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VOORWOORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor u ligt de kadernota 2016. Een kadernota die vooral gericht is op het realiseren van een 

ombuigingsopgave van in totaal 2 miljoen euro. Daarnaast is ook een aantal financiële 

uitgangspunten opgenomen op basis waarvan wij de begroting voor 2016 gaan samenstellen. 

Zoals bekend is de financiële situatie van onze gemeente voor de komende jaren weinig florissant 

en tegelijkertijd onzeker omdat er op dit moment nog weinig zicht bestaat op de uiteindelijke 

financiële consequenties van de verschillende decentralisaties. Wij gaan er op dit moment vanuit 

dat de reserve sociaal domein ingezet zal moeten worden om tekorten in dit kader op te vangen.  

 

De huidige exploitatiebegroting (2015) en de jaarschijven 2016-2018 zijn op dit moment enkel 

sluitend door een onttrekking uit de Nuon-reserve van jaarlijks 1,5 miljoen euro. Met zowel de 

toezichthouder (provincie Zuid-Holland) als de gemeenteraad is afgesproken deze situatie te 

beëindigen en als college te komen met een pakket aan ombuigingsvoorstellen. Het doel hiervan 

is om geen opname meer te hoeven doen uit de Nuon-reserve ter dekking van het tekort in de 

jaarlijkse exploitatiebegroting.  

 

Het resultaat van bovengenoemde opgave is dat wij na ampele overweging u voor het jaar 2016 

een ombuigingspakket voorstellen van in totaal 1,5 miljoen euro. In de praktijk betekent dit dat 

vooral fors zal worden gesneden in de gemeentelijke personele lasten en dat daarnaast de 

gemeentelijke (woon)lasten voor onze inwoners gaan stijgen. Door te kiezen voor een stijging 

van de gemeentelijke (woon)lasten kan het voorzieningenniveau in onze gemeente nagenoeg in 

stand worden gehouden en kan worden doorgegaan met het realiseren van nieuwbouw voor 

diverse basisscholen in onze gemeente. Tevens is het niet noodzakelijk om (nog) verder te 

korten op de diverse beheer- en onderhoudsbudgetten (onder andere Groen, Riolering, Bruggen 

en Wegen).  

 

Doordat het ingaande het jaar 2016 en volgende jaren niet meer noodzakelijk is om gelden uit 

onze Nuon-reserve toe te voegen aan onze jaarlijkse exploitatie, kunnen deze gelden op 

projectmatige basis ingezet worden voor andere doeleinden.  

 

Door er voor te kiezen de lastenverzwaring voor onze inwoners al direct in 2016 te laten ingaan, 

kunnen naar verwachting de (woon)lasten voor de daarop volgende jaren (behoudens het 

jaarlijkse inflatiepercentage) op een vergelijkbaar niveau worden gehouden. Voor het jaar 2018 

zal nog een bedrag van circa 0,5 miljoen euro bezuinigd moeten worden door (verder) te snijden 

in de gemeentelijke uitgaven. Bij de kadernota 2018 komen wij hiervoor met voorstellen.  
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Het resultaat van de totale ombuigingsopgave betekent dat uiteindelijk 2/3 wordt gevonden door 

te snijden in de gemeentelijke uitgaven en dat 1/3 wordt gevonden door de (woon)lasten te 

verhogen. 

  

Wij realiseren ons dat een aantal maatregelen in deze kadernota haaks staat op onze ambitie en 

inzet om de (woon)lasten voor onze inwoners ook in deze raadsperiode te beperken. 

Gelet echter op de huidige financiële positie van onze gemeente en de onzekerheden die ons nog 

te wachten staan, vinden wij het als college toch verdedigbaar u als gemeenteraad dit 

totaalpakket aan maatregelen voor te stellen. 

 

Wij rekenen op een constructieve behandeling van deze kadernota. 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom 
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SAMENVATTING 

 

Ontwikkeling van het begrotingssaldo 

Het vertrekpunt voor het berekenen van de begrotingssaldi is het resultaat van de 

meerjarenraming 2015-2018 van de programmabegroting 2015. Voor het jaar 2019 is het 

resultaat gelijk gehouden aan het jaar 2018.  

 

Uitgangspunt Kadernota 2016 2016 2017 2018 2019

Begrotingssaldo Programmabegroting 2015-2018 -463 -386 -2.031 -2.031

Bedragen x € 1.000

 
Tabel 1: Begrotingssaldi begroting 2015 

 

Wijzigingen in de algemene uitkering 

Algemene uitkering aanpassing kadernota 2016 2016 2017 2018 2019

Algemene uitkering decembercirculaire 2014 -20 87 -59 210

Verwacht accres t.o.v. decembercirculaire 2014 108 108 108 108

Herverdeeleffect groot onderhoud algemene uitkering 12 12 12 12

Totaal 100 207 61 330

Bedragen x € 1.000

 
Tabel 2: Algemene uitkering 

 

Genomen raadsbesluiten 

Overige besluiten 2016 2017 2018 2019

Functie Concerncontroller vervallen (besluit 6-11-2014) 75 75 75 75

Aanpassing op advies toezichthouder (besluit 11-12-2014) 580 620 1.500
Totaal 655 695 1.575 75

Bedragen x € 1.000

 
Tabel 3: Overige besluiten 

 

Samenvatting cijfers 

Uitgangspunt Kadernota 2016 2016 2017 2018 2019

Begrotingssaldo Programmabegroting 2015-2018 -463 -386 -2.031 -2.031

Aanpassingen Gemeentefonds 100 207 61 330

Overige besluiten 655 695 1.575 75

Verwacht saldo 2016-2019 292 516 -395 -1.626

Bedragen x € 1.000

 
Tabel 4: Begrotingssaldi Kadernota 2016 

 

Opgenomen nieuwe activiteiten 

In de nu voorliggende kadernota zijn nieuwe activiteiten opgenomen. De nieuwe activiteiten 

worden toegelicht bij de diverse programma’s en op pagina 29 vindt u een totaaloverzicht. 

