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Inleiding 
 

Voor u ligt de 2
e
 Bestuursrapportage 2019. Deze bestuursrapportage is in overeenstemming met de 

vastgestelde “Financiële verordening gemeente Hillegom 2019”. Afgelopen jaren was u gewend aan één 
bestuursrapportage per jaar. Om de financiële functie te versterken en de werkzaamheden voor HLTsamen 
meer op elkaar af te stemmen is nu gekozen voor twee bestuursrapportages per jaar. 

 

Resultaat 

Het negatieve resultaat van de 2
e
 Bestuursrapportage is € 388.110. 

 

Voorgesteld wordt het resultaat ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2019. In de jaarrekening 
2019 wordt het resultaat definitief bepaald. 

 

Opbouw Bestuursrapportage 
 

In deze Bestuursrapportage geeft het college de afwijkingen aan ten opzichte van de Programmabegroting 

2019. Er wordt per programma, per thema een kort overzicht gegeven per medio september 2019. Waar nodig, 
wordt er per programma een verantwoording op de financiële bijstelling gegeven. Wijzigingen van boven 
 

€ 25.000 worden toegelicht. In deze 2
e
 Bestuursrapportage treft u ook weer veel administratieve wijzigingen 

aan. Bijvoorbeeld aanpassingen aan de kapitaallasten, gewijzigd rekeningschema (bijlage 5) en een aantal 

overhevelingen die nu al bekend zijn. Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidenteel (i), structureel 

(s) of neutraal (n) kunnen zijn. Omdat de structurele wijzigingen al zijn verwerkt in de Programmabegroting 

2020 zijn de mutaties in deze 2
e
 Bestuursrapportage incidenteel en neutraal. 

 

Begrippen 
 

Nadeel: Het genoemde bedrag heeft een negatieve invloed op het begrotingsresultaat. 

Voordeel: Het genoemde bedrag heeft een positieve invloed op het begrotingsresultaat. 
 

Neutraal: Het genoemde bedrag heeft geen invloed op het begrotingsresultaat omdat het bedrag zowel aan de 
baten- als aan de lastenkant als wijziging wordt opgevoerd. Dit komt onder andere voor bij bedragen die 
vanuit de algemene uitkering als extra worden uitgekeerd en waar ook een besteding tegenover staat. 
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Beslispunten 2e Bestuursrapportage 2019 
 

1. Inhoudelijk 
 

1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2019; 

2. Kennis te nemen van het Normenkader 2019. 

 

2. Financieel 
 

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

 

1. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze 2e Bestuursrapportage; 
 
2. Het negatieve saldo van de 2e Bestuursrapportage € 388.110 ten laste te brengen van 

het rekeningresultaat 2019; 

3. Het krediet beleidsplan Kunstwerken 2015-2019 € 120.000 beschikbaar te stellen; 

4. Het instellen van een bestemmingsreserve Eenzaamheidsfonds;  
5. De voorgestelde wijzigingen in de presentatie van de budgetten vast te stellen (zie bijlage 5); 

6. Begrotingswijziging 2019 nummer A16 vast te stellen; 

7. Begrotingswijziging 2020 nummer A02 vast te stellen. 
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Programma 1 Vitaliteit 
 

Onderwijs 
 

Beleidsmatige afwijkingen 2e berap: 
 

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen. 

 

Financiële afwijkingen 2e berap: 

 Thema Onderwijs  Wijzigingen  Overige  Voordeel  Incidenteel  
   

(toegelicht) 
 

wijzigingen 
 

/ 
 

Structureel 
 

 Verwachte financiële afwijking      

     (< € 25.000 en  Nadeel  Neutraal  

     administratief)      

           

 Onderwijsbeleid en leerlingzaken          

 Hogere bijdrage Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)  -€204   nadeel  neutraal 
          

 Kosten OAB  €204   voordeel  neutraal 
           

 Onderwijshuisvesting          

 Kosten tijdelijke huisvesting Jozefschool  €133   nadeel  neutraal 
          

 Bijdrage uit de reserve onderwijshuisvesting  -€133   voordeel  neutraal 
          

 Actualisatie diverse kosten van huisvesting    €2  nadeel  incidenteel 
           

 Totaal thema 1.1  €0  €2      

           

 

 

• De Rijksbijdrage Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) wordt per 2019 op een andere manier over de 

gemeenten verdeeld. Voor Hillegom betekent dit een hogere Rijksbijdrage van € 203.700. Een deel 

van dit budget zal waarschijnlijk bij de jaarrekening 2019 worden doorgeschoven naar 2020, dit wordt 

verantwoord in de jaarrekening. Op basis van de regeling mag er maximaal 4 jaar worden 

doorgeschoven.  
• De gemeenteraad heeft op 26 september 2018 een krediet beschikbaar gesteld voor de 

nieuwbouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) Hillegom op de locatie Weerlaan/Vosselaan. 

