalt iemand voor een individuele dienst van de gemeente. De belangrijkste retributies zijn de 

reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing voor woningen en reinigingsrechten voor klein chemisch afval op 

de gemeentewerkplaats). Andere rechten zijn: de marktgelden, de grafrechten, leges en de rechten voor de 

Bedrijven Investeringszone Koopcentrum Hillegom.  

 

In het onderstaande overzicht wordt de opbrengsten lokale heffingen weergegeven.  

 

(Bedragen x € 1.000) 

Lokale heffingen 
 Werkelijk 

2013  

 Begroting 

2014 vóór 

wijziging  

 Begroting 

2014 na 

wijziging  

 Werkelijk 

2014  

Onroerende Zaakbelasting 3.010 2.916 2.916 2.882 

Hondenbelasting 73 70 70 71 

Precariobelasting 1.048 1.481 1.483 1.568 

Overige baten (dwangbevelen) 38 25 25 36 

Totaal niet bestedingsgebonden 4.168 4.492 4.494 4.558 

Afvalstoffenheffing 2.494 2.559 2.559 2.509 
Rioolheffing 2.457 2.189 2.189 2.123 

Secretarieleges 329 357 358 368 
Leges bouwvergunningen  71 413 213 283 

Begrafenisrechten 37 51 84 89 
Rechten en Marktgelden 13 18 18 11 

BIZ-rechten 52 54 54 58 

Totaal wel bestedingsgebonden 5.452 5.641 5.475 5.442 

Totaal  9.621 10.133 9.969 10.000 
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A. Tarieven 

De tarieven voor de lokale heffingen zijn overeenkomstig de beraadslagingen in de raad. 

Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen 2013 2014 

OZB Woningen Eigenaar 0,0835% 0,0919% 

  Niet-woningen Eigenaar 0,1467% 0,1422% 
  Niet-woningen Gebruiker 0,1258% 0,1229% 

Reiniging Afvalstoffenheffing Normaal huishouden € 284,55 € 284,55 
  Afvalstoffenheffing Klein huishouden € 258,36 € 258,36 

Riolering* 
Woningen 2 of meer 

persoonshuishouden 
€250,76  € 260,41 

  Woningen 1 persoonshuishouden €241,16  € 231,61 
  Niet-woningen <100 €236,05  € 231,61 

  Niet-woningen 100-250 €266,05  € 276,61 
  Niet-woningen 250-500 €314,05  € 348,61 

  Niet-woningen 500-1000 €404,05  € 483,61 

  Niet-woningen 1000-2000 €584,05  € 753,61 
  Niet-woningen 2000-4000 €944,05  € 1.293,61 

  Niet-woningen 4000-6000 €1.424,05  € 2.013,61 
  Niet-woningen >6000 €2.624,05  € 3.813,61 

  Niet-woningen Garages/trafo's €50,00  € 50,00 

Honden Hondenbelasting Tarief 1e hond:  €59,25 €60,30 

  Hondenbelasting Tarief 2e hond:  €59,25 €60,30 

  Hondenbelasting Tarief 3e hond:  €59,25 €60,30 

  Hondenbelasting Kennels:  €418,75 €426,10 
* zonder eenmalige teruggave  

    

Maatstaf OZB /WOZ herwaardering 

Voor 2014 geldt als waardepeildatum voor de WOZ waarde 1 januari 2013.  

 

B. Woonlasten 

Het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, riool- en 

afvalstoffenheffing wordt de gemeentelijke woonlast genoemd. In onderstaand overzicht staan de 

woonlasten van Hillegom en een aantal regiogemeenten. 

 

Woonlasten 2014 (bron: Coelo) 

     Gemeente OZB woningen OZB niet 

woningen 
Reinigingsheffing Rioolheffing Woonlasten 

huurder 

(afval en 

riool)  

Woonlasten 

eigenaar 

OZB riool 

en afval 

Katwijk 0,0895% 0,3249% €312,00  €138,00  € 450,00  €671,00  

Noordwijk 0,1176% 0,2466% €280,00  €141,00  € 421,00  €811,00  

Noordwijkerhout 0,0820% 0,2812% €324,00  €267,00  € 591,00  €809,00  
Lisse 0,0889% 0,3206% €258,00  €165,00  € 423,00  €646,00  

Teylingen 0,0766% 0,2529% €339,00  €134,00  € 473,00  €693,00  

Hillegom 0,0919% 0,2673% € 285,00  € 225,00  € 509,00  € 720,00  
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Het tarief OZB woningen betreft het eigenarentarief. Het tarief OZB niet woningen betreft het eigenaren- 

plus gebruikerstarief. De tarieven voor reinigings- en rioolheffing zijn op basis van een normaal/2 

persoons- of meer huishouden. De berekening van de woonlasten in de laatste kolommen is op basis van 

de gemiddelde waarde van de genoemde gemeente. De bedragen en percentages komen uit het onderzoek 

van COELO, Atlas van de lokale lasten 2014. 

 

Bezwaarschriften  

 

Bezwaren tegen: 2010 2012 2013 2014 

Verschillende heffingssoorten 225 185 248 149 

WOZ 297 370 417 158 

Totaal 522 555 665 307 

 

Uit de afhandeling van de WOZ-bezwaarschriften zijn vier beroepsprocedures voortgekomen. Ook is er één 

beroepsprocedure gevoerd tegen de uitspraak bij de verschillende heffingssoorten. Alle beroepsprocedures 

zijn afgedaan. 

Kwijtscheldingen 

 

Kwijtscheldingen lokale heffingen 
Werkelijk 

2013 

Begroting 

2014 vóór 

wijziging 

Begroting 

2014 na 

wijziging 

Werkelijk 

2014 

Kwijtscheldingen rioolheffing €77.780  €64.000  €64.000  €69.544  

Kwijtscheldingen 

afvalstoffenheffing €86.269  €74.000  €74.000  €89.754  

Kwijtschelding OZB €1.091  €0  €0  €194  

Totaal kwijtscheldingen €165.140  €138.000  €138.000  €159.492  

In 2014 zijn er 164 gevallen geautomatiseerd kwijtschelding verleend, daarnaast zijn er 254 verzoeken tot 

kwijtschelding ontvangen, waartegen 13 administratieve beroepschriften zijn ingediend.  
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Financiële jaarrekening 
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Balans per 31 december (bedragen x € 1.000) 

  
Activa 2014 2013 

VASTE ACTIVA     

materiële vaste activa     

met economisch nut      30.505       29.115  
met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de 

kosten een heffing kan worden geheven      12.493       11.424  

met maatschappelijk nut        3.949         3.168  

subtotaal materiële vaste activa      46.947       43.707  

financiële vaste activa      

langlopende leningen      10.765       18.246  

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen        2.644         2.519  

bijdragen aan activa in eigendom derden           994         1.028  

subtotaal financiële vaste activa       14.403       21.793  

Totaal vaste activa      61.350       65.500  

VLOTTENDE ACTIVA     

niet in exploitatie genomen bouwgronden          465           410  

onderhanden werk, gronden in exploitatie       1.911-       3.608- 

vooruitbetalingen              -    

subtotaal voorraden       1.445-       3.198- 

      

vorderingen op openbare lichamen        4.227         5.391  

overige vorderingen            900            940  

kortlopende uitzettingen        7.659         2.850  

liquide middelen        6.349         8.263  

overlopende activa           317            381  

Totaal vlottende activa      18.007       14.627  

      

Totaal generaal      79.357       80.127  
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Passiva 2014 2013  

EIGEN VERMOGEN     

algemene reserves        8.595       13.540  

      

bestemmingsreserves      54.668       50.968  

      

nog te bestemmen resultaat           384            329  

      

subtotaal eigen vermogen       63.647       64.837  

      

VOORZIENINGEN     

voorzieningen         3.303         2.616  

Totaal vaste passiva      66.950       67.454  

VLOTTENDE PASSIVA     

netto vlottende schulden     

overige kasgeldleningen        5.000              -   

bank- en girosaldi           426              -   

overige schulden        1.648         3.268  

      

overlopende passiva     

nog te betalen bedragen        1.139         1.643  

overige transitorische posten            22             52  

specifieke uitkeringen        4.172         7.710  

      

Totaal vlottende passiva      12.407       12.673  

      

Totaal generaal      79.357       80.127  

      

gewaarborgde geldleningen        1.959         2.123  
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Toelichting op de programma’s 

 

In onderstaand overzicht wordt in hoofdlijnen de analyse van het resultaat na mutaties reserves 

weergegeven. In bijlage 1 is per programma een gedetailleerde toelichting opgenomen.  

 

Bedragen x € 1.000 

  

Programma Financiële toelichting op hoofdlijnen 
Voordeel / nadeel 

t.o.v. gewijzigde 

begroting 2014 

Programma 1 1.1 Ruimte 90 

  1.2 Wonen 8 

  1.3 Bereikbaarheid 1.087 
  1.4 Economie en bedrijvigheid 52 

  1.5 Milieu -21 
Programma 2 2.1 Sociaal domein 131 

  2.2 Onderwijs 106 

  2.3 Sport en volksgezondheid 79 
  2.4 Kunst en cultuur 24 

Programma 3 3.1 Openbare orde en veiligheid 14 
  3.2 Handhaving -19 

  3.3 Brandweer en crisisbeheersing -3 
Programma 4 4.1 Infrastructuur -15 

  4.2 Groen 289 

  4.3 Riolering en water 16 
  4.4 Afval 21 

Programma 5 5.1 Bestuur 254 
  5.2 Samenwerking 182 

  5.3 Dienstverlening 164 
Alg. dekk. midd. Lokale heffingen 25 

  Algemene uitkering 470 

  Saldo financieringsfunctie -322 
  Onvoorziene uitgaven 56 

  Overige algemene dekkingsmiddelen -417 
Diversen Rente en afschrijving 3.782 

  Apparaatskosten 457 

  Mutaties reserves -6.126 
Bruto resultaat jaarrekening 

2014   384 

Voorgestelde oormerken 2014   -203 
Netto resultaat jaarrekening 

2014   181 

 

  



 

 

87 

 

Waarderingsgrondslagen 

 

Inleiding 

 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. 

 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's, die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het 

dividend betaalbaar wordt gesteld. 

 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 

gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden – uit hoofde van 

jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume – worden 

sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij 

moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, 

overlopende vakantiegelden, verlofaanspraken en dergelijke. 

 

Balans 

 

Presentatiewijziging 

Met ingang van begrotingsjaar 2014 is artikel 35 van de BBV gewijzigd. In de balans dient nu onder de  

materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen te worden:  

a. investeringen met een economisch nut;  

b. investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan 

worden geheven;  

c. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.  

Achtergrond van deze aanpassing is dat de huidige regelgeving bij riool- en afvalstoffenheffing tot  

onduidelijkheden bij fiscale procedures leiden, met name op het gebied van kostentoerekening.  

Uitgangspunt is nu dat investeringen worden geactiveerd. Indien gemeenten in de heffing bijdragen  

hebben opgenomen voor toekomstige vervanging van deze investeringen, komen deze gelden in  

een vervangingsvoorziening. Indien de investering wordt gerealiseerd vindt activering plaats, waarna  

de daartoe bestemde gelden uit de vervangingsvoorziening direct rechtstreeks in mindering op het  

geactiveerde bedrag komen.  

Als gevolg van voornoemde wijziging is op de balans een afsplitsing van de betreffende activa  

objecten gerealiseerd. Het effect hiervan is zichtbaar in het verloopoverzicht van de investeringen  

met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, dat  

is opgenomen in de toelichting op de materiële vaste activa. Omwille van de  

vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers aangepast. 

 

Alle immateriële vaste activa worden direct ten laste gebracht van het jaarresultaat. 
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De materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of 

vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende 

investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De afschrijvingen 

zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de verwachte technische levensduur. 

 

De materiële vaste activa met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan 

worden geheven zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. De afschrijvingen zijn 

hoofdzakelijk gebaseerd op de verwachte technische levensduur. 

 

De materiële vaste activa met maatschappelijk nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of 

vervaardigingprijs. Het is toegestaan om deze investeringen in één keer af te schrijven. De activa met 

maatschappelijk nut worden afgeschreven conform de termijn die bij het investeringsvoorstel is 

vastgesteld. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in 

mindering gebracht.  

 

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen kostprijs dan wel tegen de duurzaam lagere waarde 

in het economisch verkeer.  

 

De kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en stichtingen zijn opgenomen tegen de 

nominale waarde. Daarnaast zijn de participaties in aandelenkapitaal gewaardeerd tegen de 

verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht 

dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke 

afwaardering niet noodzakelijk gebleken. 

   

De bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdrage, 

verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het 

betrokken actief van de derde, op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden, moet 

bijdragen aan de publieke taak. 

 

De als voorraden grondexploitatie opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de 

vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die 

rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van 

bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rente-, administratie- en 

beheerkosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met 

voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen 

sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering 

gebracht. 

 

De vorderingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overtollige liquide 

middelen boven 0,75% van het begrotingstotaal moeten worden uitgezet bij de schatkist. Voor 

verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht op de overige vorderingen. De 

voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningkansen. 
 

Eigen vermogen. Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. De 

algemene reserve bevat de resultaten na bestemming uit voorgaande jaren voor zover deze het 

maximum van de toegestane stand van de egalisatiereserve overtreffen. In de egalisatiereserve wordt 

het jaarresultaat na bestemming en de oormerken verantwoord. Indien de egalisatiereserve exclusief 

oormerken hoger is dan € 1,2 miljoen wordt het meerdere ten gunste van de algemene reserve 

gebracht. De bestemmingsreserves zijn benoemd voor een specifieke bestemming. De mutaties op het 

eigen vermogen worden verantwoord via de resultaatbestemming.  



 

 

89 

 

 

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 

voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatie voorzieningen is gebaseerd op een meerjarenbegroting 

van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin 

rekening is gehouden met de kwaliteitseisen. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is 

opgenomen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet. 

 

De vlottende passiva wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Buiten de telling is het totaalbedrag van de gewaarborgde schuldrestanten per einde boekjaar 

opgenomen. In de toelichting op de balans is nadere informatie hieromtrent opgenomen. 

 
 
 
Toelichting op de balans 
 

 Activa 

 
VASTE ACTIVA 

 

Materiële vaste activa 

Het verloop van de materiële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven:  

 

 

 

Op diverse onderdelen zijn belangrijke investeringen en/of bijdragen van derden te signaleren. Een 

toelichting van de belangrijkste mutaties per activumsoort wordt hierna gegeven: 

  

Gronden en terreinen 

De waarde van de gronden die in erfpacht zijn uitgegeven hebben een waarde van € 277.000. Er zijn 

geen mutaties in 2014.  

 

Woonruimten 

Er zijn geen mutaties in 2014.  

(Bedragen x € 1.000)

Termijn van Boekwaarde Investeringen Bijdragen Afschrijving Boekwaarde

afschrijving 01-01-14 van derden 31-12-2014

Materiële vaste activa economisch nut

Gronden en terreinen geen 4.494        4.494        

Woonruimten 40 jaar 474           16          458           

Bedrij fsgebouwen 25-40 jaar 18.552       2.586        992        20.146       

Grond-,weg- en water-

bouwkundige werken 15-40 jaar 605           114           62             73          584           

Vervoermiddelen 7-15 jaar -             26             26             

Machines, apparaten en 

installaties 5-15 jaar 2.036        118           168        1.986        

Overige diversen 5-25 jaar 2.954        147           290        2.811        

29.115       2.991        62             1.539      30.505       

Materiële vaste activa economisch nut waarvoor ter bestijd ing van de kosten een heffing kan worden geheven

Grond-,weg- en water-

bouwkundige werken 15-40 jaar 11.083       1.488        351        12.220       

Overige diversen 7-15 jaar 341           68          273           

11.424       1.488        -             419        12.493       

Materiële vaste activa  maatschappelijk nut (investeringen in openbare ruimte)

Grond-,weg- en water-

bouwkundige werken 10-40 jaar 3.168        3.943        1.880        1.282      3.949        
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Bedrijfsgebouwen 

Investering nieuwbouw VMBO school; € 1.076.000. Nieuwbouw school aan de Oranjelaan; € 101.000. 

Renovatie de Fontein; € 1.077.000. Afbouw en inrichting dienstencentrum; € 327.000. Overige 

investeringen; € 5.000.  

 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 

De vermeerderingen in 2014 hebben betrekking op de gemeentelijke rioleringsplannen € 1.488.000, 

herinrichting van de begraafplaats aan de Wilhelminalaan € 52.000 en het fietspad Hillegom-

Bennebroek € 62.000. De bijdragen van derden is een bijdrage van de provincie voor de aanleg van het 

fietspad Hillegom-Bennebroek € 62.000.  

 

Vervoermiddelen 

In 2014 is er een bestelauto en een brommer aangeschaft voor in totaal € 26.000.  

 

Machines, apparaten en installaties en overigen 

Onder deze post is de investering vervanging airco’s in het gemeentehuis verantwoord € 16.000, de 

vervanging verlichting gemeentehuis € 67.000 en de noodstroomvoorziening € 35.000. 