2016 2017 2018 2019

Totaal nieuwe activiteiten 2016-2019 -€ 269 -€ 181 -€ 135 -€ 135

Bedragen x € 1.000

 
Tabel 5: Totaaloverzicht nieuwe activiteiten 
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Ombuigingspakket 

1. Verhoging van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) 

De opbrengsten van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) voor zowel woningen als niet-

woningen met ingang van het jaar 2016 te verhogen met 10%. De afgelopen raadsperiode is 

er politiek voor gekozen om geen inflatie toe te rekenen aan de ozb. De niet toegepaste 

inflatie in die jaren is volgens het CBS prijsindex afgerond 10%. Feitelijk corrigeren we 

daarmee in één keer het niet toepassen van de inflatie op de tarieven voor de ozb in de 

afgelopen raadsperiode. Het merendeel van de woningen in Hillegom heeft een Woz-waarde 

tot 250.000 euro. Bij een stijging van 10% zou dit in de praktijk 2 euro per maand extra aan 

woonlasten betekenen. De opbrengsten voor de gemeente stijgen hierdoor met 300.000 

euro. 

 

2. De precariobelasting verhogen met 10% 

De opbrengsten van de precariobelasting op kabels en leidingen willen we ingaande 2016 met 

10% verhogen. De lengte van de kabels en leidingen wordt dit jaar opnieuw berekend. Dat 

betekent dat als de totale lengte afneemt, de tarieven per meter nog verder moeten stijgen. 

Uitgangspunt is dat de totale opbrengsten 120.000 euro hoger zijn dan in 2015. 

 

3. De precariobelasting voor Dunea niet langer compenseren (kwijtschelden) 

Het niet langer compenseren van de aanslag precariobelasting is naar verwachting voor 

Dunea aanleiding om dit in rekening te brengen bij de gebruikers (onze inwoners). Per 

huishouden bedraagt dit circa 3,50 euro per maand. De opbrengst voor de gemeente 

bedraagt hierdoor 410.000 euro. 

 

4. Verhogen raming inkomsten leges 

Wij constateren op dit moment een lichte toename van het aantal aanvragen voor 

bouwvergunningen. Om die reden vinden wij het – na deze post in het verleden fors te 

hebben afgeraamd – nu verantwoord om de geraamde inkomsten structureel te verhogen 

met 50.000 euro. 

 

5. Efficiencykorting van 5% over de subsidies  

Op alle (welzijn)subsidies zal in 2016 een eenmalige efficiencykorting van 5% worden 

toegepast. De korting wordt niet toegepast op de zogeheten waarderingsubsidies. De 

opbrengst van de efficiencykorting bedraagt 110.000 euro. Daarnaast onderzoekt het college 

in 2015 het subsidiebeleid. Wij willen namelijk in de komende jaren meer resultaatgericht 

gaan subsidiëren en beter sturen op de effecten van de subsidies. 

 

6. Schrappen diverse personele uitbreidingen 

De bij de behandeling van de begroting 2015 vastgestelde uitbreiding van personeel wordt 

(deels) geschrapt. In het staatje op de volgende pagina laten we zien welke keuzes we maken. 
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Nieuwe activiteiten 2015-2018   

Pr. Nieuwe activiteiten  
Begroot 

2015 

Blijft in 

2016 

Vervalt in 

2016 

1.2/3.2 
VTH taken WABO (toezicht & 

handhaving) 
160 116* 44 

2.1 Regisseur jeugd en veiligheid 26 0 26 

3.2 Extra capaciteit Boa's 65 0 65 

5.4 Trainees 70 35** 35 

  Totaal 321 151 170 

Tabel 6: Overzicht personele uitbreidingen 

*De wetswijziging op het gebied van de VTH taken is aangepast en minder “zwaar” 

geworden. Wij denken echter nog steeds middelen nodig te hebben voor de uitvoering van 

het nieuwe (aangepaste) wetsvoorstel. Wij zijn samen met Lisse, Noordwijkerhout en 

Teylingen de exacte gevolgen aan het onderzoeken. De genoemde bedragen zijn indicatief. 

Wij verwachten voor de begrotingsbehandeling wel duidelijkheid te hebben over de 

gevolgen. 

**De doelstelling om jonge mensen en schoolverlaters te interesseren voor het werken bij 

de gemeentelijke overheid is niet losgelaten. In plaats van twee trainees per jaar gaan we 

terug naar één trainee per jaar. 

 

7. Schrappen post flexibiliteit 

Bij de programma’s in de begroting 2015 is een budget opgenomen onder de noemer 

flexibiliteit. In totaal is 200.000 euro verdeeld over de 5 programma’s. 

 

8. Invoeren vacaturestop 

Gedurende 2015 en 2016 gaat een aantal ambtenaren met pensioen. De vrijgevallen 

vacatureruimte gaan wij (deels) niet invullen. Wij verwachten hiermee een structurele 

besparing van 140.000 euro te realiseren. 

 

Wat levert dat op in 2016 

 Wat Bedrag 

1.  Verhoging van de ozb € 300.000 

2.  Verhoging precariobelasting € 120.000 

3.  Schrappen compensatie precariobelasting Dunea € 410.000 

4.  Verhogen raming inkomsten leges                           € 50.000 

5.  Efficiencykorting subsidies € 110.000 

6.  Schrappen diverse personele uitbreidingen € 170.000 

7.  Schrappen post flexibiliteit € 200.000 

8.  Invoeren vacaturestop € 140.000 

 Totaal €1.500.000 

Tabel 7: Overzicht effecten ombuigingspakket 

 

Dit zijn structurele ombuigingen en tellen mee in alle toekomstige jaarschijven. 
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Na verwerking van het ombuigingspakket en de nieuwe activiteiten ziet het begrotingsaldo er als 

volgt uit: 

 

2016 2017 2018 2019

Begrotingssaldo Programmabegroting 2016-2019 -463 -386 -2.031 -2.031

Aanpassingen Gemeentefonds (incl. sociaal deelfonds) 100 207 61 330

Overige besluiten 655 695 1.575 75

Begrotingssaldo Programmabegroting 2016-2019 292 516 -395 -1.626

Totaal nieuwe activiteiten 2016-2019 -269 -181 -135 -135

Begrotingssaldo 2016-2019 23 335 -530 -1.761

Totaal voorgestelde maatregelen 1.500 1.500 1.500 1.500

Verlaging onttrekking reserve Nuon -1.500 -1.500 -1.500

Begrotingssaldo 2016-2019 23 335 -530 -261

Bedragen x € 1.000

 
Tabel 8: Begrotingsaldo 2016-2019 

 

Financiële en operationele uitgangspunten 

Als basis bij het opstellen van de programmabegroting worden financiële en operationele 

uitgangspunten gehanteerd. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in diverse beleidsnota’s.  