Hierbij is geen rekening gehouden met budget voor tijdelijke huisvesting. Om de kwaliteit van het 

onderwijs te kunnen blijven waarborgen heeft Sophia Scholen besloten om De Leerwinkel en de 

Jozefschool versneld te laten fuseren. Om de leerlingen op één locatie te huisvesten is het 

realiseren van vier tijdelijke leslokalen nodig. Sophia Scholen heeft de gemeente gevraagd hieraan 

mee te werken. Het krediet voor de tijdelijke huisvesting is ook goedgekeurd. De extra kosten 

worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting. 
 

Sociaal domein 
 

Beleidsmatige afwijkingen 2e berap: 
 

Toelichting Activiteiten Doel A: 

Organiseren integrale toegang is in ontwikkeling maar nog niet in de fase van implementatie. 

 

Toelichting doel B, fonds eenzaamheidsbestrijding 

 

Het plan voor het terugbrengen van eenzaamheid is in ontwikkeling. Toekenningen zullen worden gebaseerd 
op het plan. 

 

In februari 2019 is het beleid "Een stevig fundament, armoedebeleid Hillegom 2019-2022" vastgesteld. In dit 

beleid wordt onder andere ingezet op het stimuleren van het gebruik van de diverse minimaregelingen. 

Inmiddels is stichting Leergeld opgericht, is er een sport- en cultuurregeling voor volwassenen opgezet en is 

er een budget vrijgemaakt voor initiatieven die zich richten op het voorkomen en bestrijden van armoede en 

sociale uitsluiting. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

Financiële afwijkingen 2e berap: 

 Thema Sociaal domein  Wijzigingen  Overige  Voordeel  Incidenteel  
   

(toegelicht) 
 

wijzigingen 
 

/ 
 

Structureel 
 

 Verwachte financiële afwijking      

     (< € 25.000 en  Nadeel  Neutraal  

     administratief)      

 Samenkracht en burgerparticipatie          

 Indexatie subsidies gesubsidieerde instellingen    -€46 nadeel  neutraal 
          

 Actualisatie diverse kosten van instellingen    €16 nadeel  Incidenteel 
          

 Overheveling Beschermd wonen  -€68   voordeel  incidenteel 
          

 Overheveling Beschermd wonen in Alg. reserve  €68   nadeel  incidenteel 
          

 Vrijval bedrag verhoogde instroom statushouders  -€75   voordeel  incidenteel 
          

 

Storting Vrijval bedrag instroom statushouders Alg. 
reserve  €75   nadeel  incidenteel 

          

 Verhoging taalniveau statushouders  €25   nadeel  neutraal 
          

 Rijksbijdrage RMBA  €26   nadeel  neutraal 
          

 Monitor sociaal domein (correctie)    €10 nadeel  neutraal 
          

 Vormen eenzaamheidsfonds  -€100     neutraal 
          

 Vormen eenzaamheidsfonds (storting in fonds)  €100     neutraal 
           

 Wijkteams          

 Indexatie subsidies gesubsidieerde instellingen    €2 nadeel  neutraal 
          

 Overheveling budget ontschotting  -€20   voordeel  neutraal 
          

 Overheveling budget ontschotting in Alg. reserve  €20   nadeel  neutraal 
          

 Overheveling toegang wijkteams  -€100   voordeel  neutraal 
          

 Overheveling toegang wijkteams in Alg. reserve  €100   nadeel  neutraal 
           

 Begeleide participatie          

 Begeleide participatie  €26   nadeel  neutraal 
           

 Inkomensregelingen          

 Verhoging Rijksbijdrage Buig  -€149   voordeel  incidenteel 
          

 Project meedoen  €130   nadeel  incidenteel 
          

 ISD 2e Voortgangsrapportage  -€341   voordeel  incidenteel 
           

 Maatwerkdienstverlening 18-          

 Aanpassing verdeelsleutel en begroting Jeugdhulp  €91   nadeel  incidenteel 
          

 ISD 2e Voortgangsrapportage, lagere uitgaven PGB  -€90   voordeel  incidenteel 
           

 Maatwerkdienstverlening 18+          

 TWO en ISD, Wmo maatwerkvoorzieningen  €186   nadeel  incidenteel 
           

 Wmo Maatwerkvoorzieningen          

 ISD 2e Voortgangsrapportage, Maatwerkvoorzieningen  €182   nadeel  incidenteel 
           

 Totaal thema 1.2  €51  -€18     

           

 

 

• De indexatie van de subsidie aan de gesubsidieerde instellingen was opgenomen in een stelpost, 
de wijzigingen zijn derhalve budgettair neutraal.  

• De opvang maatschappelijke zorg (crisisopvang, beschermd wonen) is nog in ontwikkeling. Het 
overgehevelde bedrag € 68.000 is nog niet benut. Dit vindt plaats in 2020 bij de verdere uitvoering 
van het werkplan.  