 

Overige 

Onder deze post zijn verantwoord de investeringen: automatisering € 423.000, uitvoeringsplan 

speelruimte € 26.000, vervanging wijkcontainer bij Palet € 15.000 en overige investeringen € 40.000.  

 

Immateriële activa 

Er zijn geen mutaties in 2014.  

  

Investeringen met maatschappelijk nut 

De vermeerderingen in 2014 hebben betrekking op de herinrichting N208 € 2.348.000, infrastructurele 

werken N208 € 428.000, openbare verlichting € 94.000, kunstwerken € 235.000, investeringen 

stedelijke vernieuwingen € 481.000, Vosse- en Weerlanerpolder € 253.000 en overige investeringen 

€ 104.000. De bijdrage van derden zijn ontvangen bedragen ten gunste van ISV projecten € 304.000. 

Bijdrage van derden voor de Vosse- en Weerlanerpolder € 239.000. Voor de herinrichting N208 hebben 

we in 2014 van de provincie een bijdrage van € 1.337.000, afschrijving in één keer € 1.011.000. 

 

Financiële vaste activa 

Het verloop van de financiële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 

 

 

 

Langlopende leningen 

De lening voor de herinrichting sportpark Zanderij is verhoogd met € 180.000 naar € 6.760.000.  

Onder vermeerderingen zijn de renteloze leningen opgenomen, verstrekt aan medewerkers voor de 

financiering van het fietsplan voor een bedrag van € 7.000. De renteloze leningen worden geleidelijk 

door het personeel afgelost.  

(Bedragen x € 1.000)

Boekwaarde Investeringen Aflossing / Afschrijving Naar Boekwaarde

01-01-14 Desinvestering Vlottend 31-12-2014

Financiële vaste activa

Langlopende leningen 18.246    187           9               7.659      10.765       

Kapitaalverstrekkingen

aan deelnemingen 2.519      203           78             2.644        

Bijdragen in activa

van derden 1.028      34             994           

21.793    390           87             34             7.659      14.403       
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Het restant van de vordering op Vattenfall € 7.659.000 is opgenomen onder de Vlottende Activa daar 

de looptijd van de vordering per 31-12-2014 korter is dan 1 jaar. In 2015 wordt het laatste deel van 

de verkoopprijs ontvangen. 

 

Kapitaalverstrekkingen 

 

 
 

Met de opbrengst van de verkoop van het aandelenpakket Bouwfonds is deelgenomen in de Stichting 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De doelstelling van dit fonds is om 

de kwaliteit van de volkshuisvesting en de bebouwde omgeving duurzaam te verbeteren. In 2010 heeft 

de Raad besloten om € 620.000 beschikbaar te stellen voor startersleningen vanuit dit fonds met 

eventueel een aanvulling van € 380.000 bij voldoende animo. Conform dit raadsbesluit is het fonds 

aangevuld in 2011. Er is veel animo voor startersleningen daarom heeft de raad in 2012 besloten om 

€ 420.000 beschikbaar te stellen en heeft de raad in 2013 nog eens € 300.000 beschikbaar gesteld. Er 

is in 2014 € 203.000 verstrekt aan startersleningen en er is € 78.000 aan aflossing ontvangen. Deze 

aflossing zijn uit het revolving deel en kan opnieuw worden uitgegeven. Het restant van de gelden 

inclusief ontvangen rente en betaalde kosten € 97.000 staan in de rekening courant bij de SVn. Deze 

moeten volgens het BBV worden verantwoord onder de liquide middelen op de balans. De leningen 

waar dit niet van toepassing op is, worden naar de gemeente overgemaakt.  

 

 

  

Bijdrage aan activa in eigendom van derden 

De bijdragen aan activa in eigendom van derden mogen volgens de BBV voorschriften geactiveerd 

worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Er dient sprake te zijn van een investering 

door een derde; de investering dient bij te dragen aan de publieke taak; de derde dient zich verplicht te 

hebben tot investeren en de bijdrage kan worden teruggevorderd indien de derde in gebreke blijft. Op 

grond hiervan is de bijdrage aan de parkeergarage Henri Dunantplein, boekwaarde per 31 december 

2014 € 994.000, opgenomen onder deze categorie.  

 

 

 

 

 

 

 

Kapitaalverstrekkingen
  Boekwaarde  

1-1-2014

Boekwaarde  

31-12-2014

Stimuleringsfonds volkshuisvesting 1.497.165 1.622.222

Deelneming verbonden partijen 1.021.280 1.021.280

Totaal 2.518.445 2.643.502

Deelneming

Aantal 

aandelen

  Boekwaarde  

1-1-2014

Aantal 

aandelen

  Boekwaarde  

31-12-2014

Dunea duin&water 66.167 0,45 66.167 0,45

Liander NV 0,37% 1.443,47 0,37% 1.443,47

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 49.686 112.732,62 49.686 112.732,62

Gemeenschappelijke Regeling Mare Groep NV 1 647,54 1 647,54

Greenport ontwikkelingsmaatschappij  (GOM) 1 65.616,00 1 65.616,00

Meerlanden NV 8.008 840.840,00 8.008 840.840,00

Totaal 1.021.280,08 1.021.280,08
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 VLOTTENDE ACTIVA 
 

Voorraad gronden 

Het verloop van de voorraad gronden kan als volgt worden weergegeven: 

 

 
 

Nog niet in exploitatie genomen gronden 

In 2012 is door de raad besloten om een grondexploitatie te openen voor de locatie Paulusschool. 

Zodra er een stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw ligt, wordt een exploitatieopzet ter vaststelling 

aan de raad aangeboden. De gemaakte kosten in 2014  zijn beheerskosten en kapitaallasten. 

 

Vossepolder 

In 2014 is er € 900.000 uitbetaald aan onrendabele top. De overige kosten hebben onder andere 

betrekking op beheer, administratie, voorbereiding, advies en toezicht. De raad heeft besloten om een 

winst te nemen van € 900.000. 

 

Voorziening grondexploitatie 

In 2010 is de nota grondbeleid vastgesteld. Op basis van deze nota is de voorziening nihil. 

 

Vorderingen en transitoria 

De waardering van de onder de diverse balansrubrieken opgenomen vorderingen geschiedt tegen het 

nominale bedrag. De vorderingen kunnen als volgt worden gerubriceerd: 

 

Vorderingen op openbare lichamen 

 

De vorderingen op openbare lichamen hebben betrekking op het rijk inzake het BTW-

compensatiefonds en omzetbelasting € 3.350.000. Daarnaast zijn er overige vorderingen op onder 

andere gemeenten, provincies, ministeries en samenwerkingsorganen, totaal € 877.000.  

 

 

 

 

 

 

 

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving Boekwaarde Investeringen opbrengsten Saldo Ten laste Boekwaarde 

Complex 1-jan-14 en rente en bijdragen reserve 31-dec-14

niet in exploitatie genomen bouwgronden
GRONDEXPLOITATIE ALGEMEEN -               70,0          45,0          25,0          25,0          -               

XXIX HILLEGOM NOORD 80,2          4,0            84,2          -               84,2          

XXXVIII MAVO LOKATIE PR. IRENELAAN 13,1          0,6            -               13,7          -               13,7          

XXXXIII ONTWIKKELING PAULUSSCHOOL 317,0        50,4          -               367,4        -               367,4        

410,3        125,0        45,0          490,3        25,0          465,3        

onderhanden werk, gronden in exploitatie
XXXIV  VOSSEPOLDER 3.608,3-      797,6        2.810,7-      900,0-        1.910,7-      

 3.608,3-      797,6        -               2.810,7-      900,0-        1.910,7-      

AF: VOORZIENING -               -               -               -               -               

  TOTAAL GRONDEXPLOITATIE 3.198,0-      922,6        45,0          2.320,4-      875,0-        1.445,4-      

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2014 31-12-2014

Vorderingen op openbare lichamen 5391 4227
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Overige vorderingen 

(Bedragen x € 1.000) 

     1-1-2014   31-12-2014 
Debiteuren             585  

 

             502  

Belasting debiteuren             412  

 

            470  

Voorziening debiteuren               57- 

 

              72- 

Overige vorderingen             940                900  

 

Alle openstaande posten zijn eind 2014 beoordeeld op oninbaarheid. Het saldo van de voorziening is 

vastgesteld op € 72.000.  

 

Kortlopende uitzettingen 

(Bedragen x € 1.000) 

     1-1-2014   31-12-2014 

Vattenfall               7.659  

Schatkistbankieren           2.850                 -    

kortlopende uitzettingen           2.850              7.659  
 

De vordering op Vattenfall is vanuit de vaste activa overgebracht naar de kortlopende uitzettingen daar 

de looptijd per 31-12-2014 korter is dan 1 jaar. 

 

In 2013 is het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren in werking getreden. Gemeenten, provincies en 

waterschappen dienen vanaf 16 december 2013 het overgrote deel van hun overtollige liquide 

middelen en beleggingen aan te houden bij het ministerie van Financiën.  

Deze maatregel levert een significante bijdrage aan de EMU schuldverlaging en vermindert daarnaast 

het financieel risico voor decentrale overheden. 

Overtollige liquide middelen boven 0,75% van het begrotingstotaal (€49.990.000 voor 2014) moeten 

worden uitgezet bij de schatkist.  

 

Liquide middelen 

(Bedragen x € 1.000) 

     1-1-2014   31-12-2014 

Bank en giro saldi 745 

 

5 
Rekening courant SVn 424 

 

303 

Kas 4 

 

5 

Kassen bevolking 1 

 

1 
BNG Fido kapitaalmarktselect 7.089  6.035 

Deposito's - 

 

- 

Liquide middelen           8.263              6.349  
 

De BNG Fido kapitaalmarktselect producten zijn aangetrokken om het risico te spreiden. Hiervoor is in 

2009 het College van B&W akkoord gegaan met de tijdelijke verruiming van het Treasury statuut. Voor 

de BNG Fido kapitaalmarktselect producten geldt een overgangsregeling voor het verplichte 

schatkistbankieren. De BNG Fido kapitaalmarktselect producten moeten in 7 jaar opgeheven worden. In 

2014 is 1/7 deel, € 1.212.000, van de aandelen verkocht. In 2014 is een waardestijging gerealiseerd 

van € 158.000. 
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 (Bedragen x € 1.000) 

Ruimte Schatkistbankieren per kwartaal 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 

Saldo overtollige middelen 320 380 357 132 
Drempel Schatkistbankieren 375 375 375 375 

Ruimte 54 -6 18 243 

 
Overlopende activa 

(Bedragen x € 1.000) 

     1-1-2014   31-12-2014 

Vooruitbetaalde bedragen                 9  

 

              30  

Nog te ontvangen bedragen             372  

 

            287  
Nog te ontvangen Specifieke uitkeringen                -    

 

              -    

Overlopende activa             381                317  
 

De nog te ontvangen bedragen heeft betrekking op de nog te ontvangen subsidies Vosse- en 

Weerlanerpolder  € 238.000 en nog 2 kleine posten. 

 

Passiva 
 

 EIGEN VERMOGEN 

 

Het verloop van het in de balans opgenomen eigen vermogen blijkt uit het onderstaande overzicht:  

 

 

 

 

 

Beleid reserves en voorzieningen 

Om sneller in te spelen op ontwikkelingen is in de financiële verordening vastgelegd, dat het reserve- 

en voorzieningenbeleid in een apart onderdeel wordt behandeld in de jaarrekening en begroting.  

 

U wordt per reserve en voorziening geïnformeerd over: 

 Vorming en besteding  

(Bedragen x € 1.000)

Reserves Saldo begin 

jaar 2014

Bestemming 

resultaat

Toevoeging 

onttrekking 

onderling

Toevoeginge

nuit hoofde 

resultaat-

bestemming

Onttrekking

en uit 

hoofde 

resultaat-

bestemming

Vrijval ter 

dekking van 

afschrijving 

Saldo einde 

jaar 2014

Algemene reserve 11.741 -5.350 948 582 6.757

Egalisatiereserve jaarrekening 1.800 329 290 1.839

Totaal algemene reserves 13.540 329 -5.350 948 872 0 8.595

Reserve verbetering openb. ruimte centrum 0 500 500

Reserve sociale woningbouw 837 837

Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon 36.616 36.616

Reserve onderwijshuisvesting 4.840 149 4.692

Reserve Kunst 16 16

Reserve WMO 1.200 1.200

Reserve nog uit voeren werken (grondexploitatie) 448 448

Reserve groot onderhoud riolering 652 652 0

Egalisatiereserve rioolrechten 345 345 0

Reserve onderhoud begraafplaats 125 75 50

Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen 3.583 7.101 419 10.265

Reserve algemene investeringen (RAI) 2.306 -1.751 900 1.410 45

Totaal bestemmingsreserves 50.968 0 5.350 1.400 2.631 419 54.668

Resultaat boekjaar 384 384

Resultaat vorig boekjaar 329 -329 0

Totaal reserves 64.838 0 0 2.732 3.503 419 63.647
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 Toerekening van rente 

 Specifiek doel  

 Voeding 

 Maximale hoogte  

 Maximale looptijd 

 

Voor informatie over de verwerking van rente over reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar de 

het hoofdstuk saldo financieringsfunctie van de algemene dekkingsmiddelen. 

  

Reserves 

In bijlage 3 van de jaarrekening zijn alle mutaties van reserves per programma weergegeven. Aan alle 

mutaties ligt een raadsbesluit ten grondslag. 

 

Algemene reserves 

  

Algemene reserve 

Aan deze algemene reserve is geen specifieke bestemming gegeven en dient om risico’s in de 

algemene zin op te vangen.  De minimumomvang van deze reserve is hiervoor bepaald op € 6.000.000. 

Het overige deel is vrij besteedbaar. In 2014 waren er de volgende mutaties: Bijdrage aan reserve 

verbetering openbare ruimte centrum, gemeentelijke structuurvisie, storting voordelige 

kwartaalrapportages ISD, toerisme Bollenstreek, 36 strategische opgaven en organisatieontwikkeling. 

 

Egalisatiereserve jaarrekening 

Het batig of nadelig saldo van de jaarrekening wordt gestort, dan wel onttrokken aan deze reserve. 

Ook worden onverwachte nagekomen baten en lasten die na het afsluiten van het boekjaar nog 

plaatsvinden toegevoegd of onttrokken. Het saldo boven de € 1,2 miljoen (exclusief geoormerkte 

bedragen) wordt gestort in de algemene reserve.  

 

Bestemmingsreserves 

 

Reserve ten behoeve van sociale woningbouw 

Deze reserve wordt gevoed door bijdragen uit verkopen van particuliere bouwkavels. Bij uitgifte van 

bouwkavels voor sociale woningbouw kunnen deze kavels tegen lagere kosten aangeboden worden 

door gebruik te maken van deze reserve. Er zijn geen mutaties.  

 

Reserve opbrengst verkoop aandelen NUON PLB 

In de raadsvergadering van juni 2009 werd besloten deze reserve in te stellen. De volledige opbrengst 

verkoop aandelen NUON is op advies van de accountant in 2009 gestort in de reserve. In 2015 

ontvangen we (daadwerkelijk) de laatste termijn (21%). 

De raad besloot op 15 december 2011, op advies van de werkgroep “Vrije besteding NUON gelden”, 

€ 6.500.000 van de reserve NUON te storten in de RAI. Dit bedrag wordt gestort in 2015 als de 

volledige verkoopopbrengst van de NUON is ontvangen.  

 

 

Reserve onderwijshuisvesting  

Deze reserve dient als achtervang voor de voorziening onderhoud onderwijsgebouwen en de realisatie 

van de nieuwe VMBO school en andere onderwijsgebouwen. Via het gemeentefonds ontvangt de 

gemeente een bijdrage in de kosten van huisvestingsvoorzieningen onderwijs. Het saldo op de 

rekening onderwijs wordt aan deze reserve toegevoegd dan wel onttrokken. In 2014 is € 148.954 

onttrokken uit de reserve.  
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Reserve aankoop / onderhoud kunstvoorwerpen 

Deze reserve wordt gevoed door een bedrag per vierkante meter te storten bij het verkopen van 

bouwkavels. Uit de reserve worden kunstobjecten gedekt op nieuwbouwlocaties. Er zijn in 2014 geen 

mutaties.  

 

Reserve sociaal domein 

Bij vaststelling van de jaarrekening 2007 is een Wmo reserve ingesteld. In de motie van 12 juni 2014 

gaf de raad aan deze reserve niet alleen als achtervang voor de decentralisatie van de Wmo te willen 

inzetten, maar ook voor de decentralisatie van participatie en jeugd. Naar aanleiding van deze motie is 

de reserve Wmo omgevormd tot de reserve sociaal domein. Deze reserve dient aangegane meerjarige 

verplichtingen op te vangen van de 3D. Het plafond is € 1.200.000.  

 

In de begroting 2014 is een onttrekking van € 380.000 en een storting van € 100.000 opgenomen 

conform het Wmo beleidsplan 2013-2016. De (voorlopige) afrekening 2014 van de ISD en de stand van 

zaken van het budget Wmo beleidsplan 2013-2016 geven geen aanleiding tot een onttrekking. 