 

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Algemene uitkering Meicirculaire 

2015

Meicirculaire 

2015

Meicirculaire 

2015

Meicirculaire 

2015

Lonen/premies 1% 0% 0% 0%

Prijzen (algemeen) 0,75% 0% 0% 0%

Personeelslasten 1% 0% 0% 0%

Verbonden partijen (Strijk Norm) 0,59% 0% 0% 0%

OZB-tarieven 10% 0% 0% 0%

Afvalstoffenheffing 100% 

kostendekkend

100% 

kostendekkend

100% 

kostendekkend

100% 

kostendekkend

Rioolrecht 100% 

kostendekkend

100% 

kostendekkend

100% 

kostendekkend

100% 

kostendekkend

Overige belastingen en heffingen 0,75% 0% 0% 0%

Reserve en voorzieningen 5% 5% 5% 5%

Kapitaallasten (omslagpercentage) 5% 5% 5% 5%

Onvoorzien € 250 € 250 € 250 € 250

Aantal woningen 9.638 9.638 9.638 9.638

Aantal inwoners 21.263 21.263 21.263 21.263  
Tabel 9: Financiële en operationele uitgangspunten 

 

Rekenrente 

De rekenrente is de afgelopen jaren meerdere keren aan de orde geweest in diverse 

bijeenkomsten. Wij hebben hierover met onze buurgemeenten contact gehad en afgesproken dat 

wij hierin meer gezamenlijk gaan optrekken. In de zomerperiode gaan wij de consequenties van 

een (eventuele) verlaging van de rekenrente op onze begroting nader uitwerken.  
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    Programma 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestatieveld 1.1 Ruimte 

 

Omgevingsvisie Hillegom 

Waarom: In de kadernota 2015 hebben we voorgesteld om de structuurvisie "Omgevingswet-

proof" te maken. Naar verwachting treedt in 2018 de nieuwe Omgevingswet in werking en 

wordt het opstellen van een Omgevingsvisie voor gemeenten verplicht gesteld. 

Effect: Integrale ruimtelijke visie door bundeling en actualisatie van bestaand beleid op het gebied 

van ruimte, milieu, sociaal, water en verkeer.  

Welk bedrag is nodig: € 120.000 (incidenteel) 

Dekking: € 60.000 uit bestaande budgetten 2015 (bestemmingsplannen en duurzaamheidagenda) 

te oormerken bij de jaarrekening 2015 en € 30.000 kadernota 2016. Voor 2017 eveneens  

€ 30.000. 

 

Prestatieveld 1.2 Wonen 

We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen in 2016. 

 

Prestatieveld 1.3 Bereikbaarheid 

 

Parkeerplan Centrum en verkeersveiligheid op erf- en gebiedsontsluitingswegen 

Waarom: Goede parkeervoorzieningen in combinatie met helder beleid zijn 

voorwaardenscheppend voor het goed functioneren van alle functies binnen de gemeente. De 

deelnota "Parkeren in het Centrum" gaat in op de huidige parkeersituatie in het centrum en 

bevat  een uitvoeringsprogramma om de gestelde doelen te bereiken.  

Het Hillegoms Verkeer- en Vervoerplan (HVVP) is de basis voor de parkeernota en het 

uitvoeringsprogramma. Daarnaast is het van groot belang om de leefbaarheid, de bereikbaarheid 

en de verkeersveiligheid te verbeteren op verschillende andere locaties.  

Effect: Het optimaliseren van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.  

Welk bedrag is nodig: nog nader te bepalen 

Dekking: Bestaand budget HVVP (dekking reserve algemene investeringen) 

 

Prestatieveld 1.4 Economie en bedrijvigheid 

We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen in 2016. 

RUIMTE 

 
Ruimte 

 

 
Milieu 

 

Economie & 
Bedrijvigheid 

 

 

Bereikbaar
-heid 

 

 
Wonen 
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Financiële samenvatting 

Pr.   Programma 1 - Ruimte 2016 2017 2018 2019

1.1 Opstellen omgevingsvisie 30.000 30.000

Totaal programma 1 30.000 30.000 0 0  
Tabel 10: Financiële samenvatting programma 1 
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  Programma 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestatieveld 2.1 Sociaal domein 

 

Kwartiermaker sociaal team Hillegom 

Waarom: De kwartiermaker Sociaal Team Hillegom (STH) moet opgevolgd worden door een 

coördinator STH. Gelet op alle ontwikkelingen is de kans niet groot dat het STH al voor het jaar 

2018 volledig zelfsturend is. 

Effect: Optimaal functioneren van het STH. 

Welk bedrag is nodig: € 15.000 (incidenteel) voor zowel 2016 als 2017 

Dekking: Kadernota 2016 

 

Prestatieveld 2.2 Onderwijs 

We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen in 2016. 

 

Prestatieveld 2.3 Sport en gezondheid 

 

Herziening nota Sport & gezondheidsbeleid 

Waarom: Iedere vier jaar moeten wij het gezondheidsbeleid herzien en wij combineren dit met het 

sportbeleid. 

Effect: Bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. 

Welk bedrag is nodig: € 35.000 (incidenteel) 

Dekking: Kadernota 2016 

 

Prestatieveld 2.4 Kunst en cultuur 

 

Herziening nota Cultuurbeleid 

Waarom: Het is een bestuurlijke wens om het cultuurbeleid te herzien. 

Effect: Culturele uitingen en cultuurbeleving in Hillegom stimuleren. 

Welk bedrag is nodig: € 35.000 (incidenteel) 

Dekking: Kadernota 2016 

 

 

 

MAATSCHAPPIJ 

 
Sociaal domein 

 

 
Kunst & Cultuur 

 

 

Sport & 
gezondheid 

 

 
Onderwijs 
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Financiële samenvatting 

Pr.   Programma 2 - Maatschappij 2016 2017 2018 2019

2.1 Kwartiermaker sociaal team 15.000 15.000

2.3 Herziening nota Sport & gezondheidsbeleid 35.000

2.3 Herziening nota Cultuurbeleid 35.000

Totaal programma 2 85.000 15.000 0 0  
Tabel 11: Financiële samenvatting programma 2 



 

13 

 

  Programma 3  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestatieveld 3.1 Openbare orde en veiligheid 

We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen in 2016. 