• De overgehevelde middelen € 75.000 waren extra middelen ten tijde van de verhoogde instroom van 

statushouders en deze in te zetten voor participatie en integratie van deze statushouders. Binnen de 

Bollenstreek heeft de ISD de afgelopen jaren een project gedraaid voor statushouders omdat zij met 

extra hulp en ondersteuning eerder/ sneller uit kunnen stromen naar werk. Voor de kosten van dit 

project hadden wij eerder deze extra middelen gereserveerd, maar de ISD heeft uit eigen middelen 

dit project gedraaid en geen aanspraak gemaakt op dit budget. Het project van de ISD is inmiddels 

regulier beleid geworden en deze middelen zijn hiervoor niet meer nodig. Daarom kan dit bedrag vrij 

vallen. De overhevelingen worden verwerkt via de Algemene reserve.  
• In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken 

gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet 
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inburgering inburgeren. Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de periode 

2019/2020, waarvan € 20 miljoen in 2019 en € 20 miljoen in 2020. Met deze extra middelen wordt 

tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang 

naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. Voor Hillegom betekent dit een bedrag van € 25.391 in 

2019 en 2020. 
 

• De rijksbijdrage Regeling Maatschappelijke Begeleiding Asielinstroom (RMBA) is een taakmutatie uit de 

Meicirculaire Gemeentefonds, de extra ontvangen € 26.000 wordt doorbetaald aan GR KDB. 
 

• In de begroting is € 100.000 opgenomen voor het vormen van een eenzaamheidsfonds. Aangezien 
de uitgaven over meerdere jaren verspreid worden uitgegeven, wordt voorgesteld een 
bestemmingsreserve te vormen.  

• In 2018 is € 24.000,- geraamd voor het ontschottersprogramma en meegenomen naar 2019. Tot op 
heden is € 4.000,- uitgegeven van dit budget voor maatwerkoplossingen.   

• Op het geraamde budget van de wijkteams is € 100.000 over. Het bedrag zal worden gebruikt voor 
het project Integrale toegang 2020. Er zullen naar verwachting kosten gemaakt gaan worden voor 
(extra) inzet personeel, transformatie en bedrijfsvoering. 

• De Begeleide participatie is een taakmutatie uit de Meicirculaire Gemeentefonds, de extra ontvangen  
€ 25.875 wordt doorbetaald aan Stichting Vluchtelingenwerk.  

• Door loon- en prijsontwikkelingen zijn de kosten van jeugdhulp gestegen. Ten aanzien van de 

regionale programmabegroting Jeugdhulp 2019 is een extra bijdrage van Hillegom van € 148.917 voor 

2019 nodig. Dekking hiervan komt vanuit de loonprijscompensatie en extra rijksbijdrage 

aangekondigd in de meicirculaire 2019. Tot nu toe hebben de aanbieders de gestegen kosten zelf 

opgevangen. Door de ophoging kunnen gemeenten zorgen voor reëlere tarieven en daarmee ook 

voor tijdige en passende hulp. De extra bijdrage is vooral noodzakelijk om de bij sommige aanbieders 

opgelopen wachttijden te verminderen. Daarnaast is de verdeelsleutel aangepast, dit levert een 

voordeel op van € 58.000,-.   
• De ISD heeft projecten ontwikkeld om meer in contact te komen met en aandacht te geven aan 

mensen die vaak al jarenlang een bijstandsuitkering ontvangen met weinig uitzicht op betaald werk. 

Doel van die aandacht is om achterstanden op te heffen op deze manier minder kansrijke mensen 

weer mee te laten doen. Definitieve besluitvorming voor deelname aan deze projecten moet nog 

plaatsvinden maar vooruitlopend hierop reserveren we vanuit het BUIG overschot € 130.000.  
• De 2

e
 Voortgangsrapportage ISD is verwerkt in deze bestuursrapportage. 

 

Sport & Gezondheid 
 

Beleidsmatige afwijkingen 2e berap: 
 

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen. 

 

Financiële afwijkingen 2e berap: 

 Thema Sport & Gezondheid  Wijzigingen  Overige  Voordeel  Incidenteel  
   

(toegelicht) 
 

wijzigingen 
 

/ 
 

Structureel 
 

 Verwachte financiële afwijking      

     (< € 25.000 en  Nadeel  Neutraal  

     administratief)      

           

 Sportaccommodaties          

 Actualisatie diverse baten en lasten    -€5 voordeel  incidenteel 
          

 Aanpassen Kapitaallasten  -€156   voordeel  neutraal 
          

 Kapitaallasten via Reserve investeringen  €156   nadeel  neutraal 
           

 Sportbeleid en activering          

 Brede regeling combinatiefunctie  €32   nadeel  incidenteel 
          

 Indexatie subsidies gesubsidieerde instellingen    €14 nadeel  neutraal 
           

 Volksgezondheid          

 2e Rijksvaccinatieprogramma RDOG  €35   nadeel  incidenteel 

 Totaal thema 1.3  €67  €9     
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• De Kapitaallasten zijn aangepast. De aanpassingen aan De Vosse zijn afgeschreven, dekking verliep 
via de Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen.  

• De extra middelen uit het Gemeentefonds decembercirculaire 2018 worden ingezet voor Healthy 
Hillegom.  