Voorgesteld wordt de reserve sociaal domein niet te muteren. De reserve blijft hiermee op het 

plafondniveau, welke gebruikt kan worden om tegenvallers van de decentralisaties op te vangen in 

2015. 

 

Reserve nog uit te voeren werken (grondexploitatie) 

De reserve is bestemd voor de werkzaamheden die na het afsluiten van complexen grondexploitatie 

nog plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan de herbestrating die na enkele jaren opnieuw plaatsvindt.  

In 2014 stond het herstraten van het plan de Kwekerij in de planning. De werkzaamheden zijn 

uitgesteld omdat op dit moment herstraten nog niet noodzakelijk is.   

 

Reserve groot onderhoud riolering 

De raad besloot bij vaststelling van de programmarekening 2011 deze reserve in te stellen. Deze 

reserve kwam in de plaats van de gelijknamige voorziening. De voorziening was op advies van de 

accountant in de jaarrekening 2011 vrijgevallen. De raad heeft op 12 december 2014 besloten een 

voorziening vervanging riolering in te stellen en de reserve op te heffen. Het saldo van de reserve 

wordt in deze jaarrekening gestort in de voorziening.   

 

Egalisatiereserve rioolrechten 

Deze reserve is bij vaststelling van de programmarekening 2012 ingesteld. In 2012 waren er € 345.160 

meer opbrengsten rioolrechten dan kosten riolering. De raad besloot bij vaststelling van de Kadernota 

2014 dit overschot als eenmalige uitkering op het tarief van de rioolheffing 2014 in mindering te 

brengen. Dit is gerealiseerd. De reserve heeft per 31-12-2014 saldo € 0.  

 

Reserve onderhoud begraafplaats 

Het onderhoud aan graven kan voor bepaalde perioden worden afgekocht. Deze ontvangsten worden 

gestort in de reserve onderhoud begraafplaatsen. Periodiek wordt er aan deze reserve bedragen 

onttrokken voor reguliere kosten aan de begraafplaats. In 2014 is conform de bestuursrapportage 

2014 een bedrag onttrokken voor een aanvulling op het krediet herinrichting begraafplaats en voor de 

restauratie van de hekwerken rond de begraafplaats. 

 

Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen 

Aan deze reserve worden de kapitaallasten onttrokken gedurende de afschrijvingstermijn van diverse 

investeringen. Het betreft o.a. parkeergarage Henri Dunantplein, sportaccommodatie de Vosse en 

sportpark de Zanderij.  
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Reserve algemene investeringen (RAI) 

Voordelige grondexploitatieresultaten worden toegevoegd aan de reserve algemene investeringen. De 

minimum omvang is bepaald op  € 1,5 miljoen. In 2014 zijn de bedragen onttrokken voor o.a. 

Woonzorgzone, uitvoering van het Hillegoms Verkeer- en Vervoersplan (HVVP), reconstructie N208 fase 

1 en 2 en herinrichting sportpark de Zanderij. Wegens de grote investeringen daalt de hoogte van de 

reserve onder het minimum niveau. Naar verwachting wordt de reserve weer op termijn aangevuld door 

opbrengsten uit grondexploitaties.   

 

Voorzieningen 

Hierna volgt een overzicht van het verloop van de voorzieningen in 2014. 

De toevoegingen aan de voorzieningen zijn ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. 

  

Bedragen x € 1.000  

    Voorzieningen Saldo begin 

jaar 2014 
Toevoeging Aanwending Saldo einde 

jaar 2014 

Groot onderhoud onderwijsgebouwen 535 106 247 394 
Groot onderhoud brede school Elsbroek 72 5   76 
Groot onderhoud zwembad 322 303 294 331 
Vervanging riolering 0 821 125 696 
Pensioenen 742 376   1.118 
Groot onderhoud gebouwen 946 315 573 689 
Totaal voorzieningen 2.616 1.925 1.239 3.303 
          

 

 

Voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen  

De bedragen die in de voorziening worden gestort zijn gebaseerd op de meerjarenplanning groot 

onderhoud onderwijsgebouwen. Uitkeringen worden gedaan binnen de toegezegde vergoedingen. In 

de paragraaf B Onderhoud kapitaalgoederen wordt nader ingegaan op de voorziening.  

 

Voorziening groot onderhoud brede school Elsbroek 

De voorziening is ontstaan na de opheffing en herbestemming van de Johan Frisolocatie. Aangezien het 

hier een locatie betreft, die in beheer en exploitatie is gegeven aan een stichting, zijn er ook afspraken 

gemaakt met betrekking tot het vormen van een voorziening voor groot onderhoud. In 2014 was een 

onttrekking van € 8.000 begroot voor werkzaamheden. Dit onderhoud was nog niet nodig. 

 

Voorziening groot onderhoud sportaccommodatie de Vosse 

Voor groot onderhoud zwembad is een voorziening gevormd, die contractueel is overeengekomen met 

Sportfondsen Nederland (SFN). Werkzaamheden worden uitgevoerd conform het meerjaren 

onderhoudsplan de Vosse. 

 

Voorziening vervanging riolering 

De raad heeft op 12 december 2014 besloten een voorziening vervanging riolering in te stellen en de 

reserve riolering op te heffen. Het saldo van de reserve wordt in deze jaarrekening gestort in de 

voorziening. Er heeft een onttrekking van € 125.050 plaatsgevonden voor werkzaamheden conform het 

GRP.  

 

Voorziening pensioenen wethouders 
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Voor de pensioenaanspraken van de wethouders is een voorziening gevormd. Jaarlijkse actuariële 

berekeningen vormen de grondslag voor deze voorziening. Deze voorziening wordt gevoed door een 

jaarlijkse bijdrage van € 30.000 vanuit de exploitatie. Verder heeft er een overdracht van 

pensioenkapitaal plaatsgevonden van € 346.120. De voorziening wethouderspensioen wordt 

aangehouden voor de verplichtingen die bestaan die voortvloeien uit de opgebouwde pensioenrechten 

van wethouders per einde boekjaar. De voorziening wordt actuarieel berekend op basis van een 

rekenrente van 2,8% en de overlevingstafel GBM/GBV 2007/2012. De omvang van de voorziening is 

volgens een beoordeling van de accountant voldoende. 

 

Voorziening groot onderhoud gebouwen 

De voorziening groot onderhoud gebouwen wordt gevoed door een jaarlijkse storting gebaseerd op het 

meerjaren onderhoudsplan gebouwen. Voor een specificatie van de werkzaamheden wordt verwezen 

naar de paragraaf B Onderhoud kapitaalgoederen. 

 

VLOTTENDE PASSIVA 

 
Netto vlottende schulden 

 

Bedragen x € 1.000 

     1-1-2014   31-12-2014 

Overige Schulden 3268   1648 

Bank- en girosaldi 0   426 

Overige Kasgeldleningen 0   5000 
Netto vlottende schulden 3.268   7.074 

 

 

Overige schulden 

Onder de overige schulden staan de crediteuren. Per 1 maart 2014 staat er nog € 308.000 open. Dit 

zijn facturen die in opdracht van de budgethouder nog niet betaald mogen worden. Hieronder een 

factuur voor de N208 € 282.000. 

 

Bank- en girosaldi 

Op 31-12-2014 is het debetsaldo op de hoofdrekening bij de BNG €425.848. 

 

Overige Kasgeldleningen 

Op 18 december hebben we een kasgeldlening bij de Bank Nederlandse Gemeenten aangetrokken van 

€ 5.000.000. 

  

 

 

 

Overlopende passiva 

Bedragen x € 1.000 

     1-1-2014   31-12-2014 

Nog te betalen bedragen  1643   1139 

Overige transitorische posten 52   22 

Specifieke uitkeringen 7710   4172 
Overlopende passiva 9.405   5.333 
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Nog te betalen bedragen 

De nog te betalen bedragen bestaan onder andere uit € 403.000 nog te betalen loonheffing, 

pensioenpremies en € 92.000 gelden voor het uitvoeren van economisch agenda Greenport en 

Toerisme Duin & Bollenstreek Greenport en € 120.000 uit de anterieure overeenkomst Ringvaart. 

Daarnaast waren er verplichtingen voor een bedrag van € 520.000, waaronder de afrekening 

Meerlanden € 208.000 en herstraten van Vlietstraat € 67.000. 

 

Overige transitorische posten 

De overige transitorische posten bestaan onder andere uit € 14.000 waarborgsommen en 

huurvergoeding Fioretti College 2014. 

 

Specifieke uitkeringen 

In onderstaand overzicht zijn de mutaties voor de diverse specifieke uitkeringen weergegeven. 

 

Bedragen x € 1.000 

    
Specifieke uitkeringen 

Saldo begin 

jaar 
Toevoeging 

2013 
Onttrekking 

2013 
Saldo einde 

jaar 

ISV 1        671,8             671,8  
ISV 2     2.358,4          2.358,4  
ISV 3        104,0            4,5           22,4           86,1  
Participatie meeneemregeling          22,7             22,7            0,0  
Sanering spoorweglawaai        279,8           269,7           10,1  
Sanering verkeerslawaai            -             79,2             79,2  
BDU verkeer en vervoer     3.275,3           29,7      3.305,0            0,0  
Subsidie fietspad H'gom B'Broek        997,8             61,9         935,9  
Aanlegsteiger Hoftuin            -             30,0             30,0  
      7.709,8         143,4      3.681,7      4.171,5  

 

 

Investeringen stedelijke vernieuwing (ISV1) 

In 2010 ontvingen we de definitieve subsidiebeschikking over de ISV1-projecten Himera, Midea en 

Jozefpark. De subsidie voor het Jozefpark staat geparkeerd op de balans en wordt na een raadsbesluit 

over het beschikbaar stellen van een krediet toegevoegd aan het investeringskrediet. 

 

Investeringen stedelijke vernieuwing (ISV2) 

In januari 2006 verleende de provincie ISV2 subsidie voor de projecten Woonzorgzone, Goed wonen, 

Triangel, Henri Dunantplein en een aantal kleineren projecten. In december 2010 verleende de 

provincie uitstel tot en met 31 december 2014. In de SiSa bijlage van deze jaarrekening wordt de ISV2 

subsidie definitief verantwoord. In overleg met de provincie worden ook alternatieve projecten 

opgevoerd om de prestaties die deel uit maken van de subsidievoorwaarden te realiseren.  

Op basis van deze verantwoording bepaalt de provincie in hoeverre we de ISV bijdragen mogen 

behouden of terugstorten. Op 15 juni 2011 (raadsbesluit over Henri Dunantplein) gaf de raad het 

signaal af ISV subsidies te willen parkeren op de balans i.v.m. mogelijke terugbetaalverplichtingen.  

Het nog beschikbare ISV2 subsidie wordt na een raadsbesluit over het beschikbaar stellen van 

kredieten en na realisatie van de prestaties toegevoegd aan de investeringskredieten. 

 

Investeringen stedelijke vernieuwing (ISV3) 



 

 

100 

 

De provincie heeft in 2011 een bijdrage van € 15.000 voor geluidssanering toegekend. In 2014 hebben 

we de laatste termijn van € 2.252 ontvangen. De omgevingsdienst West-Holland voert het 

saneringsproject uit. Er moeten nog 12 woningen van de A-lijst gesaneerd worden. Het volledige 

bedrag is in 2012 doorbetaald aan de omgevingsdienst.  

 

De provincie heeft in 2012 ook een bijdrage van € 117.000 voor bodemsanering toegekend. In 2014 

hebben we de laatste termijn van € 39.000 ontvangen. In 2013 is € 10.740 besteed aan een 

grondwateronderzoek in de Prins Hendrikstraat. Het project is afgerond. In 2014 is € 20.117 besteed 

aan oplaadpunten. 

 

In overleg met de provincie worden de ISV3 subsidies definitief in deze jaarrekening verantwoord. Een 

separate accountantsverklaring is dan niet nodig. Wij verwijzen u naar bijlage 7. 

 

Meeneemregeling participatiebudget 

Conform de 3e begrotingswijziging van de ISD hebben we € 22.666 onttrokken. 

 

Spoorweglawaai 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2008, 2011 en  2013 subsidies verleend van in 

totaal € 663.350 voor sanering van spoorweglawaai (raildempers en gevelsanering). Een groot deel van 

de subsidie valt onder de SiSa regeling. De raildempers zijn in 2014 geplaatst. In de SiSa 

verantwoording van deze jaarrekening (bijlage 6) vindt de definitieve verantwoording van de subsidies 

voor de raildempers plaats.  

In 2014 zijn er in totaal € 269.728 kosten gemaakt t.l.v. de subsidies. 

 

Verkeerslawaai 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in juli 2014 een subsidie verleend voor voorbereiding 

gevelmaatregelen aan 213 woningen in de nabijheid van de N208. De helft van de subsidie € 79.209 is 

als voorschot uitbetaald. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de 

Omgevingsdienst West-Holland. 

 

Incidentele subsidie N208 fase 1 en 2 

De provincie heeft in 2011 € 1.296.000 subsidie toegekend ter verbetering van doorstroming, 

verkeersveiligheid en leefbaarheid van de N208. Het project is gerealiseerd. De definitieve vaststelling 

van de subsidie heeft in 2014 plaatsgevonden na een separate accountantsverklaring.  

 

BDU 2011 Busbaan 

Deze Brede Doeluitkering (BDU) van maximaal € 1.949.600 is door de provincie in 2011 toegekend. De 

raad heeft op 26 maart 2014 besloten af te zien van de busbaan. De subsidie is terugbetaald aan de 

provincie. 

 

BDU 2013 Bushaltes 

Deze subsidie is door de provincie toegekend voor het volledig toegankelijk maken van bushaltes. Er 

zijn 6 haltes aangemeld, 2 bij de Irenelaan en 4 langs de N208. De totale subsidie bedraagt € 59.459, 

waarvan € 29.730 (50%) in 2013 is ontvangen als voorschot. De realisatie heeft plaatsgevonden in 

2014. De definitieve verantwoording over de besteding van de subsidie vindt plaats in de SiSa 

verantwoording van deze jaarrekening (bijlage 6). 

 

BDU 2014 Stationsweg  
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De subsidie van € 25.000 is verleend door de provincie in november 2013 voor verkeersveiligheid in de 

Stationsstraat. Het werk moest vóór oktober 2014 uitgevoerd zijn. Er waren geen concrete plannen. Op 

verzoek van de gemeente heeft de provincie de subsidiebeschikking ingetrokken.  

 

Fietspad Hillegom-Bennebroek 

De provincie kende in 2009 een subsidie toe van € 1.130.188 voor de realisatie van het fietspad. In de 

periode 2009 t/m 2013 is € 131.393 besteed aan (begeleiding) onteigening grond, in 2014 € 61.867.   

 

Aanlegsteiger Hoftuin 

In september 2014 verleende de provincie € 30.000 subsidie. Hiervan is 80% als voorschot uitbetaald. 

Aan de provincie is uitstel gevraagd voor realisatie in 2015. 

 

Gewaarborgde geldleningen  

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gewaarborgde geldleningen. 

De schuldrestanten zijn gesplitst in hoofdgroepen waarvoor de gemeente zich (gedeeltelijk) garant 

heeft verklaard. De gemeente voert een terughoudend beleid in het verstrekken van 

gemeentegaranties. De afname bestaat geheel uit aflossing van de geldleningen door de organisaties 

waaraan de lening werd verstrekt. 

 

De raad heeft zich op 18 november 2010 positief uitgesproken over het verstrekken van een 

gemeentelijke garantiestelling van maximaal € 7 miljoen aan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. 

De GOM heeft in 2013 een financieringsovereenkomst met de BNG afgesloten waarbij Hillegom voor € 

1.250.000 garant staat: deze is volledig afgelost in 2014. In 2014 zijn er twee 

financieringsovereenkomsten met de BNG afgesloten waarbij Hillegom voor € 1.416.000 garant staat. 

Het saldo eind 2014 op de rekening courant is positief. 

 

Bedragen x € 1.000         

 Naam van de geldnemer   Oorspronkelijk 

bedrag  
 Percentage 

borgstelling  
 Restant  

begin 

2014  

 Restant 

eind 

2014  

Stichting Verpleeghuis H'lem e.o. gemeenschappelijke borg           10.210      7.78%           53           26  
Bouw verpleeghuis psychogeriatrische patiënten         
Stichting Bibliotheek Duinrand                990       100%         487         428  
Bouw Bibliotheek         
Stichting Gemeenschappelijke Bibliotheek Hillegom                209       100%         101           89  
Verbouwing Bibliotheek         
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.             7.500  16,66%     1.250             -  
Verwerving gronden en ontwikkelen locaties              5.500  16,66%          916  
greenportwoningen             3.000  16,66%          500  

Rekening courant             1.398  16,66%        233             -  
          
totaal gewaarborgde geldleningen 28.807   2.123 1.959 



 

 

102 

 

Achtervang gewaarborgde geldleningen 

De gemeente heeft een achtervangfunctie bij leningen die door woningstichting Stek zijn aangegaan. 