 

Prestatieveld 3.2 Handhaving 

We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen in 2016. 

 

Prestatieveld 3.3 Brandweer en crisisbeheersing 

We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen in 2016. 

 

 

Financiële samenvatting 

Pr. Programma 3 - Veiligheid en handhaving 2016 2017 2018 2019

Geen nieuwe activiteiten met financiële gevolgen

Totaal programma 3 0 0 0 0  
Tabel 12: Financiële samenvatting programma 3 

VEILIGHEID & HANDHAVING 

Openbare orde & 
veiligheid 

 

Brandweer & 
crisisbeheersing 

 

 
Handhaving 
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  Programma 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestatieveld 4.1 Infrastructuur 

 

Wij voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen in 2016. 

 

Prestatieveld 4.2 Groen 

 

Opwaarderen groen langs doorgaande wegen en herinrichting parken 

Waarom: Opwaarderen groen langs doorgaande wegen en het herinrichten van diverse parken (o.a. 

Burgemeester van Nispenpark en Wilhelminapark). 

Effect: Een verbetering en versterking in variatie en gebruiksfuncties van het groen met een 

bijbehorende vergroting van de belevingswaarde conform de uitgangspunten van het 

Groenbeleidsplan 2015-2024. 

Welk bedrag is nodig: € 1.500.000 (incidenteel)  

Dekking: Nuon reserve 

 

Prestatieveld 4.3 Riolering en water 

 

Onderhoud watergangen 

Waarom: Voor een goede waterhuishouding is het nodig dat de watergangen goed functioneren. Ze 

dienen te voldoen aan het vastgestelde dwarsprofiel. Periodiek onderhoud (waaronder het baggeren 

van de watergangen) is noodzakelijk. 

Effect: Bij het goed functioneren van de watergangen voorkomen we wateroverlast en bereiken 

we een goed grondwaterniveau. Daarnaast zijn de watergangen ook beschikbaar voor de 

recreatievaart. 

Welk bedrag is nodig: € 95.000 (structureel) 

Dekking: Kadernota 2016 

 

BEHEER EN ONDERHOUD 
OPENBARE RUIMTE 

 
Infrastructuur 

 

 
Afval 

 

 
Riolering & 

water 

 
Groen 
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Prestatieveld 4.4 Afval 

 

Beleidsplan huishoudelijk afval 2018-2028 

Waarom: De huidige afvalbeleidsnota loopt af over 2 jaar af. Door de snelle ontwikkelingen op het 

gebied van afvalinzameling en -verwerking (waaronder verhoogde milieudoelstelling) is herziening van 

het beleid gewenst.  

Effect: Realiseren van de verhoogde milieudoelstellingen (betere scheiding van het huishoudelijk 

afval) op een effectieve en efficiënte wijze. 

Welk bedrag is nodig: € 35.000 (incidenteel)  

Dekking: Kadernota 2016 

 

 

Financiële samenvatting 

Pr.
Programma 4                                                 

Beheer en onderhoud openbare ruimte
2016 2017 2018 2019

4.2 Opwaarderen groen en herinrichting parken 1.500.000

4.3 Onderhoud watergangen 95.000 95.000 95.000 95.000

4.4 Beleidsnota huishoudelijk afval 2018-2028 35.000

Totaal programma 4 1.630.000 95.000 95.000 95.000  
Tabel 13: Financiële samenvatting programma 4 
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 Programma 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestatieveld 5.1 Bestuur 

We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen in 2016. 

 

Prestatieveld 5.2 Samenwerking 

 

Samenwerking (bestuurlijk / ambtelijk) 

Waarom: Steeds meer taken komen van de rijks- en provinciale overheden naar de gemeenten. De 

schaal van Hillegom is onvoldoende om al deze taken nog zelfstandig te kunnen oppakken. Daarom 

zoeken wij de samenwerking (bestuurlijk en ambtelijk) met buurgemeenten en andere partners. 

Effect: Versterking van onze positie ten opzichte van het Rijk, de provincie en de ons omliggende 

grote gemeenten. Verkleinen kwetsbaarheid, verbeteren van de kwaliteit en waar mogelijk 

verlagen van kosten. 

Welk bedrag is nodig: € 50.000 per jaar in 2016, 2017 en 2018 (totaal 150.000 euro) 

Dekking: 150.000 euro uit bestaande budget 2015 (was 200.000 euro) te oormerken bij de 

jaarrekening 2015 

 

Prestatieveld 5.3 Dienstverlening 

We voeren bestaand beleid uit en verwachten geen nieuwe ontwikkelingen in 2016. 

 

Prestatieveld 5.4 Bedrijfsvoering    

 

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) automatisering Lisse 

Waarom: DVO automatisering Lisse uitbreiden omdat aantal actieve licenties en gebruikers hoger is 

dan geraamd. 

Effect: Rechtmatig gebruik van het aantal actieve licenties. 

Welk bedrag is nodig: € 24.000 (structureel)  

Dekking: Kadernota 2016 

 

 

 

INWONER & BESTUUR 

 
Bestuur 

 

 
Bedrijfsvoering 

 

 

 
Dienstverlening 

 

 
Samenwerking 
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Vervangen beveiligingsapparatuur 

Waarom: De beveiligingsapparatuur in het gemeentehuis wordt vervangen omdat de huidige 

apparatuur storingsgevoelig en verouderd is.   

Effect: Minder storingen.  

Welk bedrag is nodig: € 45.000 (investering) en ingaande het jaar 2017 afschrijven in 5 jaar 

Dekking: Kadernota 2016 

 

Renovatie en aanpassing archiefruimte 

Waarom: De archiefbewaarplaats voldoet niet aan wet- en regelgeving en moet worden aangepast. 

Effect: Naleven van wet- en regelgeving. 

Welk bedrag is nodig: € 50.000 (investering) en ingaande het jaar 2017 afschrijven in 15 jaar  

Dekking: Kadernota 2016 

 

 

Financiële samenvatting 

Pr.   Programma 5 - Inwoner en Bestuur 2016 2017 2018 2019

Geen nieuwe activiteiten met financiële gevolgen.