• Het budget voor het Rijksvaccinatieprogramma zijn overgeheveld van het Rijk naar het 

gemeentefonds (Algemene uitkering). De uitgaven worden opgenomen in de begroting van de RDOG 

Hollands Midden.  
 

 

Programma 2 Leefomgeving 
 

Gebiedsontwikkeling 
 

Beleidsmatige afwijkingen 2e berap: 
 

• De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft mogelijke 
gevolgen voor de uitvoering van geplande projecten. 

 

Financiële afwijkingen 2e berap: 

Thema Gebiedsontwikkeling  Wijzigingen  Overige  Voordeel  Incidenteel  
  

(toegelicht) 
 

wijzigingen 
 

/ 
 

Structureel 
 

Verwachte financiële afwijking      

    (< € 25.000 en  Nadeel  Neutraal  

    administratief)      

Ruimtelijke ordening          

Overheveling Duinpolderweg naar 2022  -€50   voordeel  neutraal 
         

Overheveling Duinpolderweg naar 2022 in Alg. reserve  €50   nadeel  neutraal 
         

Overheveling Planvorming  -€18   voordeel  neutraal 
         

Overheveling Planvorming in Alg. reserve  €18   nadeel  neutraal 
          

Planvorming uitvoering HLTsamen (wisseling tussen          

thema's)    -€20  voordeel  neutraal 

Totaal thema 2.1  €0 -€20      

          

 

 

• Door het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Noord Holland ontstaat er vertraging voor de 
aanleg van de Duinpolderweg. Het budget wordt overgeheveld naar 2022. Het budget voor 2020 en 
2021 kan blijven staan.  

• De kosten van de Omgevingsvisie lopen door in het volgende jaar en er wordt een bedrag van € 
17.500 overgeheveld naar 2020. 

 

Openbare orde en veiligheid 
 

Beleidsmatige afwijkingen 2e berap 
 

• Het project Inventarisatie asbestdaken moest uitgevoerd worden vanwege toekomstige wetgeving. 

Het wetsvoorstel dat een verbod op asbestdaken mogelijk maakt is echter op 4 juni 2019 door de 

Eerste Kamer verworpen. Hiermee vervalt de verplichting en het project. Regulier blijven we optreden 

als er overtredingen of strijdigheden worden geconstateerd en deze worden binnen het reguliere 

budget opgevangen. De incidentele kosten waren gedekt via de Algemene reserve. 
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Financiële afwijkingen 2e berap: 

Thema Openbare orde en veiligheid  Wijzigingen  Overige  Voordeel  Incidenteel  
  

(toegelicht) 
 

wijzigingen 
 

/ 
 

Structureel 
 

Verwachte financiële afwijking      

    (< € 25.000 en  Nadeel  Neutraal  

    administratief)      

Crisisbeheersing en brandweer          

Actualisatie diverse kosten van instellingen    -€2  voordeel  incidenteel 

Openbare orde en veiligheid          

Project asbestdaken  -€50   voordeel  neutraal 
         

Project asbestdaken, incidenteel via Alg. reserve  €50   nadeel  neutraal 
          

Totaal thema 2.2  €0 -€2      

          

 

 

 

Openbare ruimte en duurzaamheid 
 

Beleidsmatige afwijkingen 2e berap: 
 

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen. 

 

Financiële afwijkingen 2e berap: 

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid  Wijzigingen  Overige  Voordeel  Incidenteel  
  

(toegelicht) 
 

wijzigingen 
 

/ 
 

Structureel 
 

Verwachte financiële afwijking      

    (< € 25.000 en  Nadeel  Neutraal  

    administratief)      

Begraafplaatsen en crematoria          

Actualisatie diverse kosten van instellingen    €4  nadeel  incidenteel 

Milieubeheer          

ODWH werkplan 2019  €81    nadeel  incidenteel 
          

Openbaargroen en (openlucht)recreatie          

Actualisatie diverse kosten van instellingen    €0  nadeel  incidenteel 

Indexatie subsidies gesubsidieerde instellingen    €2  nadeel  neutraal 
          

Totaal thema 2.3  €81  €7      

          

 

 

• De geraamde uren voor de begroting 2019 zijn gebaseerd op de uren van 2017. Bij het opstellen 
van het werkplan 2019 gaat de ODWH uit van de ervaringen uit het huidige jaar (2018) en actuele 
ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot bijstelling van de uren en de te maken kosten.  
Op basis van de tussentijdse realisatie van het aantal advies uren, is de prognose dat er een afwijking 
van € 50.000 tot het werkplan is. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door extra advies 
uren voor de programma's bouwen en RO. 

 

Investering 
 

Overeenkomstig het huidig beleidsplan Kunstwerken 2015-2019 is er € 120.000 per jaar beschikbaar gesteld 

voor het vervangen van beschoeiingen. Abusievelijk is het investeringsbedrag niet opgenomen in de 

Programmabegroting 2019. Om het beleidsplan Kunstwerken uit te kunnen voeren, en de rechtmatigheid te 

borgen, is beschikbaar stellen van het laatste bedrag noodzakelijk. 
 