Deze leningen worden gewaarborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

De achtervangfunctie houdt in dat gemeenten en rijk (50%/50%) renteloze leningen verstrekken als het 

WSW in financiële problemen geraakt. Het risico voor gemeenten is zeer gering en de woningstichting 

kan goedkoper lenen. Dit houdt sociale woningbouw beter betaalbaar. 

 

Het maximum dat Stek kan lenen (met een achtervang van de gemeente Hillegom) heeft een relatie met 

de WOZ waarde van de woningen in Hillegom en in het bezit van Stek en met de financiële situatie 

waarin Stek verkeerd. Het WSW beoordeelt Stek als voldoende kredietwaardig. 

Op 31-12-2014 heeft Stek voor € 80.562.000 gewaarborgde leningen uitstaan met achtervang van de 

gemeente Hillegom. De schuldrest van de leningen bedraagt € 75.892.000. Dit is ongeveer 20% van de 

WOZ waarde. Er is dus voldoende onderpand aanwezig.  
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Bijlage 1 – Financiële toelichting op de programma’s  

 

 

 

(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 1

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2014

1.1 Ruimte Bestemmingsplannen: Er was € 60.900 (incl. € 10.900 oormerk) beschikbaar. Voorgesteld 

wordt € 50.000 te oormerken voor o.a. bp buitengebied.

52

Onderzoek transformatie Hillegommerbeek: het onderzoek wordt (nog) niet uitgevoerd.        

Het budget van € 60.000 valt vrij in de algemene reserve.

60

Overige lasten en baten -1

Saldo boekwaarde grondexploitaties (Algemeen, Vossepolder). -21

Totaal 90

1.2 Wonen Saldo boekwaarde grondexploitaties (Pauluslocatie). -25

Woonvisie: In de begroting is € 50.000 geraamd voor het opstellen van de visie. Verzocht 

wordt het restantbedrag te oormerken. 

35

Overige lasten en baten (o.a. kosten SVn startersleningen) -2

Totaal 8

1.3 

Bereikbaarheid

Hillegoms verkeer- en vervoerplan (HVVP): In 2014 is € 449.000 begroot (incl. € 382.000 

oormerk 2013) voor de uitvoering (dekking RAI). Verzocht wordt het restantbedrag te 

oormerken voor voorbereiding en uitvoering van de projecten verkeersveiligheid. Het 

oormerk van € 373.000 wordt verminderd met kosten voor de aanleg van toegankelijke 

bushaltes in de Irenelaan. De kosten bedragen € 140.055 en zijn verantwoord op 

prestatieveld 4.1 Infrastructuur. Het budget kwam uit het HVVP. 

373

Ontsluiting NS station: In 2014 is de busbaan geschrapt. Hiervoor in de plaats kwamen 

doorstroomverbeteringen voor de bus (raad 26-03-2014). Verzocht wordt het budget te 

oormerken.

715

Overige lasten en baten -1

Totaal 1.087

1.4 Economie en 

bedrijvigheid

Economisch koersdocument: De raad heeft  op 11-4-2013 ingestemd om structureel          

€ 100.000 beschikbaar te stellen. Hiervan is € 70.000 begroot als fte bij de 

apparaatskosten en € 30.000 onder dit prestatieveld. In 2014 valt het bedrag vrij.  

30

Toetsen ondernemersklimaat: Het budget is € 15.000 1x per 3 jaar. Het bedrag wordt 

verspreid over de jaren besteed. De meerjarenbegroting wordt hierop aangepast.

9

Economische Agenda Greenport: De gemeente Hillegom voert de administratie. In 2014 zijn 

er € 171.354 kosten gemaakt. Aan de batenzijde is de bijdrage (gelijk aan de kosten) van 

de deelnemende gemeenten verantwoord. Er is per 31-12-2014 nog € 59.843 

beschikbaar. Dit bedrag staat geparkeerd op de balans voor verdere uitvoering in 2015.

0

Toerisme Duin- en Bollenstreek: De gemeente Hillegom voert de administratie. In 2014 zijn 

er € 103.827 kosten gemaakt. Aan de batenzijde is de bijdrage (gelijk aan de kosten) van 

de deelnemende gemeenten verantwoord. Er is per 31-12-2014 nog € 32.248 

beschikbaar. Dit bedrag staat geparkeerd op de balans voor verdere uitvoering in 2015.

0

Overige lasten en baten (o.a. lokaal economisch beleid, afrekening Biz.) 13

Totaal 52

1.5 Milieu Sanering spoorweglawaai: In 2014 bedragen de kosten € 291.427. Hiervan is € 21.699 

voor afkoop van onderhoud en niet subsidiabel. Dekking is voor handen binnen programma 

Ruimte. 

-22

De raad stelde op 18-12-2014 € 158.418 beschikbaar voor geluidsanering woningen 

Leidsestraat, dekking subsidie van de provincie. Er zijn in 2014 nog geen kosten gemaakt.

0

ODWH: De frictiekosten voor 2014 bedragen € 9.420 (besluit AB). -9

Overige lasten en baten (o.a. lokaal milieu beleid) 10
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(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 1

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2014

Totaal -21

Rente en 

afschrijving

Jozefpark oost: Een deel van het krediet (raad 13 dec 2012) € 67.000 wordt gedekt uit de 

RAI. In 2014 wordt € 6.759 in één keer afgeschreven t.l.v. de RAI. (In 2013 € 43.415)

17

Herontwikkeling Leembruggenstraat: Het investeringskrediet van € 450.000 wordt in één 

keer afgeschreven t.l.v. algemene reserve. Er zijn nog geen kosten gemaakt.

450

Meer rentekosten door hogere deelname SVn (raadsbesluit startersleningen 2 feb. 2012). -21

Rente en afschrijvingskosten grondexploitatie 22

Overige lasten en baten -2

Totaal 466

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten 161

Totaal 161

Mutaties 

reserves

Toevoegingen zie bijlage 3 0

Onttrekkingen zie bijlage 3 -1.530

Totaal -1.530

Totaal 314
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(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 2

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2014

2.1 Sociaal domein Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD): De (voorlopige) jaarrekening 2014 van de ISD 

geeft een positief resultaat van € 29.118, maar was te laat beschikbaar om te 

verwerken in deze jaarrekening. Conform raadsbesluiten (4x begr. wijz. ISD ) worden 

eerder voordelige kwartaalresultaten gestort (€ 954.658) in de algemene reserve.     

In de begroting is een (extra) eigen bijdrage geraamd van € 40.000 (kadernota).      

Dit wordt verrekend met de afrekening met de ISD. 

-40

Rijksbijdragen: Lagere incidentele aanvullende uitkering, nadeel € 22.054; Bbz: 

voordelige afrekening 2013 en lagere ontvangst voorschot 2014 dan begroot             

€ 15.178; Wwb: lagere rijksbijdrage 2014 € 239.351 dan begrotingswijziging ISD.

-246

Werkvoorziening Kust- Duin- en Bollenstreek (KDB): We ontvingen een aanvullende 

rijksbijdrage van € 87.742. De aanvulling is doorbetaald aan de KDB. De voorlopige 

afrekening over 2014 met de KDB laat een positief beeld zien in de lijn van de 

tussentijdse rapportages. Het algemeen bestuur besluit nog over de 

resultaatbestemming, terugbetaling aan de gemeenten of een andere bestemming. 

Verder ontvingen we over 2012 de stimuleringsuitkering begeleid werken van            

€ 16.140. Ook dit bedrag is doorbetaald aan de KDB. Er is in 2014 een voordeel van 

€ 16.987 wegens afrekeningen voorgaande jaren. 

17

Wmo beleidsplan 2013-2016: Er is een budget van € 330.000 begroot en aan de 

baten zijde een besparing van € 100.000. De kosten bedroegen € 217.901. 

10

Wmo psychosociaal beleid en transitie 3D (incl. oormerken € 250.000 en € 65.100 en 

berap 2014 € 69.652): Verzocht wordt het restantbudget te oormerken voor 

transformatiekosten 3D.

272

Overige Wmo budgetten: Er is € 29.229 betaald aan de gemeente Leiden voor de 

GGZ. De overige uitgaven vallen binnen het budget voor het Wmo beleidsplan.

28

Vluchtelingen: Er is meer rijksbijdrage ontvangen en er is subsidie teruggevorderd. 

Verzocht wordt dit voordeel te oormerken voor verwachte instroom in 2015. 

4

Dienstencentrum Elsbroek: In 2014 is € 159.400 begroot voor huurkosten. Hiervan is 

€ 41.407 over. De huurkosten zijn begroot voor een volledig jaar en volledige 

bezetting. De geraamde verhuiskosten van € 50.000 vallen vrij in de reserve.

91

Overige lasten baten (o.a. meer kwijtscheldingen € 15.000, minder activiteiten 

seniorenpodium, € 4.200; geen activiteiten ANBO € 2.500, Wmo adviesraad voordeel 

€ 8.000, geen subsidie ZAT € 2.600, BCF ISD)

-5

Totaal 131

2.2 Onderwijs Onderwijshuisvesting: Op de begroting van onderwijshuisvesting resteert € 50.347. 

Het betreft voornamelijk een overschot op het budget voor calamiteiten (succesvol 

schadepreventie) en adviesbudgetten. Verder zijn er extra huurinkomsten van de BSO. 

Het saldo van de onderwijshuisvestingbegroting wordt verrekend met de reserve 

onderwijshuisvesting.

50

Leegstaande schoolgebouwen: In de berap 2014 is € 35.000 beschikbaar gesteld. De 

werkelijke kosten bedragen € 47.000.

-12

Leerligenvervoer: Het betreft een open einde-regeling. In 2014 is een overschrijding 

ontstaan mede door nacalculaties over 2013. In 2014 is een nieuw contract afgesloten 

met de vervoerder met een forse indexering

-36

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB): Het budget Onderwijsachterstanden is niet 

geheel opgemaakt in 2014 omdat er minder subsidie voor bij- en nascholing is 

aangevraagd. In de voorgaande jaren is daar veel in geïnvesteerd.

De verwachting is dat hier in 2015 weer veel behoefte aan zal zijn, met name door de 

strikte controle op de (na)scholing voor Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) door 

de Inspectie voor het Onderwijs.

22

Regionaal Educatieve Agenda (REA): De verschillende afspraken die in de Regionale 

Educatieve Agenda zijn gemaakt, worden met de start van de wet Passend Onderwijs 

financieel vertaald. Omdat het schooljaar loopt van augustus 2014 tot en met juli 

2015 is slechts een deel van de middelen aangevraagd in 2014. Verzocht wordt € 

30.500 te oomerken

85

Overige lasten en baten -3

Totaal 106
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(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 2

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2014

2.3 Sport en 

volksgezondheid

Sportvisie / sportbuurtcoaches: In de begroting is € 253.900 beschikbaar (incl.           

€ 43.000 oormerk). Verzocht wordt hiervan € 29.000 te oormerken.

34

Overige lasten en baten sport (huur de Vosse) 11

Centrum Jeugd en gezin (CJG): Een deel van het budget was bestemd voor de 

exploitatiebijdrage dienstencentrum Elsbroek. Verder was rekening gehouden met 

mogelijke vermindering van provinciale gelden voor behoud aanbod preventie 

zwaardere jeugdzorg. Voorgesteld wordt hiervoor € 20.000 te oormerken.

22

Overige lasten en baten volksgezondheid (lokaal beleid, terugvordering subsidie, 

afrekening BCF RDOG)

12

Totaal 79

2.4 Kunst en cultuur Monumentenbeleid: De advies- en vergaderbudgetten zijn deels onbenut gebleven. 6

Cultuurbeleid: Vanuit het Wmo beleidsplan 2013-2016 is € 50.000 begroot. Er is 

voor € 27.200 aanvragen gehonoreerd.

23

Subsidies: Er is voor € 14.900 minder incidentele subsidies aangevraagd en  

uitbetaald dan begroot.

15

Overige accommodaties: Sloopkosten en huurderving Hilinenweg 79a bedragen resp. 

€ 9.900 en € 4.200, nuts leegstaande gebouwen Solution en Mariaoord € 12.500, 

overige kosten € 5.300.

-33

Overige lasten en baten (o.a. kosten onderzoek verplaatsen bibliotheek, € 7.000 

subsidieterugvordering muziekschool € 2.800; voordeel accountantcontrole 

welzijnsinstellingen, voordeel € 4.900; subsidie lokale omroep maximaal begroot, 

over € 7.000).

13

Totaal 24

Rente en afschrijving Dienstencentrum Elsbroek: In 2014 waren al afschrijvingskosten begroot van de 

(voorbereidings)kosten voor vervanging en aanpassing. Afschrijving vindt plaats in het 

jaar na realisatie project.

36

VMBO school: De investering is in 2014 volledig afgerekend met het Fioretti. 120

Basisscholen: In 2014 waren al afschrijvingskosten begroot van de 

(voorbereidings)kosten voor vervanging en aanpassing. Afschrijving vindt plaats in het 

jaar na realisatie project.

60

Sportpark de Zanderij: Er heeft geen aflossing van de lening plaatsgevonden,            

(€ 438.000). De overschrijding per 31-12-2014 van de investering wordt in één keer 

afgeschreven, nadeel € 105.000. In 2015 wordt de overschrijding gedekt door een 

verrekening met de stichting de Zanderij.

333

Uitvoering speelplaatsenplan: Afschrijving vindt plaats in het jaar na realisatie. 12

Normaal afschrijvingsverloop 11

Totaal 572

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten -99

Totaal -99

Toevoegingen zie bijlage 3 -6.660

Onttrekkingen zie bijlage 3 5.493

Totaal -1.167

Totaal -354

Mutaties reserves
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(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 3

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2014

3.1 Openbare 

orde en veiligheid

Het budget voor lokaal veiligheidsbeleid is deels onbenut gebleven. 14

Totaal 14

3.2 Handhaving Lagere rijksbijdrage vergoedingsregeling handhaving parkeeroverlast. -5

In 2013 opgelegde dwangsom ingetrokken. -6

Overige lasten en baten (o.a. overige uitgaven APV, leges APV). -8

Totaal -19

3.3 Brandweer en 

crisisbeheersing

BTW voordeel verplaatsen GHOR van VRHM naar RDOG. 4

Brandweerkazerne: Aanpassing waterinstallatie niet begroot. -7

Totaal -3

Rente en 

afschrijving

Geen bijzonderheden 0

Totaal 0

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten -19

Totaal -19

Mutaties reserves Geen mutaties 0

Totaal 0

Totaal -27
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(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 4

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2014

4.1 Infrastructuur Hart voor Hillegom: In 2014 doorstart gemaakt met Centrumplannen. Wijziging van de 

plannen leidde tot meer advieskosten door derden.

-15

Nog uit te voeren werken (grondexploitatie): In 2014 was € 72.315 voor herstraten het 

plan de Kwekerij begroot. De werkzaamheden zijn niet uitgevoerd, het straatwerk ligt er 

nog prima bij. Het budget blijft beschikbaar in de reserve nog uit te voeren werken 

(grondexploitaties) voor toekomstige uitvoering.

72

Bushaltes zie ook tekst bij prestatieveld 1.3. Het oormerk van € 373.000 wordt 

vermindert met kosten voor de aanleg van toegankelijke bushaltes in de Irenelaan.         

De kosten bedragen € 140.055 en zijn verantwoord op prestatieveld 4.1 Infrastructuur. 

Het budget kwam uit het HVVP. 

-140

Groot onderhoud wegen: Lagere onderhoudskosten door goedkopere aanbestedingen. 

Bedrag van € 51.000,= geoormerkt voor de uitvoering van herstraten Willem 

Alexanderheem en aanpak fietsdoorsteek Zuider Leidsevaart.

72

Incidenteel voordeel abri's opbrengsten voorgaande jaren. 8

Eindafrekeningen 2012, 2013, 2014 div. aanpassingen DVO afspraken o.a. 

Areaaluitbreiding, Loonkosten en Cpi index etc..

-27

Lagere kosten onderhoudswerkzaamheden aan bruggen en onderhoudsabonnementen. 34

Hogere electriciteit- en netbeheerkosten (-12.000,=). Tekort ontstaan door aanpassing 

budgetten en stijging tarieven. Uitgaven met betrekking tot onderhoud zijn in 2014 

incidenteel hoger (-22.000,=) in verband met inhaal slag achterstallig onderhoud.

-44

Verkeerslichten en installaties: Niet alle onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. 

Bedrag € 17.500 is geoormerkt. Betreft offerte verbeterpunten VRI Elsbroek.

18

Kleine verschillen overige lasten en baten (niet verhaalbare schade, advieskosten, leges, 

etc.).

7

Totaal -15

4.2 Groen Uitvoering plan Hoftuin: Oormerkverzoek € 384.000,=. Uitvoering wacht op 

besluitvorming. Plan van aanpak in het 1e kw. 2015 naar het College.