Totaal programma 5 0 0 0 0  
Bedrijfsvoering 2016 2017 2018 2019

5.4 DVO automatisering 24.000 24.000 24.000 24.000

5.4
Vervangen beveiligingsapparatuur (€ 45.000, aanschaf 

2016, afschr. 5 jr)
11.250 10.800 10.350

5.4
Renovatie en aanpassing archiefruimte (€ 50.000, 

aanschaf 2016,  afschr. 15 jr)
5.833 5.667 5.500

Totaal bedrijfsvoering 24.000 41.083 40.467 39.850  
Tabel 14: Financiële samenvatting programma 5 
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Algemene 

dekkingsmiddelen 
 

ONTWIKKELINGEN 

 

Het uitgangspunt voor de Kadernota 2016 is de vastgestelde Programmabegroting 2015. 

Daarnaast zijn er na de vaststelling van de Programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-

2018 ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de begrotingssaldi 2015-2018.  

 

Uitgangspunt Kadernota 2016 2016 2017 2018 2019

Begrotingssaldo Programmabegroting 2015-2018 -463 -386 -2.031 -2.031

Aanpassingen Gemeentefonds 100 207 61 330

Overige besluiten 655 695 1.575 75

Verwacht saldo 2016-2019 292 516 -395 -1.626

Bedragen x € 1.000

 
Tabel 15: Begrotingssaldo Kadernota 2016 

 

Toelichting  

 

Begrotingssaldo Programmabegroting 2015-2018 

De begrotingssaldi zoals vastgesteld bij de Programmabegroting 2015. 

 

Aanpassingen Gemeentefonds 

Opgenomen zijn de financiële gevolgen naar aanleiding van de september- en decembercirculaire 

Gemeentefonds 2014. Daarnaast is getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de 

voorgenomen besluiten op het gebied van de algemene uitkering. Afzonderlijk is opgenomen het 

(voorlopige) herverdeeleffect groot onderhoud Gemeentefonds.  

 

Algemene uitkering aanpassing kadernota 2016 2016 2017 2018 2019

Algemene uitkering decembercirculaire 2014 -20 87 -59 210

Verwacht accres t.o.v. decembercirculaire 2014 108 108 108 108

Herverdeeleffect groot onderhoud algemene uitkering 12 12 12 12

Totaal 100 207 61 330

Bedragen x € 1.000

 
Tabel 16: Algemene uitkering 

  

Overige besluiten 

Overige besluiten 2016 2017 2018 2019

Functie Concerncontroller vervallen (besluit 6-11-2014) 75 75 75 75

Aanpassing op advies toezichthouder (besluit 11-12-2014) 580 620 1.500
Totaal 655 695 1.575 75

Bedragen x € 1.000

 
Tabel 17: Overige besluiten 

 

Concerncontroller 

De raad heeft op 6-11-2014 een amendement aangenomen om de functie van concerncontroller 

uit de voorgestelde programmabegroting 2015 te schrappen.  
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Aanpassing programmabegroting 2015 

Na opmerkingen van de toezichthouder (provincie) heeft er op 11-12-2014 door de 

gemeenteraad een aanpassing plaatsgevonden van de eerder op 6-11-2014 vastgestelde 

programmabegroting 2015. 
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Paragraaf A 

Weerstandsvermogen 
 

 

In de programmabegroting staat in de paragraaf Weerstandsvermogen een drietal onderdelen 

waarbij in de kadernota uitsluitend eventuele wijzigingen worden genoemd: 

 Bestaand beleid 

 Weerstandsvermogen 

 Risico’s 

Voor 2016 vinden wij het van belang om de onderstaande risico’s op te nemen (of aan te passen) 

in de risicoparagraaf. Bij het opstellen van de begroting 2016 wordt een nieuwe berekening 

gemaakt van het weerstandsvermogen. 

 

Risico’s 

 

Voorgenomen (of lopende) grondexploitaties 

 

Vossepolder 

In 2006 is de woningbouwlocatie Vossepolder in exploitatie genomen. De fase zuidwest en de 

fase noordoost zijn gereed. De grondexploitatie sluit naar verwachting met een positief saldo van 

circa 2,8 miljoen euro in 2020. Bij de verdere ontwikkeling van deze locatie spelen de gevolgen 

van de recessie mee. Het risico bestaat dat dit het saldo negatief gaat beïnvloeden.  

 

Hillegom Noord 

Er is (nog) geen grondexploitatie Hillegom Noord. Op dit moment werken wij aan een 

inventarisatie van zogeheten ‘harde’ en ‘zachte’ woningbouwplannen. Het Plan van Aanpak voor 

de ontwikkeling van de voormalige sportvelden is vooralsnog uitgesteld. De (mogelijke) 

winstrealisatie valt buiten de scoop van de meerjarenbegroting 2016-2019.  

 

Decentralisaties  

Wij hanteren als uitgangspunt voor de decentralisaties dat de hiervoor van het Rijk ontvangen 

budgetten de nieuwe activiteiten (voor de gemeente) moeten dekken. Of dit te realiseren valt, is 

niet met zekerheid te bepalen. Bij de behandeling van de programmabegroting 2016 hebben wij 

naar verwachting meer zicht op de ontwikkelingen. Wij hebben een reserve sociaal domein die 

als buffer kan dienen. 

 

Gemeentefonds 

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt een herijking 

voorbereid van de verdeling van de algemene uitkering.                                                           

De herijking moet bijdragen aan het versterken van de autonomie en beleidsvrijheid van 

gemeenten. De uitkomsten van de eerste fase zijn inmiddels bekend. De latere fase (met onder 

meer de cluster Werk en Inkomen) wordt naar verwachting pas in 2016 definitief bekend.  
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Wij zijn (1e fase) een zogeheten voordeelgemeente en krijgen meer algemene uitkering. Bij de 

uitwerking van de latere fases kan de uitkomst weer wijzigen. De voorlopige uitkomst van de 

eerste fase is meegenomen in deze kadernota. 
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Paragraaf G  

Lokale heffingen 
 

 

Onroerende zaakbelastingen 

Voorgesteld wordt de opbrengsten van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) voor zowel 

woningen als niet-woningen met ingang van het jaar 2016 te verhogen met 10%. De afgelopen 

raadsperiode is er politiek voor gekozen om geen inflatie toe te rekenen aan de ozb. De niet 

toegepaste inflatie in die jaren is volgens de CBS prijsindex afgerond 10%. Feitelijk corrigeren we 

in één keer het niet toepassen van de inflatie op de tarieven voor de ozb in de afgelopen 

raadsperiode. Het merendeel van de woningen in Hillegom heeft een Woz-waarde tot 250.000 

euro. Bij een stijging van 10% betekent dit in de praktijk gemiddeld 2 euro per maand extra per 

huiseigenaar. De opbrengsten voor de gemeente stijgen hierdoor met 300.000 euro. 