 

Verkeer en Vervoer 
 

Beleidsmatige afwijkingen 2e berap: 
 

Dit jaar wordt de evaluatie van het HVVP afgerond en op basis daarvan wordt gestart met de 

werkzaamheden ten behoeve van de actualisatie. Aangezien Hillegom voorop loopt ten aanzien van de 

Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, is het logisch om de opgaven op het gebied van mobiliteit te 

integreren in de Omgevingsvisie en daarbij een uitvoeringsprogramma op te stellen. Bijkomend voordeel is 

dat het thema mobiliteit jaarlijks meegenomen wordt in de evaluatie en actualisatie. 
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Door het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Noord Holland ontstaat er mogelijk vertraging voor de 
aanleg van de Duinpolderweg. De middelen zijn her bestemd. 

 

Financiële afwijkingen 2e berap: 

Thema Verkeer en vervoer  Wijzigingen  Overige  Voordeel  Incidenteel  
  

(toegelicht) 
 

wijzigingen 
 

/ 
 

Structureel 
 

Verwachte financiële afwijking      

    (< € 25.000 en  Nadeel  Neutraal  

    administratief)      

          

Parkeren          

Actualisatie diverse baten en lasten    -€3 voordeel  incidenteel 

Verkeer en vervoer          

Actualisatie diverse baten en lasten    €23 nadeel  incidenteel 
         

Actualisatie kosten openbare verlichting  €50   nadeel  incidenteel 

Overheveling HVVP en onderzoek verkeersveiligheid  -€110   voordeel  neutraal 
         

Overheveling via Alg. reserve  €110   nadeel  neutraal 
         

Urgente reparatie parkeergarage Henri Dunantplein  €60   nadeel  incidenteel 
         

Aanpassen Kapitaallasten  -€154   voordeel  incidenteel 
         

Kapitaallasten via Reserve investeringen  €70   nadeel  incidenteel 

Recreatieve havens          

Actualisatie diverse baten en lasten    -€1 voordeel  incidenteel 
          

Totaal thema 2.4  €26  €19     

          

 

 

• Actualisatie kosten openbare verlichting. De kosten van elektra zijn aangepast aan de 
werkelijkheid. Door kosten stijging van onder andere milieuheffingen en te lage raming moet het 
budget worden aangepast. In de begroting 2020 is dit ook aangepast. 

• Het HVVP en het onderzoek verkeersveiligheid wordt uitgevoerd in 2020.  
• Het wegdek van de “oude” parkeergarage aan het Henri Dunantplein was slecht en vormde een 

gevaar voor weggebruikers, zowel de verschillende parkeerdekken als de hellingbanen vertoonde 

blazen in de slijtlaag. Gelet op urgentie wat betreft veiligheid en de recente ontwikkelingen in het 

centrumgebied onder meer wat betreft het parkeren was reparatie van de toplaag een must en 

is reeds uitgevoerd.  
• De Kapitaallasten van diverse investeringen zijn aangepast. De aanpassingen aan de N208 fase 3 zijn 

nog niet afgerond. De kapitaallasten zijn daarom lager en worden gedekt uit de Reservekapitaallasten 
nieuwe investeringen. 

 

 

Wonen 
 

Beleidsmatige afwijkingen 2e berap: 
 

• De analyse van het woningmarktonderzoek, in combinatie met het moment van beschikbaar komen 
van de trendramingen van de provincie voor de gewenste toename van de woningvoorraad, maken 
dat de vaststelling van het woonprogramma nu begin 2020 is voorzien.  

• Voor het opstellen van een monitor geldt dat dit na vaststelling van het woonprogramma gebeurt. 
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Financiële afwijkingen 2e berap: 

Thema Wonen  Wijzigingen  Overige  Voordeel  Incidenteel  
  

(toegelicht) 
 

wijzigingen 
 

/ 
 

Structureel 
 

Verwachte financiële afwijking      

    (< € 25.000 en  Nadeel  Neutraal  

    administratief)      

Wonen en bouwen          

Overheveling kosten opstellen en uitvoeren          

Woonprogramma  -€14   voordeel  neutraal 

Overheveling via Alg. reserve  €14   nadeel  neutraal 
         

Bijstelling ontvangsten omgevingsvergunningen  €70   nadeel  incidenteel 

Totaal thema 2.5  €70  €0      

          

 

 

• Op basis van huidige aantallen aanvragen omgevingsvergunning is het aannemelijk dat het 
geraamde bedrag aan leges niet wordt gehaald. 

 

 

Programma 3 Bedrijvigheid 
 

 

Centrumontwikkeling 
 

Beleidsmatige afwijkingen 2e berap: 

• Er is een separate kredietaanvraag gedaan voor ontwikkeling 1e fase Henri Dunantplein. 
 