384

Park Elsbroek: Kosten uitvoering renovatie park Elsbroek vielen hoger uit dan het 

verwachte oormerk van € 5.600,=, vanwege meerwerk door weersomstandigheden en 

extra uitvoeringsmaatregelen en onverziene kosten m.b.t. opening en plaatsen boom e.d..

-26

Speelterreinen: Voordelig saldo (€ 13.500,=) is geoormerkt om in 2015 diverse 

verplaatsingen speeltoestellen te realiseren.

14

Eindafrekeningen 2012, 2013, 2014 div. aanpassingen DVO afspraken o.a. 

Areaaluitbreiding, Loonkosten en Cpi index.

-83

Kleine verschillen overige lasten en baten (niet verhaalbare schade, advieskosten, leges, 

etc.).

0

Totaal 289

4.3 Riolering en 

water

Uitgestelde baggerprogramma e.e.a. afgestemd met programma. 40

Lagere onderhoudswerkzaamheden aan het persriool en onderhoud riolen. Waarvan        

€ 8.000,= lagere energie en netbeheerkosten zijn.

58

Eindafrekeningen 2012, 2013, 2014 div. aanpassingen DVO afspraken o.a. 

Areaaluitbreiding, Loonkosten en Cpi index.

-23

Lagere opbrengsten rioolheffing, omdat de geschatte aantallen in de begroting hoger zijn 

geraamd dan de daadwerkelijke aantallen. Is er gesaldeerd met een incidenteel voordeel 

m.b.t. voorgaand jaar een tekort.

-65

Kleine verschillen overige lasten en baten (niet verhaalbare schade, energie, 

netbeheer,proceskosten, leges, etc.).

6

Totaal 16
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(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 4

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2014

4.4 Afval Vuilafvoerbedrijf (VAB): Lagere kosten verwerking restafval. Deze daling is structureel en 

wordt verdisconteerd in de meerjarenbegroting 2015.

117

Eindafrekeningen 2012, 2013, 2014 div aanpassingen DVO afspraken o.a. 

Areaaluitbreiding, Loonkosten en Cpi index.

-44

Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing, omdat de geschatte aantallen in de begroting 

hoger zijn geraamd dan de daadwerkelijke aantallen.

-51

Kleine verschillen overige lasten en baten (bijdrage kosten inzameling oud papier). -1

Totaal 21

Rente en 

afschrijving

N208: Afschrijving in één keer van de kosten in 2014 t.l.v. de reserve algemene 

investeringen.

2.431

Overige infrastructuur: Normaal afschrijvingsverloop. 65

Riolering: Vertraging in uitvoering rioleringskredieten en gunstige (lagere) aanbestedingen. 197

Afval: Realisatie ondergrondse afvalcontainers heeft goedkoper plaatsgevonden. 50

Totaal 2.743

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten -64

Totaal -64

Toevoegingen zie bijlage 3. -341

Onttrekkingen zie bijlage 3. -2.608

Totaal -2.949

Totaal 41

Mutaties reserves
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(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Programma 5

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2014

5.1 Bestuur Bestuur: Voornamelijk voordeel op salariskosten, vergoedingen en pensioenen. 184

Organisatieontwikkeling: In 2014 was € 92.000 beschikbaar (oormerk 2013).Verzocht 

wordt het restantbudget te oormerken voor verdere uitvoering in 2015.

72

Overige lasten en baten (o.a. trainee VNG (berap 2014) voordeel € 7.500, 

rekenkamercommissie (berap 2014) voordeel € 4.000, overige kosten nadeel € 7.700).

-2

Totaal 254

Realisatie 36 strategische opgaven: In 2014 € 200.000 begroot. Het restant bedrag valt 

vrij t.g.v. de algemene reserve. In 2015 is nogmaals € 200.000 begroot.

174

Overige baten en lasten (o.a. verordening programmaraad ingetrokken per 1-1-2014, 

afrekening BCF Holland Rijnland).

8

Totaal 182

5.3 

Dienstverlening

KEK: In 2014 was € 105.400 beschikbaar (oormerk 2013). Verzocht wordt het restant 

budget te oormerken voor verdere uitvoering in 2015.

96

Lasten en baten rijbewijzen en reisdocumenten: Er is een piek (vooral aan de lasten zijde) 

door verlenging van de geldigheidsduur.

-35

Bouw- en woningtoezicht: De besteding van advies- en welstandbudgetten is afhankelijk 

van (de complexiteit van) de aanvragen en fluctueert per jaar.

21

Bouwleges: De hoogte van de opbrengst is sterk afhankelijk van (externe) planningen van 

grote projecten, dus lastig te begroten. De opbrengst fluctueert per jaar: 2011 € 

316.000, 2012 € 680.300 en in 2013 € 56.000. In 2014 is € 393.000 begroot.  Na 

aframing van de € 200.000 in de berap 2014 ontstaat nu een voordeel.   

71

Verzekeringen: Het oormerk 2013 van € 10.000 was niet nodig. De kosten zijn binnen 

het reguliere budget opgevangen.

12

Overige lasten en baten -1

Totaal 164

Rente en 

afschrijving

Normaal afschrijvingsverloop. 1

Totaal 1

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten 237

Totaal 237

Toevoegingen zie bijlage 3. 0

Onttrekkingen zie bijlage 3. -352

Totaal -352

Totaal 486

Mutaties reserves

5.2 Samenwerking
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(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld Financiële toelichting Algemene dekkingsmiddelen (ADM)

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2014

Lokale heffingen Opbrengsten gemeentelijke belastingen. 40

Overige lasten en baten. -15

Totaal 25

Algemene 

uitkering

De begroting 2014 is gebaseerd op de meicirculaire 2013. In de bestuursrapportage 

2014 vond een bijstelling plaats tot en met de meicirculaire 2014. De september- en 

decembercirculaire 2014 hadden een positief effect op de algemene uitkering (incl. 

voorgaande jaren).

470

Totaal 470

Dividend De begroting is al bijgesteld op de werkelijke opbrengst in de bestuursrapportage 2014. 0

Totaal 0

Saldo financierings-

functie

Ontvangen rente uitzettingen korte termijn. 112

Minder ontvangen rente uitzettingen lange termijn. -99

Aanpassing waarde BNG Fido kapitaalselectfonds. 158

Renteresultaat (saldo bespaarde rente en toegerekende rente investeringskredieten). -597

De bespaarde rente (over de reserves en voorzieningen op 1-1-2014). 104

Totaal -322

Onvoorziene 

uitgaven

De post onvoorziene uitgaven is begroot op € 0. Voor een overzicht van de mutaties 

verwijzen wij naar het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen.

56

Totaal 56

Overige algemene 

dekkingsmiddelen

Resultaat begroting 2014 gestort in onvoorziene uitgaven. 0

Resultaat berap 2014. 165

In de begroting is een opbrengst van € 565.000 begroot voor verkoop gemeentelijke 

gebouwen en overige gronden. Dit is nog niet gerealiseerd.

-565

Overige lasten en baten (o.a. OZB verspreidliggende gronden, verhuur kantoor Solution, 

pand Leidsestraat)

-16

Totaal -416

Rente en 

afschrijving

Normaal afschrijvingsverloop. 0

Totaal 0

Apparaatskosten Zie toelichting apparaatskosten. 241

Totaal 241

Toevoegingen zie bijlage 3. -5.350

Onttrekkingen zie bijlage 3. 5.222

Totaal -128

Totaal -77

Mutaties reserves
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(Bedragen x € 1.000)

Apparaatskosten 2014
Begroot 2014 

(incl. wijz)

Werkelijk 

2014
saldo 

Programma 1 Ruimte 1.530 1.369 161

Programma 2 Maatschappij 872 971 -99

Programma 3 Veiligheid & Handhaving 991 1.009 -19

Programma 4 Beheer openbare ruimte 1.020 1.084 -64

Programma 5 Inwoner & Bestuur 4.383 4.146 237

Algemene dekkingsmiddelen 392 152 241

Totaal 9.188 8.731 457

(Bedragen x € 1.000)

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2014

Loonkosten Gunstigere tarieven loonheffing. Minder loonkosten 

bovenformatieven, niet alle vacatures ingevuld.

367

Inhuur derden Ziekteverzuim in 2014 aanzienlijk gedaald. Dit blijkt ook uit de 

lagere inhuur voor ziektevervanging. De loonkosten 

communicatie-adviseur ten onrechte begroot op inhuur derden.

105

P&O Studiekosten (voordeel € 19.000), voorziening vacatures 

(voordeel € 17.000). 

36

Informatie-

beheer

Oormerk IV & ICT plan, verdere uitvoering in 2015. 143

Facilitaire 

zaken

Fotokopieerkosten: Verlaging budget (kadernota) en hoge 

kosten bouwtekeningen.

-47

Juridische 

zaken

In 2014 zijn er nog meer zaken uitbesteed aan de 

huisadvocaat. Als gevolg van o.a. capaciteitsgebrek en N208 

en andere grote projecten en belangrijke vraagstukken.

-100

Investeringen Minder uren doorbelast aan investeringen op basis van 

werkelijke tijdregistratie dan begroot op basis van 

afdelingsplannen.

-97

Grond 

exploitaties

Meer uren doorbelast aan grondexploitaties op basis van 

werkelijke tijdregistratie dan begroot op basis van 

afdelingsplannen.

45

Overig 5

Totaal 457

Verklaring totaal saldo apparaatskosten
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Bijlage 2 – Overzicht van de incidentele lasten en baten  

 

In het onderstaande overzicht zijn de gerealiseerde incidentele lasten en baten van 2014 opgenomen.  

Voor de incidentele lasten t.l.v. een reserve verwijzen wij u naar bijlage 3 blz. 112. 

 

 

Bedragen x € 1.000       

Omschrijving 
Begroting 

2014 
Begroting 

na wijziging 
Werkelijk 

2014 

Bijdrage themajaar Hillegom promotie -25 -25 -25 

Benchmark ondernemersklimaat  -15 -15 -6 
Totaal programma 1 -40 -40 -31 

Totaal incidentele lasten       
Verkoop gemeentelijke panden en snippergroen 565 565 0 

Totaal algemene dekkingsmiddelen 565 565 0 
Totaal incidentele baten 565 565 0 
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Bijlage 3 - Overzicht van de mutaties van de reserves 

 

De raad autoriseert mutaties in de reserves in de begroting via begrotingswijzigingen of andere 

genomen besluiten en vastgestelde verordeningen. 

Hierna treft u overzichten aan met de onttrekkingen aan de reserve en de stortingen in de reserve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progr. Lasten

Begroting 

2014

Begroting 

2014 na 

wijziging

Werkelijk 

2014

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 2014

Omschrijving

1.2 Reserve algemene investeringen -900.000 -900.000 Grondverkoop Vossepolder

1.2 Reserve sociale woningbouw Grondverkoop Vossepolder

1.2 Reserve kunst Grondverkoop Vossepolder

Totaal programma 1 grondexploitatie 0 -900.000 -900.000 0

1.1 Reserve verbetering openbare ruimte 

centrum -500.000 -500.000 Raad 07-11-2013

1.4 Algemene reserve -2.500 -2.500 -2.500 Raad 15-12-2011: Bijdrage aanschaf praalwagen

Totaal programma 1 exploitatie -2.500 -502.500 -502.500 0

Totaal programma 1 -2.500 -1.402.500 -1.402.500 0

2.1 Reserve sociaal domein (voorheen Wmo) -100.000 -100.000 0 Geen storting, plafond reserve bereikt

2.1 Algemene reserve -945.658 -945.658 Sorting conform kwartaalrapportages ISD.

2.3 Reserve kap.lasten nw investeringen -6.760.000 Herinrichting sportpark de Zanderij

Totaal programma 2 -100.000 -1.045.658 -7.705.658 -6.660.000

4.3 Reserve groot onderhoud riolering -168.425 0 0 Raad 11-12-2014: Omzetting reserve in voorziening

4.4 Reserve kap.lasten nw investeringen -340.886 Ondergrondse wijkcontainers

Totaal programma 4 -168.425 0 -340.886 -340.886

ADM Reserve algemene investeringen -5.350.000 "Lening" uit algemene reserve naar RAI

Totaal programma ADM 0 0 -5.350.000 -5.350.000

Totaal toevoegingen reserves -270.925 -2.448.158 -14.799.044 -12.350.886

Toevoegingen reserves 2014
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Progr. Baten

Begroting 

2014

Begroting 

2014 na 

wijziging

Werkelijk 

2014

Voordeel / 

nadeel t.o.v. 

gewijzigde 

begroting 

2014

Omschrijving

1.1 Reserve algemene investeringen 25.000 25.000 25.000 Uren en rentekosten grondexploitaties 

Totaal programma 1 grondexploitatie 25.000 25.000 25.000

1.1 Algemene reserve 60.000 60.000 0 Onderzoek transformatie Hillegommerbeek

1.1 Egalisatiereserve jaarrekening 10.900 8.990 Oormerk 2013: bestemmingsplannen

1.1 Reserve algemene investeringen 23.600 6.759 Oormerk 2013: Jozefpark Oosthoek

1.1 Algemene reserve 500.000 500.000 Raad 07-11-2013: storting reserve verbetering 

openbare ruimte centrum

1.1 Algemene reserve 450.000 0 Raad 26-03-2014: herontwikk. Leembruggenstraat

1.2 Reserve algemene investeringen 136.400 136.379 Oormerk 2013: woonzorgzone

1.3 Reserve algemene investeringen 67.000 457.800 225.591 Oormerk 2013: HVVP

1.3 Reserve algemene investeringen 1.950.000 715.000 0 Raad 26-04-2014: doorstroomverbeteringen bus

1.4 Egalisatiereserve jaarrekening 9.500 7.815 Oormerk 2013: economisch koersdocument

1.5 Egalisatiereserve jaarrekening 90.000 87.260 Oormerk 2013: bodemsanering 1e Loosterweg

1 Algemene reserve 15.000 0 Incidentele activiteiten Kadernota 2014: nota 

grondbeleid

1 Algemene reserve 50.000 14.739 Incidentele activiteiten Kadernota 2014: 

gemeentelijke (structuur) visie

1 Algemene reserve 21.000 20.866 Incidentele activiteiten Kadernota 2014: toerisme 

Bollenstreek

Totaal programma 1 exploitatie 2.163.000 2.539.200 1.008.399

Totaal programma 1 2.188.000 2.564.200 1.033.399 -1.530.801

2.1 Reserve sociaal domein (voorheen Wmo) 380.000 380.000 0 Geen onttrekking, geen overschrijding  

2.1 Algemene reserve 50.000 0 Oormerk 2013: Verhuiskosten dienstencentrum 

Elsbroek

2.1 Egalisatiereserve jaarrekening 65.100 16.770 Oormerk 2013: transitiekosten Awbz

2.1 Egalisatiereserve jaarrekening 250.000 25.681 Oormerk 2013: Wmo psycho sociaal beleid

2.2 Reserve onderwijshuisvesting 327.984 327.984 90.954 Tekort onderwijsbegroting exploitatie 

2.2 Reserve onderwijshuisvesting 58.000 58.000 Raad 17-07-2014: uitbreiding Fioretti college

2.2 Egalisatiereserve jaarrekening 30.500 0 Oormerk 2013: REA

2.3 Egalisatiereserve jaarrekening 43.000 9.203 Oormerk 2013: sportbuurtcoaches

2.3 Reserve algemene investeringen 6.760.000 Herinrichting sportpark de Zanderij

2.4 Egalisatiereserve jaarrekening 0 26.000 26.000 Oormerk 2013: transitiekosten jeugdzorg

2 Reserve kap.lasten nw investeringen 511.656 511.656 248.714 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie

Totaal programma 2 1.219.640 1.742.240 7.235.322 5.493.082

4.1 Egalisatiereserve jaarrekening 13.000 13.000 Oormerk 2013: onderhoud wegen

4.1 Reserve nog uit te voeren werken grondexpl. 72.315 72.315 0 Herstraatwerkzaamheden
4.1 Reserve algemene investering 3.442.000 3.442.000 1.010.939 N208 fase 1 en 2

4.2 Egalisatiereserve jaarrekening 21.300 12.592 Oormerk 2013: plan herinrichting Hoftuin

4.2 Reserve algemene investering 375.000 0 Oormerk 2013: herinrichting Hoftuin

4.2 Reserve algemene investering 5.600 5.600 Oormerk 2013: Park Elsbroek

4.3 Egalisatiereserve rioolrechten 345.160 345.160 345.160 Terugbetaling rioolrechten

4.3 Reserve groot onderhoud riolering 84.000 0 0 Raad 11-12-2014: omzetting reserve in voorziening

4.3 Reserve groot onderhoud riolering 652.188 652.188 Raad 11-12-2014: saldo reserve riolering gestort in 

de voorziening vervanging riolering

4.3 Egalisatiereserve jaarrekening 43.000 7.016 Oormerk 2013: uitvoeringsprogramma baggeren

4.4 Reserve algemene investeringen 340.886 Ondergrondse wijkcontainers

4 Reserve kap.lasten nw investeringen 131.590 131.590 105.770 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie

Totaal programma 4 4.075.065 5.101.153 2.493.150 -2.608.003

5.1 Algemene reserve 92.000 20.280 Oormerk 2013: organisatie ontwikkeling

5.1 Algemene reserve 10.000 0 Oormerk 2013: taxaties brandverzekering

5.1 Reserve begraafplaats 33.000 33.000 Berap 2014: krediet begraafplaats

5.1 Reserve begraafplaats 41.843 41.843 Berap 2014: restauratie hekwerk begraafplaats

5.3 Egalisatiereserve jaarrekening 105.400 9.350 Oormerk 2013: KEK

5 Algemene reserve 200.000 200.000 25.769 Incidentele activiteiten kadernota 2014: 36 

strategische opgave

5 Reserve kap.lasten nw investeringen 16.339 16.339 16.339 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie

Totaal programma 5 216.339 498.582 146.581 -352.001

bedr. v. Egalisatiereserve jaarrekening 143.600 15.892 Oormerk 2013: beleidsplan IV & ICT

bedr. v. Egalisatiereserve jaarrekening 24.000 24.000 Oormerk 2013: inventaris gemeentekantoor

bedr. v. Egalisatiereserve jaarrekening 10.000 10.000 Oormerk 2013: telefooncentrale

bedr. v. Egalisatiereserve jaarrekening 16.500 16.500 Oormerk 2013: automatisering

ADM Reserve kap.lasten nw investeringen 47.977 47.977 47.977 Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie

ADM Algemene reserve 0 5.350.000 "Lening" uit algemene reserve naar RAI

Totaal programma ADM 47.977 242.077 5.464.369 5.222.292

Totaal onttrekkingen reserves 7.747.021 10.148.252 16.372.822 6.224.570

Onttrekkingen reserves 2014

86.000



 

 

117 

 

Bijlage 4 – Investeringskredieten 

 

 

Kredietnaam Totaal krediet Uitgegeven tot 

en met 2013

Uitgegeven 

2014

Restant per 

31-12-2014

Stand van zaken Jaarrekening Afgesloten 

per 31-12-

2014

Programma 1

ISV project Jozef park 0 216.374 4.982 -221.356 Raadsvoorstel voor nieuwe planstudie buurt-/parkvisie in voorbereiding 

(bestuursopdracht). Kostenverhaal nog niet geregeld. Realisatie: 166.374,20 

(saldo). Hiervoor nog krediet vaststellen, bijv. in combinatie met nieuwe 

ruimtelijke kaderstelling. Dekking uit inbreng gemeentepercelen in 

ontwikkeling en/of kostenverhaal op evt. ontwikkelaar(s) en/of RAI. 