 

Precariobelasting 

Voorgesteld wordt de opbrengsten van de precariobelasting op kabels en leidingen vanaf 2016 te 

verhogen met 10%. De lengte van de kabels en leidingen wordt dit jaar opnieuw berekend. Dat 

betekent dat als de totale lengte afneemt, de tarieven per meter verder moeten stijgen. 

Uitgangspunt is dat de opbrengsten 120.000 euro hoger zijn dan in 2015. 

 

Voorgesteld wordt de precariobelasting voor Dunea niet langer te compenseren (kwijtschelden). 

Het niet langer compenseren van de aanslag precariobelasting is naar verwachting voor Dunea 

aanleiding om dit in rekening te brengen bij de gebruikers (onze inwoners). Per huishouden 

bedraagt dit circa 3,50 euro per maand. De opbrengst voor de gemeente bedraagt hierdoor 

410.000 euro. 

 

De landelijke discussie over de afschaffing van de belasting op kabels en leidingen loopt al enige 

jaren. De afschaffing is wel een reëel risico en wordt als zodanig ook benoemd in de 

risicoparagraaf van de begroting. 

 

Afvalstoffenheffing  

Zoals afgesproken bij de vaststelling van de tarieven voor 2015 gaan wij in 2016 de kosten voor 

kwijtscheldingen en het reiningen van straten verwerken in de tarieven. Door een nieuwe 

aanbesteding hebben wij voor het verwerken van ons afval vanaf medio 2016 een gunstiger tarief 

weten te bedingen. Met de huidige inzichten is het tarief van 2015 voldoende om ook de lasten in 

2016 te dekken. Uitgangspunt is 100% kostendekkend. 
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Afvalstoffenheffing

Normaal Klein Normaal Klein Normaal Klein

Tarief voorgaand jaar € 284,55 € 258,36 € 284,55 € 258,36 € 284,55 € 258,36

Inflatie € 0,00 € 0,00

Extra verhoging € 0,00 € 0,00

Totaal stijging € 0,00 € 0,00

Totaal tarief € 284,55 € 258,36 € 284,55 € 258,36 € 284,55 € 258,36

2014 2015 2016

Tabel 14: Tarieven afvalstoffenheffing 
 

Tabel 18: Tarieven afvalstoffenheffing 2016 

 

Reinigingsrechten 

De reinigingsrechten hebben betrekking op het ophalen en het verwerken van bedrijfsafval of 

extra werkzaamheden. Dit betreffen kosten voor klein chemisch afval, ophalen grof huishoudelijk 

afval en andere afvalfracties. De kosten worden gedekt uit de tarieven die de Meerlanden (of 

andere bedrijfsvuilverwerkers) aan bedrijven en particulieren doorberekent (o.a. ophalen grof 

huishoudelijk afval). Het tarief van de reinigingsrechten voor 2016 wordt verhoogd met 0,75% 

inflatie.  

 

Rioolheffing 

De grondslag bij woningen is gesplitst in één- en meerpersoonshuishoudens en bij niet-woningen 

wordt het waterverbruik gehanteerd als grondslag (8 schalen). Uitgangspunt is 100% 

kostendekkend. 

 

Het overschot aan rioolheffing van het jaar 2012 (€ 345.160) is in 2014 in zijn geheel 

teruggegeven aan de belastingplichtigen. Daardoor is het tarief in 2014 incidenteel sterk 

verminderd. In de gemeenterekening 2014 is het dekkingpercentage van de rioolrechten 103,5% 

en vindt er een kleine storting in de egalisatiereserve rioolrecht plaats. Zoals afgesproken bij de 

vaststelling van de tarieven voor 2015 gaan wij in 2016 het tweede deel (50%) van de kosten van 

kwijtscheldingen en het reiningen van straten opnemen in de tarieven. Met het uitgangspunt van 

100% kostendekkend en de te verwachten lasten worden de tarieven voor 2016:  

 

Rioolheffing

Woningen 2014* 2015 2016

1 persoonshuishouden €231,61 €252,28 € 267,70

2 of meer persoonshuishouden €260,41 €281,08 € 296,50

Niet woningen 2014* 2015 2016

>100 m3 € 231,61 € 252,28 € 267,70

100-250 m3 € 276,61 € 297,28 € 312,70

250-500 m3 € 348,61 € 369,28 € 384,70

500-1000 m3 € 483,61 € 504,28 € 519,70

1000-2000 m3 € 753,61 € 774,28 € 789,70

2000-4000 m3 € 1.293,61 € 1.314,28 € 1.329,70

4000-6000 m3 € 2.013,61 € 2.034,28 € 2.049,70

<6000 m3 € 3.813,61 € 3.834,28 € 3.849,70

Garages/trafo's € 50,00 € 50,00 € 50,00
 

Tabel 19: Tarieven Rioolheffing 
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* Tarief zonder eenmalige teruggave 

 

Overige tarieven 

Voor de tarieven van de overige belastingsoorten en de leges gaan wij uit van een stijging ter 

grootte van het inflatiepercentage van 0,75%.  

 

Woonlasten 

De ontwikkeling van de woonlastendruk voor de inwoners vanaf 2012 tot en met 2016 is in de 

volgende grafiek weergegeven. Bij de berekening van de hoogte van de woonlastendruk is 

rekening gehouden met de tarieven genoemd in het vorige hoofdstuk. Uitgangspunt hierbij is de 

gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Hillegom. 

 

 
Grafiek: Woonlastenontwikkeling (excl. Precariobelasting) 

NB. 2014 is inculsief de eenmalige teruggave 
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Financiële begroting 
 

Wettelijke uitgangspunten 

In de Gemeentewet zijn de artikelen 189 tot en met 195 gewijd aan de begroting en behandeling 

daarvan. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is op              

1 februari 2003 in werking getreden. Daarin zijn de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften 

opgenomen voor de inwerkingtreding van het duale stelsel in de vorm van een 

programmabegroting en verplichte paragrafen. 