Financiële afwijkingen 2e berap: 

Thema Centrumontwikkeling  Wijzigingen  Overige  Voordeel  Incidenteel  
  

(toegelicht) 
 

wijzigingen 
 

/ 
 

Structureel 
 

Verwachte financiële afwijking      

    (< € 25.000 en  Nadeel  Neutraal  

    administratief)      

Economische promotie          

Bijdrage veiligheidskosten Bloemencorso 2019    €6  nadeel  neutraal 
          

Totaal thema 3.1  €0  €6      

          

 

 

 

Kunst en Cultuur 
 

Beleidsmatige afwijkingen 2e berap: 
 

Geen afwijkingen. 

 

Financiële afwijkingen 2e berap: 

Thema Kunst en Cultuur  Wijzigingen  Overige  Voordeel  Incidenteel  
  

(toegelicht) 
 

wijzigingen 
 

/ 
 

Structureel 
 

Verwachte financiële afwijking      

    (< € 25.000 en  Nadeel  Neutraal  

    administratief)      

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie          

Overheveling budget kunst naar de reserves  -€130   voordeel  neutraal 
         

Overheveling budget naar de bestemmingsreserve  €130   nadeel  neutraal 
         

Indexatie subsidies gesubsidieerde instellingen    €6 nadeel  incidenteel 

Media          

Indexatie subsidies gesubsidieerde instellingen    €10 nadeel  neutraal 

Totaal thema 3.2  €0 €16     
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• In het coalitieakkoord is eenmalig € 100.000 en structureel € 30.000 beschikbaar gesteld voor beeldende 

kunst in de openbare buitenruimte. Voor de besteding van dit budget wordt een spreidingsplan kunst 

opgesteld op grond waarvan locaties worden gekozen om kunst te plaatsen. De kunstcommissie brengt 

een advies over dit plan uit. In 2020 wordt gestart met een kunstopdracht waardoor de middelen in 

2019 niet besteed worden. Voorgesteld wordt het budget 2019 in de reserve Kunst te storten. 
 

 

Regionale economie 
 

Beleidsmatige afwijkingen 2e berap: 
 

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen. 

 

Financiële afwijkingen 2e berap: 

Thema Regionale economie  Wijzigingen  Overige  Voordeel  Incidenteel  
  

(toegelicht) 
 

wijzigingen 
 

/ 
 

Structureel 
 

Verwachte financiële afwijking      

    (< € 25.000 en  Nadeel  Neutraal  

    administratief)      

Economische ontwikkelingen          

Bijdrage Economic Board  -€37   voordeel  neutraal 
         

Bijdrage Economic Board is ten laste van Alg. reserve  €37   nadeel  neutraal 
         

Bedrijventerreinenstrategie  -€20   voordeel  incidenteel 
         

Actualisatie budget overige kosten    €7  nadeel  incidenteel 
          

Totaal thema 3.4  -€20  €7      

          

 

 

• Verlaging van de bijdrage in verband met een eerder gegeven voorschot. De bijdragen aan de 
Economic board komen ten laste (nu ten gunste) van de Algemene reserve.  

• Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat er geen noodzaak is om een 
bedrijventerreinenstrategie voor de subregio op te stellen. 

 

 

Programma 4 Bestuur en ondersteuning 
 

Dienstverlening 
 

Beleidsmatige afwijkingen 2e berap: 
• Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen. 

 

Financiële afwijkingen 2e berap: 

Thema Dienstverlening  Wijzigingen  Overige  Voordeel  Incidenteel 
  

(toegelicht) 
 

wijzigingen 
 

/ 
 

Structureel Verwachte financiële afwijking     

    (< € 25.000 en  Nadeel  Neutraal 

    administratief)     

Beheer overige gebouwen en gronden         

Actualisatie diverse kosten van instellingen    -€11 voordeel  incidenteel 
         

Onderzoek Accomodatiebeleid (wisseling tussen thema's)    -€25 voordeel  neutraal 

Burgerzaken         

Actualisatie diverse kosten van instellingen    €2 nadeel  incidenteel 

Totaal thema 4.1  €0  -€35    
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Regionale samenwerking 
 

Beleidsmatige afwijkingen 2e berap: 
• Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen. 

 

Financiële afwijkingen 2e berap: 

Thema Regionale samenwerking  Wijzigingen  Overige  Voordeel  Incidenteel 
  

(toegelicht) 
 

wijzigingen 
 

/ 
 

Structureel Verwachte financiële afwijking     

    (< € 25.000 en  Nadeel  Neutraal 

    administratief)     

Bestuur         

Aanpassingen budgetten bestuur    €23  nadeel  incidenteel 
         

Vergoedingen raad en raadscommissies  €66   nadeel  incidenteel 
         

Aanpassen raadzaal  €36   nadeel  incidenteel 
         

Totaal thema 4.2  €103  €23     

         

 

 

• Overeenkomstig de wetgeving zijn de vergoedingen van de raad en raadscommissies verhoogd.  
• Het geluidslek van de flexibele wand verstoort de raadsvergaderingen en borgt geen vertrouwelijke 

en besloten vergaderingen. De aanpassingen zijn inclusief de advisering. 
 