Nog geen voortgang geboekt.

NEE

1.881.452 908.782 434.637 538.034

-1.620.452 -894.311 -223.693 -502.448

740.000 47.554 20.777 671.669

-740.000 0 -80.000 -660.000

0 47.789 20.892 -68.681

0 0 0 0

Herontwikkeling 

Leembruggenstraat

450.000 0 0 450.000 Aanvang sloop naar verwachting 1e kwartaal 2015. Momenteel vindt 

uitwerking van de anterieure overeenkomst met Stek plaats. Uitvoering 

werkzaamheden naar verwachting in 2015 gereed.

Grondoverdracht naar de gemeente moet nog plaatsvinden. Dit zal naar alle 

waarschijnlijkheid in het 2e kwartaal van 2015 plaatsvinden.

NEE

203.000 43.415 6.759 152.826

-136.000 0 0 -136.000

Programma 2

Noodstroomvoorzieningen 65.000 23.273 34.794 6.933 Werk is uitgevoerd. Apparaat is getest en operationeel. JA

Verv. huisvesting openbaar 

onderwijs 2011

Verv. huisvesting bijzonder 

onderwijs 2011

Nieuwbouw Hilmare school 

Oranjelaan

Nieuwbouw Savio school 

Oranjelaan

Voorbereidingskrediet 

renovatie protestants Chr. 

basisschool de Fontein

1.387.800 21.984 1.077.334 288.483 Renovatie medio maart 2015 afgerond. NEE

Infrastr. Werken Jozefpark 

oosthoek

85.367 NEE

3.380.660 0 103.842 3.276.818

130.000 27.940 16.694

NEE

Budget is definitief vastgesteld. Start bouw 3e kwartaal  2015. Gereed zomer 

2016. 

Budget is definitief vastgesteld. Start bouw 3e kwartaal  2015. Gereed zomer 

2016.

Het onderzoek naar alternatieve inrichting van het gebied loopt nog. In 

afwachting van dit onderzoek dient het krediet opengehouden te worden. Het 

NEE

NEE

NEE

NEE

Werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Woonrijp maken van de openbare 

ruimte wordt in 2015 afgerond.

Plankosten (80 mille) zijn doorberekend aan Stek. Dit budget is nog nodig 

voor o.a. eigen uren en inhuur derden (o.a. toezicht).

I.o.m. Stek wordt een nieuwe ontwikkelingsstrategie bepaald. Op basis 

hiervan wordt krediet aangevraagd (2015). Zie voorgaande.

ISV project Woonzorgzone  

Fase 1

ISV project Woonzorgzone  

Fase 2

ISV project Woonzorgzone  

Fase 3
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Kredietnaam Totaal krediet Uitgegeven tot 

en met 2013

Uitgegeven 

2014

Restant per 

31-12-2014

Stand van zaken Jaarrekening Afgesloten 

per 31-12-

2014

Programma 2

25.527.000 22.138.141 1.803.844 1.585.016

-357.000 0 0 -357.000

Uitbreiding Fioretti college 330.000 0 4.053 325.947 Zie 7421.000.516

Herinrichting sportpark de 

Zanderij 

6.760.000 6.114.718 749.880 -104.598 Krediet kan worden afgesloten. Het tekort wordt gedekt door de overboeking 

van het saldo van de accommodatierekening van de stichting de Zanderij. De 

bepaling van het precieze bedrag en de overboeking vindt plaats in maart 

2015 en kon in niet meer in de jaarrekening 2014 verwerkt worden. Het 

krediet sluit dan naar verwachting met een positief saldo van € 7.000.

JA

Uitvoeringsplan speelruimte 

2010 t/m 2012

135.000 96.418 26.000 12.582 Park Elsbroek is inmiddels afgerond. We hebben nagenoeg alle adviezen voor 

spelen kunnen uitvoeren of mee laten nemen bij inbreilocaties e.d.. Alleen 

uitbreiding Kerkstraat en zoekgebied nabij Oranjelaan voor de allerkleinsten 

staat nog open.

JA

Afbouw en inrichting 

dienstencentrum

375.000 1.647 327.035 46.318 1e kwartaal 2015 aanpassing balie, verlichting en evaluatie. NEE

Programma 3

Programma 4

1.130.188 132.997 61.867 935.324

-1.130.188 -132.997 -61.867 -935.324

13.061.600 8.933.329 3.779.939 348.332

-2.462.000 -1.176.016 -1.296.000 10.016

Herinrichting Prins 

Hendrikstraat

175.000 144.759 0 30.241 Krediet is gereed. Mag afgesloten worden. JA

Initiatieffase N208 fase 3 390.000 120.277 0 269.723 Krediet na 2013 niet meer aangesproken. Voorbereiding start in 2015. 

Uitvoering 2015/2016. 

NEE

Aanpassen plein Patrimonium 150.000 18.030 96.834 35.137 Werkzaamheden zijn begin februari 2015 afgerond. Krediet kan 1 april 2015 

worden afgesloten. 

NEE

Kunstwerken beheerplan 2013 184.000 60.123 113.474 10.404 Uitvoering werkzaamheden steiger Hoftuin zal plaatsvinden in het 1e en 2e 

kwartaal van 2015. Na financiële afwikkeling kan het krediet afgesloten 

worden.

NEE

Herinrichting N208 fase 1 en 2

Nieuwbouw VMBO school

Fietspad Hillegom-Bennebroek 

JA

NEE

Het krediet kan afgesloten worden. De laatste verrekeningen met het Fioretti 

hebben in 2014 plaatsgevonden. Het voordelig saldo is € 65.000 hoger dan 

Onteigening loopt nog. Medio 2015 is grondverwerving afgerond. Uitvoering 

start omstreeks eind 2015 en loopt tot eind 2016. Project loopt nog.

Evaluatie/afsluiting project verwacht medio april 2015. Dan is volledig 

afgerekend en kan afgesloten worden.  Procesverbaal van oplevering moet 

ook nog komen. Afronding medio april 2015. Het krediet sluit naar 

verwachting met een tekort van € 14.300,= i.v.m. openstaande 

verplichtingen.

Afhandeling rest punten project.

NEE
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Kredietnaam Totaal krediet Uitgegeven tot 

en met 2013

Uitgegeven 

2014

Restant per 

31-12-2014

Stand van zaken Jaarrekening Afgesloten 

per 31-12-

2014

Programma 4

Kunstwerken beheerplan 2014 184.000 0 121.665 62.335 Uitvoering investeringen kunstwerken vindt plaats in 2015. Verwachting is 

dat het krediet na uitvoering van de werkzaamheden in 2015 afgesloten kan 

worden.

NEE

Openbare verlichting 2014 81.000 0 64.040 16.960 Eindafrekening van de vervangingsopdracht circa € 16.500. Wordt in 1e 

kwartaal 2015 verwacht. Hierna kan het krediet worden afgesloten.

NEE

Vervangen VRI 2013 105.000 0 0 105.000 Krediet is nog steeds nodig voor de vervanging van de VRI. Als de 

reconstructie N208 (fase 3) niet doorgaat dan is autonome vervanging 

noodzakelijk. De VRI is namelijk al ver over de levensduur heen. Vervanging 

VRI dient afgestemd te worden met de reconstructie N208 fase3.

NEE

Vervangen wijkcontainer bij 

Palet

66.000 0 11.543 54.457 Uitgaven aanzienlijk lager dan begroot. Dit komt omdat de aanschaf en 

plaatsing is meegenomen in de tranche van de gehele plaatsing ondergrondse 

containers in Hillegom. Krediet kan afgesloten worden.

JA

GRP 2011 

Verbeteringsmaatregel 

211.000 223.934 0 -12.934 Krediet is gereed. Mag afgesloten worden. Overschrijding als gevolg van 

bijdrage riolering N208. Raming had lager moeten zijn. Het tekort wordt nu 

gedekt uit de GRP investeringskredieten 2013 en 2014.

JA

GRP 2011 vrijverval 645.042 668.118 -10.749 -12.327 Krediet is gereed. Mag afgesloten worden. Overschrijding als gevolg van 

bijdrage riolering N208. Raming had lager moeten zijn. Het tekort wordt nu 

gedekt uit de GRP investeringskredieten 2013 en 2014.

JA

GRP 2012 vrijverval 645.021 83.285 562.794 -1.058 Krediet is gereed. Mag afgesloten worden. Overschrijding als gevolg van 

bijdrage riolering N208. Raming had lager moeten zijn. Het tekort wordt nu 

gedekt uit de GRP investeringskredieten 2013 en 2014.

JA

GRP 2012 Huisaansluiting 70.000 21.226 76.783 -28.009 Krediet is gereed. Mag afgesloten worden. Overschrijding als gevolg van 

bijdrage riolering N208. Raming had lager moeten zijn. Het tekort wordt nu 

gedekt uit de GRP investeringskredieten 2013 en 2014.

JA 

GRP 2012 

verbeteringsmaatregelen 

237.500 147.351 94.316 -4.167 Krediet is gereed. Mag afgesloten worden. Overschrijding als gevolg van 

bijdrage riolering N208. Raming had lager moeten zijn. Het tekort wordt nu 

gedekt uit de GRP investeringskredieten 2013 en 2014.

JA 

GRP 2013 vrijvervalriolen 525.021 8.009 117.750 399.262 Werkzaamheden rioolrenovatie worden nu uitgevoerd. Naar verwachting eind 

2015 klaar. Ook werkzaamheden Himera en Alexanderheem zijn dan klaar. 

NEE

GRP 2013 Huisaansluiting 46.000 0 46.033 -33 In de zomer van 2015 worden de werkzaamheden in Himera afgerond. Restant 

van de kosten komen ten laste van het investeringskrediet GRP 2014 

Huisaansluiting.

JA

GRP 2013 

verbeteringsmaatregelen 

40.000 0 17.311 22.689 Het opstellen van het grondwatermodel voor Hillegom wordt voor eind 2015 

afgerond. 

NEE
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Kredietnaam Totaal krediet Uitgegeven tot 

en met 2013

Uitgegeven 

2014

Restant per 

31-12-2014

Stand van zaken Jaarrekening Afgesloten 

per 31-12-

2014

Programma 4

GRP 2014 vrijvervalriolen 481.021 0 13.055 467.966 Met de uitvoering van de rioolrenovatie wordt gestart in 2015. NEE

GRP Mechanische riolering 

2014

6.750 0 0 6.750 Werk is vertraagd in uitvoering. Wordt uitgevoerd in 1e helft 2015. NEE

GRP 2014 Huisaansluiting 70.000 0 0 70.000 Huisaansluitingen van Vlietstraat worden in 2015 uitgevoerd. 

Huisaansluitingen Hofstraat wordt in 2015 mee gestart. 

NEE

GRP 2014 

verbeteringsmaatregelen 

100.000 0 12.750 87.250 Fonteinschool wordt in 2015 afgekoppeld. Kalibratie van de gemalen wordt in 

1e helft 2015 uitgevoerd. 

NEE

Programma 5

Herinrichting begraafplaats 208.300 147.768 51.815 8.717 Krediet is gereed. Mag afgesloten worden. JA 

Bedrijfsvoering

Vervangen verlichting 

gemeentekantoor 2011

18.000 6.707 11.293 0 Krediet is gereed. Wordt afgesloten. JA

Vervangen verlichting 

gemeentekantoor 2012

18.000 0 18.000 0 Krediet is gereed. Wordt afgesloten. JA

Vervangen verlichting 

gemeentekantoor 2013

19.000 0 19.000 0 Krediet is gereed. Wordt afgesloten. JA

Vervangen airco's 

gemeentekantoor 2013

12.000 8.330 3.624 46 Krediet is gereed. Wordt afgesloten. JA

Vervangen meubilair 

gemeentekantoor 2013

22.000 0 22.145 -145 Krediet is gereed. Wordt afgesloten. JA

Vervangen airco's 2014 12.000 0 12.079 -79 Krediet is gereed. Wordt afgesloten. JA

Vervangen verlichting 

gemeentekantoor 2014

19.000 0 19.000 0 Krediet is gereed. Wordt afgesloten. JA 

Vervangen meubilair 

gemeentekantoor 2014

15.000 0 4.328 10.672 Krediet is gereed. Wordt afgesloten. NEE

Vervanging bestelauto 25.000 0 23.043 1.957 Krediet is gereed. Wordt afgesloten. JA

Vervanging brommers 4.000 0 3.293 707 Krediet is gereed. Wordt afgesloten. JA

Vervangen grootformaat 

printer/Scanner

18.000 0 0 18.000 Naar verwachting 2e kwartaal 2015. NEE

Centrale applicaties 2012 165.000 106.099 58.292 609 Krediet is gereed. Wordt afgesloten. JA

Uitvoering jaarplan ICT 2013 170.000 101.629 68.371 0 Krediet is gereed. Wordt afgesloten. JA

Centrale applicaties 2013 170.000 54.404 114.597 1.000 Krediet is gereed. Wordt afgesloten. JA
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Bijlage 5 – Overzicht WNT 

 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is per 

1 januari 2013 ingegaan. De wet verbiedt dat bestuurders in de publieke sector meer te verdienen dan 

130 procent van het ministersalaris. De wet schrijft voor dat de salarissen van topfunctionarissen 

worden gepubliceerd, de functies zijn limitatief opgesomd.  

 

 

Overzicht topfunctionarissen op grond van WNT   

Naam G.P. van Lierop P.M. Hulpas-Jordaan 

Functie Secretaris Griffier 

Duur van het dienstverband 2014 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
Omvang van het dienstverband 2014 in fte 1,0 fte 0,78 fte 

Beloning € 84.954,14 € 48.774,06 

Belastbare onkostenvergoedingen € 206,16 € 211,74 
Sociale verzekeringspremies € 7.059,24 € 6.560,78 

Beloningen betaalbaar op termijn € 13.841,28 € 7.570,80 
Totaal 2014 €106.060,82 €63.117,38 

Toepasselijke WNT-maximum €230.474,00 €179.769,72 
Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. 
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Bijlage 6- SiSa 

 

Single information, single audit (SiSa) betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige 

accountantscontrole. SiSa is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk ieder jaar verantwoorden of en hoe ze de specifieke 

uitkeringen hebben besteed.  

Het CBS vervult hierbij namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de 

intermediaire rol tussen medeoverheden en vakdepartementen. Gemeenten, provincies en 

gemeenschappelijke regelingen dienen hun verantwoordingsinformatie met een rapport van 

bevindingen opgesteld door de accountant hierover vóór 15 juli elektronisch aan het CBS te 

verstrekken. 