 

Toezichtregime provincie 

De provincie Zuid-Holland houdt toezicht op de financiën van de in de provincie gelegen 

gemeenten. Van de provincie is de Begrotingscirculaire 2016-2019 ontvangen waarin de 

wettelijke criteria en een aantal (actuele) onderwerpen zijn opgenomen die bijzondere aandacht 

verdienen voor het financiële toezicht.  

 

De provincie kent twee vormen van toezicht: 

 preventief (toezicht vooraf):  

De gemeente kan formeel geen uitgaven doen zonder machtiging van de provincie. 

 repressief (toezicht achteraf): 

De provincie volstaat ermee de gemeente op afstand te volgen via de begroting, 

jaarrekening, overige ter kennisneming ingezonden financiële stukken en het voeren van 

overleg op ambtelijk niveau. 

 

Voor het nemen van de beslissing hierover vormt de provincie zich over de volgende elementen 

een oordeel: 

1. De begroting 2016 moet in evenwicht zijn (structurele lasten worden gedekt door 

structurele baten) of uit de meerjarenraming blijkt dat dit evenwicht in de eerstvolgende 

jaren tot stand wordt gebracht en uiterlijk in 2019; 

2. De jaarrekening 2014 moet in evenwicht zijn; 

3. De vastgestelde jaarrekening 2014 en de begroting 2016 moeten tijdig, respectievelijk 

voor 15 juli en 15 november 2015, zijn ingezonden. 

 

Beleidskaders provincie 

Specifiek voor het op te stellen begrotingsjaar brengt de provincie jaarlijks een 

begrotingscirculaire uit. Het is gebruikelijk dat de aanbevelingen worden overgenomen in de 

begroting.  

 

Financiële uitgangspunten 

In de programmabegroting 2016 worden de begrotingswijzigingen tot en met juni 2015 voor 

zover mogelijk verwerkt. De jaarrekeningresultaten van 2014 leiden tot actualisatie van de 

reserves en voorzieningen en van de activa.  
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Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Algemene uitkering Meicirculaire 

2015

Meicirculaire 

2015

Meicirculaire 

2015

Meicirculaire 

2015

Lonen/premies 1% 0% 0% 0%

Prijzen (algemeen) 0,75% 0% 0% 0%

Personeelslasten 1% 0% 0% 0%

Verbonden partijen (Strijk Norm) 0,59% 0% 0% 0%

OZB-tarieven 10% 0% 0% 0%

Afvalstoffenheffing 100% 

kostendekkend

100% 

kostendekkend

100% 

kostendekkend

100% 

kostendekkend

Rioolrecht 100% 

kostendekkend

100% 

kostendekkend

100% 

kostendekkend

100% 

kostendekkend

Overige belastingen en heffingen 0,75% 0% 0% 0%

Reserve en voorzieningen 5% 5% 5% 5%

Kapitaallasten (omslagpercentage) 5% 5% 5% 5%

Onvoorzien € 250 € 250 € 250 € 250

Aantal woningen 9.638 9.638 9.638 9.638

Aantal inwoners 21.263 21.263 21.263 21.263  
Tabel 20: Financiële en operationele uitgangspunten 

 

Financiële verordeningen en nota’s 

Wij houden rekening met de kaders die gesteld zijn in de gemeentelijke financiële verordening 

(art. 212 gemeentewet) die op 13 november 2014 door u als gemeenteraad is vastgesteld. Het 

reserve- en voorzieningenbeleid is voor het eerst opgenomen in de programmarekening 2012 en 

wordt jaarlijks opgenomen in de programmabegroting.  

 

Rekenrente 

De hoogte van het rentepercentage is al een aantal jaren op 5% gesteld. In de begroting en 

jaarrekening wordt de bespaarde rente over het eigen vermogen opgenomen, zowel als baat en 

als last (conform de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording). Voor de 

rentecomponent binnen de kapitaallasten gebruiken we eveneens een rentepercentage van 5%. 

Het saldo tussen de bespaarde rente plus rente over langlopende geldleningen en de 

doorberekende rentelasten aan producten komt tot uitdrukking in het renteresultaat.              

De rekenrente is meerdere keren aan de orde geweest in diverse bijeenkomsten. Wij hebben 

hierover met onze buurgemeenten contact gehad en afgesproken dat wij hierin meer gezamenlijk 

gaan optrekken.  

 

Autonome financiële ontwikkelingen 

 

Algemene uitkering 

Bij de berekening van de algemene uitkering voor de programmabegroting 2016 wordt, in 

overeenstemming met de regelgeving, uitgegaan van de meicirculaire 2015. In de kadernota 2016 

is rekening gehouden met de decembercirculaire 2014, omdat dit de meest actuele informatie 

geeft ten tijde van het maken van de kadernota. De berekende cijfers zijn dus voorlopig. 

Verwacht wordt dat in de meicirculaire (nog) meer duidelijkheid komt over de maatregelen van 

het Rijk.  
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Loonontwikkelingen 

In september 2014 hebben de VNG en de vakbonden het akkoord over de CAO Gemeenten 

2013-2015 bekrachtigd. In de CAO zijn afspraken gemaakt over de werkgelegenheid en 

werkervaring, vergroten werkzekerheid, transparante gemeentelijke arbeidsmarkt, CAO van de 

toekomst, studieafspraken en de loonparagraaf.  

 

Wij houden in de begroting 2016 rekening met 1% stijging van de lonen en premies 

werkgeverslasten. De circulaire van het ministerie BZK is het uitgangspunt voor het vaststellen 

van de onkostenvergoeding en bezoldiging van raadsleden, wethouders en burgemeester. 

 

Prijsontwikkelingen 

Voor de gemeenschappelijke regelingen volgen wij het percentage dat sinds het begrotingsjaar 

2012 wordt vastgesteld in het samenwerkingsgebied Holland Rijnland. Voor het jaar 2016 is het 

percentage vastgesteld op 0,59%.  

De verschillende baten (huren, leges en dergelijke) corrigeren wij met het te verwachten 

inflatiepercentage van 0,75%.  

 

Verbonden partijen 

De verbonden partijen stellen individueel een begroting op. Op basis waarvan de gemeente een 

bijdrage levert. De vastgestelde begrotingen voor het komende jaar van de verbonden partijen 

worden verwerkt in onze begroting.  

 

Niet autonome financiële ontwikkelingen 

 

In de paragraaf Lokale heffingen is een overzicht van de totale woonlastendruk weergegeven. U 

treft dit aan op pagina 24.  