 

Algemene dekkingsmiddelen 
 

Beleidsmatige afwijkingen 2e berap: 
• Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen. 

 

Financiële afwijkingen 2e berap: 

Algemene middelen  Wijzigingen  Overige  Voordeel  Incidenteel  
  

(toegelicht) 
 

wijzigingen 
 

/ 
 

Structureel 
 

Verwachte financiële afwijking      

    (< € 25.000 en  Nadeel  Neutraal  

    administratief)      

          

Overhead          

Actualisatie diverse baten en lasten    -€10 voordeel incidenteel 

Planvorming uitvoering HLTsamen (wisseling tussen          

thema's)    €20 nadeel neutraal 

Aanpassen Kapitaallasten    -€7 voordeel incidenteel 

Overige baten en lasten          

Onvoorzien  -€58   voordeel incidenteel 
          

Saldo Rekening Baten en Lasten  -€388       

          

Algemene uitkering en overige uitkeringen GF          

Verwerken Septembercirculaire    -€3 voordeel incidenteel 

Totaal Algemene middelen  -€446  €0     

          

 

 

• De post Onvoorzien wordt niet uitgegeven.  
• Het Saldo van deze Bestuursrapportage wordt betrokken in de jaarrekening 2019.  
• De resultaten van de Septembercirculaire Gemeentefonds zijn verwerkt. De verwerking geeft een 

klein verschil met de geraamde ontvangsten. De taakmutaties zijn verwerkt in deze rapportage. 
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Wijziging presentatie budgetten onder thema’s en taakvelden (Bijlage 5) 
 

In 2019 is, met een nieuw financieel pakket, een nieuw rekeningschema (grootboekrekening) ingevoerd in de 

gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Dit is één van de stappen geweest in het harmoniseren en 

verduidelijken van het budgetbeheer in de organisatie. Een gevolg hiervan is dat een aantal budgetten zijn 

verschoven tussen de programma's, thema's en taakvelden. Per saldo heeft dit geen effect op het saldo van 

de begroting, het zijn alleen verschuivingen in de presentatie. Omdat de raad budgethouder is, is vaststelling 

van de cijfers in Bijlage 5 (als begrotingswijziging) noodzakelijk. 
 

 

Paragrafen 
 

 

Paragraaf Lokale heffingen 
 

Beleidsmatige afwijkingen 2e berap: 

• Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen. 
 

Financiële afwijkingen 2e berap: 

• Er zijn geen financiële afwijkingen. 
 

 

Paragraaf Bedrijfsvoering 
 

Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid 
 

Op 20 juni 2019 heeft uw raad de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid 2019 vastgesteld. Hierin is 

bepaald dat jaarlijks onderzoek plaatsvindt. Inmiddels is een onderzoeksplan toegezonden. We starten met 

het onderzoek ‘Kansen voor verdere professionalisering rondom het beheersbaar tot stand komen van 

onderhoudsplannen’. 

 

Wat willen we bereiken? 
 

Verbetering in de uitvoering van taken. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 

Inmiddels is gestart met het onderzoek voor 2019. We gebruiken hiervoor de methodiek van waarderend 
auditen. De eerste interviews en bijeenkomsten zijn gepland. In het vierde kwartaal 2019 vindt de 
oplevering inclusief een gedragen ontwikkelplan plaats. 
 

 

Paragraaf Grondbeleid 
 

Beleidsmatige afwijkingen 2e berap: 

• De onderhanden zijnde Grondexploitaties zijn aan uw gemeenteraad aangeboden. 
 

Financiële afwijkingen 1e berap: 

• Er zijn geen financiële afwijkingen. 
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Financieel overzicht 2e Bestuursrapportage 2019 
 

     bedragen x € 1.000 

   Gewijzigde  

Overige wijzigingen Wijziging 
 

Programma / 
Omschrijving wijzigingen 

Begroting begroting Wijzigingen 

I/
S

/N
 

Thema 2019 vóór 2de (toegelicht)
(< € 25.000 en begroting 

 

administratief) 2019 
   

berap 
  

       