De SiSa bijlage bestaat uit: 

 een overzicht met voor Hillegom van toepassing zijnde specifieke uitkeringen (zogenaamde 

kruisjeslijst) 

 de verantwoordingsinformatie per regeling  

 een toelichting op de eindverantwoording van de ISV prestaties  

 

 

 

 

PZH OCW I&M PZH

C7C D9 E3 E27B

Investering stedelijke 

vernieuwing (ISV) 

Projectgemeenten SiSa 

tussen 

medeoverheden

Onderwijs-

achterstandenbeleid 

2011-2015 (OAB)

Subsidieregeling 

sanering 

verkeerslawaai (incl. 

bestrijding 

spoorlawaai)

 Brede doeluitkering 

verkeer en vervoer 

SiSa tussen 

medeoverheden

x x x x

SZW SZW SZW SZW

G1a G1b G2a G2b

Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw) 

Gemeentedeel 2014

Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)  

(Gemeenten (incl.Wgr) 

Totaal 2013)

Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 

69 Wwb 

Gemeentedeel 2014

Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 

69 Wwb (Gemeenten 

(incl.Wgr) Totaal 2013)

x x x x

SZW SZW SZW SZW

G3a G3b G5a G5b

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

Gemeentedeel 2014

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(Gemeenten (incl.Wgr) 

Totaal 2013)

Wet participatiebudget 

(Wpb) Gemeentedeel 

2014

Wet participatiebudget 

(Wpb) (Gemeenten 

(incl.Wgr) Totaal 2013)

x x x x

SiSa 

kruisjeslijst 

2014 

Hillegom 

(060534)
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BZK C7C Investering stedelijke 

vernieuwing (ISV) II

Provinciale beschikking 

en/of verordening

Project-gemeenten 

(SiSa tussen 

medeoverheden)

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste 

van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)                   

              

Cumulatieve bestedingen ten 

laste van provinciale middelen 

tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 

bestedingen tot en met (jaar 

T)

Deze indicator is bedoeld 

voor de tussentijdse 

afstemming van de juistheid 

en volledigheid van de 

verantwoordingsinformatie

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: C7C / 01 Indicatornummer: C7C / 02 Indicatornummer: C7C / 03 Indicatornummer: C7C / 04 Indicatornummer: C7C / 05 Indicatornummer: C7C / 06

1 PZH-2010-215258171 € 0 € 0 € 395.819 € 145.705 zie toelichting

2 PZH-2010-231406921 € 0 € 172.612 € 2.338.669 € 699.762 zie toelichting

Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording Ja/Nee Activiteiten stedelijke 

vernieuwing (in aantallen)

Afspraak

Alleen in te vullen na afloop 

project

Activiteiten stedelijke 

vernieuwing (in aantallen)

Realisatie

Alleen in te vullen na afloop 

project

Activiteiten stedelijke 

vernieuwing

Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop 

project

 Aard controle n.v.t.  Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: C7C / 07 Indicatornummer: C7C / 08 Indicatornummer: C7C / 09 Indicatornummer: C7C / 10 Indicatornummer: C7C / 11

1 PZH-2010-215258171 Ja zie toelichting

2 PZH-2010-231406921 Ja zie toelichting

OCW D9 Onderwijsachterstanden

beleid 2011-2015 (OAB)

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 

voorzieningen voor 

voorschoolse educatie die 

voldoen aan de wettelijke 

kwaliteitseisen (conform artikel 

166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 

activiteiten (naast VVE) voor 

leerlingen met een grote 

achterstand in de Nederlandse 

taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 

afspraken over voor- en 

vroegschoolse educatie met 

bevoegde gezagsorganen van 

scholen, houders van 

kindcentra en 

peuterspeelzalen (conform 

artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 44.545 € 0 € 0 € 0 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015
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I&M E3 Subsidieregeling 

sanering 

verkeerslawaai 

(inclusief bestrijding 

spoorweglawaai)

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste 

van rijksmiddelen 

Overige bestedingen (jaar T) Eindverantwoording Ja/Nee Kosten ProRail (jaar T) als 

bedoeld in artikel 25 lid 4 van 

deze regeling ten laste van 

rijksmiddelen           

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R     

Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05

1 IenM/BSK-2013/444 € 0 € 0 Ja € 32.117 

2 IenM/BSK-2013/239676 € 0 € 0 Ja € 237.611 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten 

laste van rijksmiddelen tot en 

met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 

bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Cumulatieve Kosten ProRail 

tot en met (jaar T) als bedoeld 

in artikel 25 lid 4 van deze 

regeling ten laste van 

rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E3 / 06 Indicatornummer: E3 / 07 Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09

1 IenM/BSK-2013/444 € 0 € 0 € 125.276 

2 IenM/BSK-2013/239676 € 0 € 0 € 505.463 

I&M E27B Brede doeluitkering 

verkeer en vervoer SiSa 

tussen medeoverheden

Provinciale beschikking 

en/of verordening

Gemeenten en 

Gemeenschappelijke 

Regelingen

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie          

Besteding (jaar T) ten laste 

van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van 

tot jaar T verantwoorde 

bestedingen ten laste van 

provinciale middelen

Indien de correctie een 

vermeerdering van 

bestedingen betreft, mag 

het alleen gaan over nog 

niet eerder verantwoorde 

bestedingen

Correctie ten opzichte van 

tot jaar T verantwoorde 

overige bestedingen 

Indien de correctie een 

vermeerdering van 

bestedingen betreft, mag 

het alleen gaan over nog 

niet eerder verantwoorde 

bestedingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

1 PZH-2012-359858455 € 59.459 € 140.055 

2 PZH-2014-495349456 € 0 € 0 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten 

laste van provinciale middelen

tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 

bestedingen tot en met (jaar T)  

 

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent 

dit dat het project is afgerond 

en u voor de komende jaren 

geen bestedingen meer wilt 

verantwoorden

 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B / 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10

1 PZH-2012-359858455 € 59.459 € 140.055 Ja

2 PZH-2014-495349456 € 0 € 0 Nee
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SZW G1 Het totaal aantal geïndiceerde 

inwoners van uw gemeente dat 

een dienstbetrekking heeft of 

op de wachtlijst staat en 

beschikbaar is om een 

dienstbetrekking als bedoeld 

in artikel 2, eerste lid, of artikel 

7 van de wet te aanvaarden op 

31 december (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G1 / 01 Indicatornummer: G1 / 02

1,00 Nee

SZW G1A Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Het totaal aantal gerealiseerde 

arbeidsplaatsen voor 

geïndiceerde inwoners in (jaar 

T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                                                 

                                    

                                            

                                            

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde 

begeleid werkenplekken voor 

geïndiceerde inwoners in (jaar 

T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G1A / 01 Indicatornummer: G1A / 02 Indicatornummer: G1A / 03

1 60534 Hillegom 69,16 3,42

Wet sociale 

werkvoorziening 

(Wsw)_gemeente 2014

Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over 

(jaar T), ongeacht of er 

in (jaar T) geen, enkele 

of alle inwoners 

Wet sociale 

werkvoorziening 

(Wsw)_totaal 2013

Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

totaal (jaar T-1). (Dus: 

deel Openbaar lichaam 

uit SiSa (jaar T-1) 

regeling G1B + deel 

gemeente uit (jaar T-1) 

regeling G1C-1) na 

controle door de 

gemeente.
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SZW G2 Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand 

(WWB)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand 

(WWB)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ 

(exclusief Rijk)

Gemeente

I.3 Wet 

inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen 

(IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK 

(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10

€ 0 € 0 € 0 Nee

Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

WWB_gemeente 2014

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over 

(jaar T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) 

geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed 

aan een Openbaar 

lichaam opgericht op 

grond van de Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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SZW G2A Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

WWB_totaal 2013                                                   

                                       

Gemeenten die 

uitvoering in (jaar T-1) 

geheel of gedeeltelijk 

hebben uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr 

verantwoorden hier het 

totaal (jaar T-1). 

(Dus: deel Openbaar 

lichaam uit SiSa (jaar T-

1) regeling G2B + deel 

gemeente uit (jaar T-1) 

regeling G2C-1)       


Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) algemene 

bijstand

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.1 Wet werk en bijstand 

(WWB)

Baten (jaar T-1) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.1 Wet werk en bijstand 

(WWB)

Besteding (jaar T-1) IOAW 

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T-1) IOAW 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2A / 01 Indicatornummer: G2A / 02 Indicatornummer: G2A / 03 Indicatornummer: G2A / 04 Indicatornummer: G2A / 05

1 60534 Hillegom € 2.601.672 € 88.807 € 121.782 € 2.823 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij indicator 

G2A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) IOAZ

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T-1) IOAZ 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T-1) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud 

beginnende zelfstandigen) 

(Bbz 2004) 

Baten (jaar T-1) WWIK 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2A / 06 Indicatornummer: G2A / 07 Indicatornummer: G2A / 08 Indicatornummer: G2A / 09 Indicatornummer: G2A / 10 Indicatornummer: G2A / 11

1 60534 Hillegom € 15.550 € 0 € 4.396 € 400 € 0 

SZW G3 Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 

(exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Nee

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeent

e 2014

Besluit 
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SZW G3A Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob) 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking 

(exclusief Bob) (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 

(exclusief Bob) 

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 01 Indicatornummer: G3A / 02 Indicatornummer: G3A / 03 Indicatornummer: G3A / 04 Indicatornummer: G3A / 05 Indicatornummer: G3A / 06

1 60534 Hillegom € 1.802 € 32.638 € 332 € 15.482 € 22.433 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G3A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) Bob

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 07 Indicatornummer: G3A / 08 Indicatornummer: G3A / 09 Indicatornummer: G3A / 10

1 60534 Hillegom € 0 € 0 € 0 

SZW G5 Het aantal in (jaar T) bij een 

ROC ingekochte contacturen

Let op: Dit is de enige 

gelegenheid om 

verantwoording af te leggen 

over deze taakuitvoering

Let op: Deze verantwoording 

kan niet door een 

gemeenschappelijke regeling 

worden uitgevoerd, ongeacht 

de keuze van de gemeente bij 

indicator G5/07

Aard controle D1

Indicatornummer: G5 / 01

360

Besteding (jaar T) 

participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van 

educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) 

participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van 

educatie bij roc’s

Reservering besteding van 

educatie bij roc’s in jaar T 

voor volgend kalenderjaar 

(jaar T+1 )

Volledig zelfstandige 

uitvoering Ja/Nee 

De zelfstandige uitvoering 

betreft de indicatoren G5/02 

tot en met G5/06

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G5 / 02 Indicatornummer: G5 / 03 Indicatornummer: G5 / 04 Indicatornummer: G5 / 05 Indicatornummer: G5 / 06 Indicatornummer: G5 / 07

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee

Wet participatiebudget 

(WPB)_gemeente 2014

Wet participatiebudget 

(WPB)

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over 

(jaar T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) 

geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed 

aan een Openbaar 

lichaam opgericht op 

grond van de Wgr.                                     

Besluit 

bijstandsverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_totaal 

2013

Besluit 
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SZW G5A Wet Participatiebudget 

(WPB)_totaal 2013

Wet participatiebudget 

(WPB)

Gemeenten die 

uitvoering in (jaar T-1) 

geheel of gedeeltelijk 

hebben uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr 

verantwoorden hier het 

totaal (jaar T-1). 

(Dus: deel Openbaar 

lichaam uit SiSa (jaar T-

1) regeling G5B + deel 

gemeente uit (jaar T-1) 

regeling G5C-1)

Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) 

participatiebudget

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Waarvan besteding (jaar T-1) 

van educatie bij roc's

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) 

participatiebudget

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Waarvan baten (jaar T-1) van 

educatie bij roc’s

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) 

Regelluw

Dit onderdeel is uitsluitend 

van toepassing op 

gemeenten die in (jaar T-1) 

duurzame plaatsingen van 

inactieven naar werk 

hebben gerealiseerd en 

verantwoord aan het Rijk.

inclusief deel openbaar 

lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G5A / 01 Indicatornummer: G5A / 02 Indicatornummer: G5A / 03 Indicatornummer: G5A / 04 Indicatornummer: G5A / 05 Indicatornummer: G5A / 06

1 60534 Hillegom € 357.107 € 41.275 € 2.142 € 0
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ISV 2 De rode draad is leefbaarISV 2 De rode draad is leefbaar

Nog te leveren prestaties tussen 2010 en 2014 Aantallen Situatie 31-12-2014 totaal Hillegom

bouwen van woningen 260 260

realiseren van volledig 160 138

toegankelijke woningen 

kwaliteitsimpuls in de openbare 128.450 m² 133.977 m2

ruimte

toename van planologisch 8% 8%

verankerd groen en water

realiseren van woningequivalenten 110 372

niet-woonfuncties

basiskwaliteit bodem, energie en minimaal 1 5

water op hoger ambitieniveau

brengen 

realiseren van woningen met 170 86

zorgpakketten

ISV 2 Woningbouwafspraken 

Nog te leveren prestaties tussen 2010 en 2014 Aantallen Situatie 31-12-2014

slopen van woningen 2 2

bouwen van woningen 18 24

toevoegen van woningequivalenten 23 23

niet-woonfuncties

laten toenemen van aandeel 15% 30%

woningequivalenten in projectgebied



 

 

 

 

 

 

Project Criteria Beoordeling Toelichting

Triangel Prestaties gerealiseerd < 10%

Herstel waarschijnlijk

Verwijtbaar deels

Vaststellingsvariant D4

Planning Initiatieven leiden niet tot een haalbaar plan. Gemeente is de locatie 

opnieuw aan het doorrekenen. Verwachting is medio 2015 uitspraak 

van de raad over ontwikkeling op de locatie. 

De Marel Prestaties gerealiseerd 60 - 90%

Herstel zeker Ontwikkelaar heeft projectrechten overgekocht. Nieuwbouwplan past 

binnen bestemmingsplan. Bouwvergunning is onherroepelijk. Nu de 

uitgangspunten veranderd zijn, wordt er gezocht naar mogelijkheden 

die aansluiten bij de gewijzigde situatie. De corporatie is in gesprek 

met gemeente en andere corporaties.  

Verwijtbaar niet Faillissement projectontwikkelaar.

Vaststellingsvariant D2

Renaultgarage Prestaties gerealiseerd > 90% Gerealiseerd.

Herstel

Verwijtbaar

Vaststellingsvariant D1

Elshoek Prestaties gerealiseerd > 90% Gerealiseerd.

Herstel

Verwijtbaar

Vaststellingsvariant D1

Planning

Goed Wonen Prestaties gerealiseerd 60 - 90% Fase 1 is gerealiseerd. 

Herstel waarschijnlijk Voor fase 2 moet er voor 2019 een vergunningaanvraag gedaan zijn.

Verwijtbaar niet

Vaststellingsvariant D2

Planning

Woonzorgzone Prestaties gerealiseerd 10% - 60%

Herstel zeker Fase 1 is klaar en opgeleverd. Fase 2 is de bouw gestart. 

Planvoorbereiding fase 3.

Verwijtbaar niet Vanwege de economisch veranderende omstandigheden wordt het 

programma en zo nodig het stedenbouwkundig plan voor fase 3 

herzien. 

Vaststellingsvariant D2

Planning Planvorming fase 3 in 2015, realisatie fase 2 in 2015.

Pastoorslaan - 

Nieuw 

Weerestein 

Prestaties gerealiseerd < 10%

Herstel zeker De besluiten van de coördinatieregeling hebben ter inzage gelegen. De 

zienswijze worden nu beantwoord. Naar verwachting kunnen de 

vergunningen in februari 2015 verleend worden. 

Verwijtbaar niet Vertraging opgelopen door hogedruk aardgastransportleiding langs 

het plangebied, die voor belemmeringen in de plannen heeft gezorgd. 

Tevens bleek watercompensatie een moeilijke opgave, hiervoor is 

inmiddels een oplossing gevonden. De locatie is tevens gewisseld van 

projectontwikkelaar.

Vaststellingsvariant D3

Planning Start bouw 2015/2016.

Totaal Prestaties gerealiseerd 60% - 90%

Herstel zeker

Verwijtbaar niet

Vaststellingsvariant D2

ISV 2 "De rode draad is leefbaar"
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Project Criteria Beoordeling Toelichting

Henri Dunant- Prestaties gerealiseerd < 10%

plein Zuid Herstel waarschijnlijk

Verwijtbaar deels

Vaststellingsvariant D4

Planning Er is een concept detailhandelsvisie, visie op de bebouwing, visie op 

de openbare ruimte en een parkeernota voor het centrum van 

Hillegom opgesteld. Naar verwachting worden deze visies in het 

voorjaar van 2015 aan de raad aangeboden ter vaststelling. Een 

ontwikkeling aan het Henri Dunantplein Zuid past (onder 

voorwaarden) in deze visies en in het geldende bestemmingsplan. Er 

zijn gesprekken met de ontwikkelende partijen over behoefte en 

haalbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling aan het Henri 

Dunantplein Zuid (detailhandel en woningen).    