 

Onvoorziene uitgaven 

De post onvoorzien ramen wij op 250 euro.  

 

Operationele ontwikkelingen 

 

Aantal woningen en inwoners  

 

Woningen 

Het aantal woningen in de gemeente Hillegom is gebaseerd op het huidige woningenbestand en 

het gemeentelijke woningbouwprogramma. 

Begroting

2015 2016 2017 2018 2019

Stand per 1 januari (incl. bijzondere

gebouwen) 9.556 9.638 9.743 9.887 10.095

Woningontwikkeling

 
 Tabel 21: Woningontwikkeling 

 

Het aantal woningen is een belangrijke maatstaf bij de berekening van de hoogte van de algemene 

uitkering. Hierbij is de peildatum 1 januari van een kalenderjaar. Voor berekening van de 

belastingopbrengsten en de algemene uitkering gaan wij uit van een aantal woningen voor het jaar 
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2016 van 9.638 

 

Inwoners  

Op 1 januari 2015 bedroeg het inwonersaantal van onze gemeente 21.113. Op basis van de 

hierboven genoemde woningontwikkelingen is de ontwikkeling van het aantal inwoners als volgt: 

 

Begroting

2015 2016 2017 2018 2019

Stand per 1 januari 21.113 21.263 21.473 21.761 22.177

Inwoneraantallen

 
Tabel 22: Inwonersaantallen 

 

De ontwikkelingen met betrekking tot het inwonersaantal voor de toekomst zijn niet voldoende 

inzichtelijk. Voor berekening van de belastingopbrengsten en de algemene uitkering gaan wij uit 

van 21.263 inwoners per 1 januari 2016. 

 

In de meerjarenraming 2016-2019 gaan we om een aantal redenen uit van hetzelfde aantal 

woningen en inwoners. De toename van het aantal woningen en inwoners leidt tot meer 

(belasting)inkomsten en hogere algemene uitkering per woning maar tegelijkertijd tot meer 

onderhoudskosten (bij areaaluitbreiding) en tot aanpassing van verschillende maatstaven van de 

algemene uitkering. 

Hierdoor wordt in de meerjarenraming 2016-2019 geen rekening gehouden met hogere uitgaven 

voor areaaluitbreiding of hogere inkomsten bij (belasting)inkomsten en algemene uitkering. 
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Totaaloverzicht nieuwe activiteiten 

Nieuwe activiteiten 2016-2019

Nieuwe activiteiten 2016-2019 2016 2017 2018 2019

Pr. Programma 1 - Ruimte 2016 2017 2018 2019

1.1 Opstellen omgevingsvisie 30.000 30.000

Totaal programma 1 30.000 30.000 0 0

Pr. Programma 2 - Maatschappij 2016 2017 2018 2019

2.1 Kwartiermaker sociaal team 15.000 15.000

2.3 Herziening nota Sport & gezondheidsbeleid 35.000

2.4 Herziening nota Cultuurbeleid 35.000

Totaal programma 2 85.000 15.000 0 0

Pr. Programma 3 - Veiligheid en handhaving 2016 2017 2018 2019

Geen nieuwe activiteiten met financiële gevolgen

Totaal programma 3 0 0 0 0

Pr.
Programma 4                                                 

Beheer en onderhoud openbare ruimte
2016 2017 2018 2019

4.2 Opwaarderen groen en herinrichting parken 1.500.000

4.3 Onderhoud watergangen 95.000 95.000 95.000 95.000

4.4 Beleidsnota huishoudelijk afval 2018-2028 35.000

Totaal programma 4 1.630.000 95.000 95.000 95.000

Pr. Programma 5 - Inwoner en Bestuur 2016 2017 2018 2019

Geen nieuwe activiteiten met financiële gevolgen.

Totaal programma 5 0 0 0 0

Bedrijfsvoering 2016 2017 2018 2019

5.4 DVO automatisering 24.000 24.000 24.000 24.000

5.4
Vervangen beveiligingsapparatuur (€ 45.000, aanschaf 

2016, afschr. 5 jr)
11.250 10.800 10.350

5.4
Renovatie en aanpassing archiefruimte (€ 50.000, 

aanschaf 2016,  afschr. 15 jr)
5.833 5.667 5.500

Totaal bedrijfsvoering 24.000 41.083 40.467 39.850

ADM Onttrekking reserve Nuon (opwaarderen groen) -1.500.000

Totaal nieuwe activiteiten 2016-2019 269.000 181.083 135.467 134.850

Bedragen x € 1.000

 
Tabel 23: Overzicht nieuwe activiteiten 2016 
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Bijlage 1 Overzicht van vervangingsinvesteringen en (nieuwe) investeringen 

van (beheer)plannen 

 

bedragen x € 1.000

jaar bedrag

  Programma 1 - Ruimte

  Programma 2 - Maatschappij

  Programma 3 - Veiligheid & handhaving

  Programma 4 - Beheer openbare ruimte

Reconstructies wegen 2016 428 25jr

2017 428 25jr

2018 428 25jr

2019 428 25jr

Openbare verlichting (vervanging 2016 111 25jr

en verduurzaming) 2017 111 25jr

2018 111 25jr

2019 111 25jr

Kunstwerken 2016 184 25jr

2017 184 25jr

2018 184 25jr

2019 184 25jr

Investeringen riolering (GRP) 2016 722 40jr en 15jr

2017 715 40jr en 15jr

2018 715 40jr en 15jr

2019 715 40jr en 15jr

Vervanging diverse beschoeiingen 2016 120 25jr

2017 120 25jr

2018 120 25jr

  Bedrij fsvoering

Huisvesting

Vervangen airco's gemeentekantoor 2018 15 15jr

2019 15 15jr

Meubilair 2018 15 15jr

Facilita ire zaken

Electro scooters 2018 5 4jr

2019 5 4jr

Bestelauto 2018 20 5jr

Koffiemachines 2017 19 5jr

Beveiligingsapparatuur 2016 45 5 jr

Renovatie en aanpassen archiefruimte 2016 50 15 jr

Automatisering

Uitvoering ICT jaarplan 2016 180 5jr

2017 180 5jr

2018 180 5jr

2019 180 5jr

Investeringskrediet Afschrijvings-

termijn

 
Tabel 24: Overzicht investeringen



 

 

 