Project Criteria Beoordeling Toelichting

t Zand Prestaties gerealiseerd 90%

Herstel zeker Bestemmingsplan is onherroepelijk. De omgevingsvergunning is 

onherroepelijk. Er zijn vier realisatie fases en opgeleverd.

Verwijtbaar niet

Vaststellingsvariant D1

Planning De bouw is gestart. Verwachting oplevering gehele plan in 2016. 

Parkwijk Prestaties gerealiseerd < 10% Voor de woningen zullen zorgpakketten beschikbaar zijn. Er worden er 

48 intramuraal gerealiseerd en naar verwachting 18 extramuraal. 

Herstel zeker Kadernota is vastgesteld. Beeldkwaliteitsplan is vastgesteld. 

Bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk. Er zijn 2 

bouwvergunningen aangevraagd. 

Verwijtbaar niet Vertraging door nieuwe wetgeving in de zorg. 

Vaststellingsvariant D3

Planning Start bouw 2016.

Leembruggestraat Prestaties gerealiseerd < 10%

Herstel waarschijnlijk

Verwijtbaar niet Dit sloop/nieuwbouw plan is een initiatief van de corporatie. De 

gemeente verleent haar medewerking. De gemeente heeft met de 

corporatie afspraken gemaakt over grondaankoop ten behoeve van 

groeninrichting.

Vaststellingsvariant D3

Planning Het project zit in de ontwerpfase. Verwachting is dat er eind 2015 een 

bestemmingsplan ligt.

Ringvaart Prestaties gerealiseerd < 10% In 2015 wordt er gestart met de bouw van de eerste 45 woningen. 

Hiervan worden er 8 volledig toegankelijk uitgevoerd.

Herstel zeker Bestemmingsplan en beeldregieplan is vastgesteld en onherroepelijk.

Verwijtbaar niet

Vaststellingsvariant D3

Planning Bodemsanering 2015. Start bouw 2015. 

Michiel de 

Ruyterstraat

Prestaties gerealiseerd < 10%

Herstel waarschijnlijk

Verwijtbaar niet Project is al gewisseld van verschillende projectontwikkelaren. 

Vaststellingsvariant D3

Planning De omgevingsvergunning voor de laagbouw is ingediend. Oplevering 

eind 2015. Het wijzigingsplan voor de appartementen wordt verwacht 

eerste kwartaal 2015.

ISV 2 "Woningbouwafspraken"

Overige projecten binnen Hillegom (vervangende projecten)
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Bijlage 7 – Verantwoording ISV3 geluid en bodem 

 

De provincie heeft in 2011 een bijdrage van € 15.000 voor geluidssanering toegekend. In 2014 hebben 

we de laatste termijn van € 2.252 ontvangen. De Omgevingsdienst West-Holland voert het 

saneringsproject uit. Er moeten nog 12 woningen van de A-lijst gesaneerd worden. Het volledige 

bedrag is in 2012 doorbetaald aan de omgevingsdienst.  

 

De provincie heeft in 2012 ook een bijdrage van € 117.000 voor bodemsanering toegekend. In 2014 

hebben we de laatste termijn van € 39.000 ontvangen. In 2013 is € 10.740 besteed aan 

grondwateronderzoeken in de Prins Hendrikstraat. Het project is afgerond.  

 

In overleg met de provincie worden de ISV3 subsidies definitief in deze jaarrekening verantwoord in 

onderstaand format. 

 

 

Hillegom ISV3 GELUID

is de prestatie 

volledig 

gerealiseerd in de 

periode 2010-2015 

(ja/nee)

is de prestatie niet 

volledig 

gerealiseerd geef 

een verklaring

is de prestatie niet 

volledig 

gerealiseerd, wordt 

die later alsnog 

gerealiseerd? 

Wanneer (jaartal)?

is de prestatie niet 

gerealiseerd is dan 

een alternatieve 

prestatie 

gerealiseerd? 

Welke?

De gemeente geeft de Omgevingsdienst West-Holland opdracht 

tot de uitvoering van het regionale saneringsprogramma voor de 

woningen op de A-lijst van de milieudienst West Holland. Dit 

regionale programma omvat 262 woningen (=51 procent van het 

aan woningen dat nog gesaneerd moet worden).

Hillegom ISV3 GELUID

ontvangen budget uitgegeven budget 

(doorbetaling 

subsidie aan ODWH)

niet uitgegeven 

budget, maar 

verplicht voor het 

realiseren van een 

of meer prestaties

niet uitgegeven 

budget en niet 

verplicht

De provincie stelt in de periode 2010-2014 € 15.000 ter 

beschikking. € 15.000 € 15.000 n.v.t. n.v.t.

De verantwoording loopt via de jaarrekening 

van de Omgevingsdienst West-Holland
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Hillegom ISV3 bodem

is de prestatie 

volledig 

gerealiseerd in de 

periode 2010-2015 

(ja/nee)

is de prestatie niet 

volledig 

gerealiseerd geef 

een verklaring

is de prestatie niet 

volledig 

gerealiseerd, wordt 

d ie later a lsnog 

gerealiseerd? 

Wanneer (jaartal)?

is de prestatie niet 

gerealiseerd is dan 

een alternatieve 

prestatie 

gerealiseerd? 

Welke?

De gemeente onderschrijft de belangrijkste uitgangspunten van 

het door het rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen 

gesloten bodemconvenant door met het bevoegd gezag samen te 

werken aan het uiterlijk in 2015: Saneren dan wel beheersen van 

humaan spoedeisende locaties en gereed hebben van het 

overzicht van de spoedlocaties waar sprake is van overige risico’s 

(ecologie en verspreiding), waarbij het streven is de locaties op 

dat overzicht ten minste te beheersen.

Ja. De gemeente 

Hillegom heeft het 

convenant ondertekend.

De gemeente spant zich in, en betrekt daarbij zonodig het 

bevoegd gezag, om voor 1 januari 2013 de spoedeisende locatie 

Prins Hendrikstraat, (verspreiding)  op een zodanig 

informatieniveau te brengen dat een definitief oordeel over de 

risico’s kan worden gegeven. Dit behelst in ieder geval dat:

· een (eventueel geactualiseerd) Nader Onderzoek (NO) 

uitgevoerd is; en

· de vraag of het juridisch instrumentarium kan worden toegepast 

(uitvoeren van een juridische toets) beantwoord is; en

· de mogelijkheden van een ruimtelijke ontwikkeling op de locatie 

of in de omgeving daarvan in relatie tot de aanpak van de 

verontreiniging inzichtelijk zijn; en 

· de te realiseren en reeds gerealiseerde resultaten voor wat 

betreft de einddoelstelling (saneren dan wel beheersen van de 

verontreiniging) en het  moment waarop deze resultaten bereikt 

kunnen zijn inzichtelijk zijn. Het uitgangspunt daarbij is dat de 

humaan spoedeisende locaties voor 31 december 2015 zijn 

gesaneerd dan wel beheerst. Voor de overige spoedeisende 

locaties geldt als uitgangspunt dat uiterlijk 31 december 2015 de 

nodige voorbereidingen zijn getroffen om sanering dan wel 

beheersing zo spoedig mogelijk na 31 december 2015 mogelijk 

te maken; en

· de relevante kosten, kostendragers of 

financieringsmogelijkheden en de kosten die niet elders verhaald 

kunnen worden inzichtelijk zijn.

De gemeente spant zich, in samenwerking met de 

Omgevingsdienst West-Holland, in, en betrekt daarbij zonodig het 

bevoegd gezag, om uiterlijk 31 december 2015 de nodige 

voorbereidingen te treffen om de sanering dan wel de beheersing 

van de spoedeisende locatie Prins Hendrikstraat 

(verspreiding)  zo spoedig mogelijk na 31 december 2015 

mogelijk te maken.

Ja. Er is geen verontreiniging meer aangetroffen en het project is daarmee afgerond.

Hillegom ISV3 bodem

ontvangen budget 

(Beschikking d.d. 

17-02-2012, 

kenmerk PZH-2012-

322172413)

uitgegeven budget 

(verantwoord in 

2013)

niet uitgegeven 

budget, maar 

verplicht voor het 

realiseren van een 

of meer prestaties*

niet uitgegeven 

budget en niet 

verplicht

De provincie stelt een budget van € 117.000 ter beschikking. € 117.000 € 10.740 € 106.260 n.v.t.

* Het restantbudget is/wordt besteed aan projecten stedelijk oplaadpunten € 20.117

vernieuwing bodemonderzoek locatie bibliotheek € 5.833

woonzorgzone wijk Elsbroek

centrumplannen (Hart voor Hillegom)

locatie Parkwijk

locatie Jozefpark

Totaal € 106.260

Toelichting besteding restantbudget

In Hillegom zijn 2 elektrische oplaadpunten gerealiseerd in het openbaar gebied.

Voor de locatie bibliotheek is een bodemonderzoek uitgevoerd om te onderzoeken of deze locatie geschikt is voor woningbouw.

Voor de woonzorgzone wijk Elsbroek was vanwege een nieuwe inrichting van het openbaar gebied de omlegging van kabels en leidingen benodigd.

Voor de centrumplannen worden aanpassingen gedaan aan het openbaar gebied om de leefbaarheid van het centrum te vergroten.

Voor de locatie Parkwijk worden voorzieningen aangebracht voor het herinrichten en openbaar toegankelijk maken van de tuin rondom.

Voor de locatie Jozefpark is onderzoek benodigd om dit gebied opnieuw in te richten voor woningbouw.

€ 80.310

Ja, het project locatie 

Prins Hendrikstraat is 

gerealiseerd in 2012. In 

2012 is het grondwater 

ter plaatse  onderzocht 

in opdracht van het 

bureau IDDS te 

Noordwijk door het 

plaatsen van 

peilbuizen. Uit de 

rapportage hiervan 

blijkt, dat het 

grondwater niet is 

verontreinigd met 

onderzochte vluchtige 

aromaten en minerale 

olie en een eventuele 

restverontreiniging in 

het grondwater niet is 

waargenomen in de 

peilbuizen.
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Bijlage 8 – Stand van zaken maatregelen Kadernota 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregel 

Kadernota 

2014

Maatregel na 

amendement

Realisatie

Anders werken

Individuele voorzieningen ISD aanpassen aan het niveau van de 

andere deelnemende gemeenten

40.000 40.000 Opgenomen in de begroting 2014

Reëel ramen van budgetten 100.000 100.000 Opgenomen in de begroting 2014

Andere manier van organiseren verkiezingen 5.000 0

Subtotaal 145.000 140.000

Aanpassen beleid

Hertenkamp afsluiten 32.000 0

Stoppen met jongerenloket (Holland Rijnland) 11.000 11.000 Gerealiseerd

Subtotaal 43.000 11.000

Verhogen baten

Maximeren tarieven burgerlijke stand, reisdocumenten en 

rijbewijzen 5.000 0

Aanpassen tarieven begraafplaats 4.000 0

Leges herzien 5.000 0

Belastingtarieven verhogen 9.000 0

Verhogen precariobelasting op kabels en leidingen 360.000 360.000 Gerealiseerd

Subtotaal 383.000 360.000

Verlagen lasten

Verkoop gemeentelijke panden en snippergroen 565.000 565.000 In voorbereiding

Budget binnenhavens aframen 50.000 50.000 Opgenomen in de begroting 2014

Budget technisch onderhoud openbare ruimte aframen 25.000 0

Budget grootschalig onderhoud wegen aframen 25.000 0

Budget lokaal loket aframen 8.000 8.000 Opgenomen in de begroting 2014

Budget verkeersregelingen/wegmeubilair aframen 5.000 5.000 Opgenomen in de begroting 2014

Overschot formatie aframen 20.000 20.000 Opgenomen in de begroting 2014

Abonnementen minimaliseren 5.000 5.000 Opgenomen in de begroting 2014

Geen alcoholische versnaperingen bij recepties en 

raadsvergaderingen 5.000 0

Geen lunches meer voor vergaderingen 5.000 5.000 Opgenomen in de begroting 2014

Budgetten inhuur derden verlagen 80.000 80.000 Opgenomen in de begroting 2014

Geen toerekening rente aan de reserves 84.000 84.000 Gerealiseerd

Meer digitaliseren, papierverbruik versoberen 20.000 Opgenomen in de begroting 2014

Versoberen nieuwkomersdag 7.000 Opgenomen in de begroting 2014

Digitaliseren communicatiemiddelen 20.000 Opgenomen in de begroting 2014

Subtotaal 877.000 869.000

Totaal besparing 1.448.000 1.380.000
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Bijlage 9 - Interbestuurlijk toezicht  

 

Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. In de wet is geregeld 

hoe het toezicht wordt uitgevoerd, een en ander om de interbestuurlijke lasten te verminderen en het 

toezicht te versoberen.  

In deze bijlage geeft het College per thema aan of zij dit thema geheel op orde heeft (groen), op één of 

enkele aspecten na (oranje) of op meerdere aspecten niet op orde (rood). De keuze van de kleur wordt 

toegelicht. 

 

 

 

 

 

Structuur Staat van de Gemeente 

Financiën Rood/Oranje/ Groen 

De begroting 2015 is in 

evenwicht
Groen

De meerjarenbegroting 2016 - 

2018 is in evenwicht
Oranje

Is er reden voor extra aandacht?

Ruimtelijke ordening Rood/Oranje/ Groen

De provinciale ruimtelijke 

belangen zijn opgenomen in de 

gemeentelijke ruimtelijke 

plannen

Oranje

Is er reden voor extra aandacht? Nee

Omgevingsrecht 

(T oezicht, handhaving en 

vergunningverlening milieu, 

bouwen en wonen)

Er is een door de gemeenteraad 

vastgestelde zelfevaluatie. 
Oranje Er is een zelfevaluatie opgesteld. Het college en de gemeenteraad zijn geïnformeerd over de resultaten.

Er is een door de gemeenteraad 

vastgesteld verbeterplan.
Oranje Er is een verbeterplan opgesteld. Het college en de gemeenteraad zijn hierover geïnformeerd.

Is er reden voor extra aandacht?

Provinciale Risicokaart Rood/Oranje/ Groen

De gemeente levert actuele en 

volledige informatie voor de 

provinciale risicokaart 

Groen

Is er reden voor extra aandacht?

Gegevens van risicovolle objecten worden opgeslagen in het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen 

(RRGS), uitbesteed aan de gemeenschappelijke regeling ODWH. Die van kwetsbare objecten in het 

Informatiesysteem Overige Ramptypen (ISOR) wordt door de gemeente ingevoerd. Deze gegevens 

worden op korte termijn weer nagelopen en aangepast.

TOELICHTING 

TOELICHTING

TOELICHTING

Er is geen reden voor extra aandacht, want het is al afgehandeld, de provincie heeft al een reactieve 

aanwijzing gegeven.

Na overleg met de provincie is de begroting 2015 materieel in evenwicht gebracht.

Met maatregelen wordt de komende jaren gewerkt aan het materiële meerjarige evenwicht.

Nee

Rood/Oranje/ Groen

Nee

Nee

TOELICHTING

1.Hoeveel voorontwerpbestemmingsplannen heeft de gemeente in 2014 aan de provincie voorgelegd?

Antwoord: 0

2.Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met 

het provinciaal ruimtelijk beleid?

Antwoord: 0

3 Hoeveel ontwerpbestemmingsplannen heeft de gemeenten in 2014 aan de provincie voorgelegd? 

Antwoord: 5

4.Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met 

het provinciaal ruimtelijk beleid?

Antwoord: 1

5. Hoeveel vastgestelde plannen heeft de gemeente in 2014 aan de provincie voorgelegd?

Antwoord: 6

6. Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met 

het provinciaal ruimtelijk beleid?

Antwoord: 1
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Archief- en informatiebeheer Rood/Oranje/ Groen

Is er reden voor extra aandacht?

Huisvesting 

Verblijfsgerechtigden/ 

Vergunninghouders

Rood/Oranje/ Groen

Gevraagde informatie Stand van zaken 

Voorsprong per 1 januari van het verantwoordingsjaar 1

Fase interventieladder Taakstelling gerealiseerd

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 7

In het eerste halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden/vergunninghouders 5

Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar -2

Fase interventieladder signaleren

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 12

In het tweede halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden/vergunninghouders 4

Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar 8

Is er reden voor extra aandacht? Nee

Voor een gezin met 7 personen hebben wij in december een woningweigeringprocedure moeten 

opstarten. Uiteindelijk hebben zij alsnog de woning geaccepteerd  en wonen met ingang van 28 jan. 

2015 in Hillegom.

Er is volledig voldaan aan de 

halfjaartaakstelling en er is geen 

achterstand

Groen

TOELICHTING

In 2013 vond een eerste archiefinspectie plaats, die gezien wordt als nulmeting. Een aantal 

verbeterpunten daaruit is opgepakt. Een aantal heeft de aandacht, maar is nog niet afgerond:

- invoeren kwaliteitsysteem

- vastleggen metadataschema

- toetsen digitale beheeromgeving

- uitvoeren aanpassingen aan de archiefruimten

Het archief- en informatiebeheer 

zijn op orde 

TOELICHTING

Nee

- opstellen calamiteitenplan archiefruimten.

Oranje