1 Vitaliteit        

1.1 Hogere bijdrage Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)   -204   n 

1.1 Kosten OAB   204   n 

1.1 Kosten tijdelijke huisvesting Jozefschool   133   n 

1.1 Bijdrage uit de reserve onderwijshuisvesting   -133   n 

1.1 Actualisatie diverse kosten van huisvesting    2  i 

1.2 Indexatie subsidies gesubsidieerde instellingen    -46  n 

1.2 Actualisatie diverse baten en lasten    16  i 

1.2 Overheveling Beschermd wonen   -68   i 

1.2 Overheveling Beschermd wonen in Alg. reserve   68   i 

1.2 Vrijval bedrag verhoogde statushouders   -75   i 

1.2 Storting Vrijval bedrag statushouders Alg. reserve   75   i 

1.2 Verhoging taalniveau statushouders   25   n 

1.2 Rijksbijdrage RMBA   26   n 

1.2 Monitor sociaal domein (correctie)    10  n 

1.2 Vormen eenzaamheidsfonds   -100   n 

1.2 Vormen eenzaamheidsfonds (storting in fonds)   100   n 

1.2 Indexatie subsidies gesubsidieerde instellingen    2  n 

1.2 Overheveling budget ontschotting   -20    

1.2 Overheveling budget ontschotting in Alg. reserve   20   n 

1.2 Overheveling toegang wijkteams   -100   n 

1.2 Overheveling toegang wijkteams in Alg. reserve   100   n 

1.2 Begeleide participatie   26   n 

1.2 Verhoging Rijksbijdrage Buig   -149   i 

1.2 Project meedoen   130   i 

1.2 ISD 2e Voortgangsrapportage   -341   i 

1.2 Jeugd-zorg in natura   91   i 

1.2 ISD 2e Voortgangsrapportage, Jeugdhulp PGB   -90   i 

1.2 TWO en ISD, Wmo maatwerkvoorzieningen   186   i 

1.2 ISD 2e Voortgangsrapportage, Maatwerkvoorzieningen   182   i 

1.3 Actualisatie diverse baten en lasten    -5  i 

1.4 Aanpassen Kapitaallasten   -156   n 

1.5 Kapitaallasten via Reserve investeringen   156   n 

1.3 Brede regeling combinatiefunctie   32   i 

1.3 Indexatie subsidies gesubsidieerde instellingen    14  n 

1.3 2e Rijksvaccinatieprogramma RDOG   35   i 

 Totaal programma 1 -19.015 -19.125 153 -7 -18.869  

2 Leefomgeving        

2.1 Overheveling Duinpolderweg naar 2022   -50   n 

2.1 Overheveling Duinpolderweg naar 2022 in Alg. reserve   50   n 

2.1 Overheveling Planvorming   -18   n 

2.1 Overheveling Planvorming in Alg. reserve   18   n 

2.1 Planvorming uitvoering HLTsamen (wisseling thema's)    -20  n 

2.2 Actualisatie diverse baten en lasten    -2  i 

2.2 Project asbestdaken   -50   n 

2.2 Project asbestdaken, incidenteel via Alg. reserve   50   n 

2.3 Actualisatie diverse baten en lasten    4  i 

2.3 ODWH werkplan 2019   81   i 

2.3 Actualisatie diverse baten en lasten    0  i 

2.3 Indexatie subsidies gesubsidieerde instellingen    2  n 

2.4 Aanpassen Kapitaallasten    -7  i 

2.4 Actualisatie diverse baten en lasten    -3  i 

2.4 Actualisatie diverse baten en lasten    23  i 

2.4 Actualisatie kosten openbare verlichting   50   i 

2.4 Overheveling HVVP en onderzoek verkeersveiligheid   -110   n 

2.4 Overheveling via Alg. reserve   110   n 

2.4 Urgente reparatie parkeergarage Henri Dunantplein   60   i 

2.5 Aanpassen Kapitaallasten   -154   i 

2.6 Kapitaallasten via Reserve investeringen   70   i 

2.4 Actualisatie diverse baten en lasten    -1  i 

2.5 Overheveling kosten opstellen en uitvoeren Woonprogramma   -14   n 

2.5 Overheveling via Alg. reserve   14   n 

2.5 Bijstelling ontvangsten omgevingsvergunningen   70   i 

 Totaal programma 2 -6.761 -6.746 177 -3 -6.587  
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     bedragen x € 1.000 

   Gewijzigde  

Overige wijzigingen Wijziging 
 

Programma / 
Omschrijving wijzigingen 

Begroting begroting Wijzigingen 

I/
S

/N
 

Thema 2019 vóór 2de (toegelicht)
(< € 25.000 en begroting 

 

administratief) 2019 
   

berap 
  

       

3 Bedrijvigheid        

3.1 Bijdrage veiligheidskosten Bloemencorso 2019    6  i 

3.2 Overheveling budget kunst naar de reserves   -130   n 

3.2 Overheveling budget naar de bestemmingsreserve   130 0  n 

3.2 Indexatie subsidies gesubsidieerde instellingen    6  i 

3.2 Onderzoek Accomodatiebeleid (wisseling tussen thema's)    25  n 

3.2 Indexatie subsidies gesubsidieerde instellingen    10  n 

3.4 Bijdrage Economic Board   -37   n 

3.4 Bijdrage Economic Board is ten laste van Alg. reserve   37   n 

3.5 Bedrijventerreinenstrategie   -20   i 

3.6 Actualisatie diverse baten en lasten    7  i 

 Totaal programma 3 -1.896 -1.699 -20 54 -1.862  

        

        

4 Bestuur en Ondersteuning       

4.1 Actualisatie diverse baten en lasten    -11  i 

4.1 Onderzoek Accomodatiebeleid (wisseling tussen thema's)    -25  n 

4.1 Actualisatie diverse baten en lasten    2  i 

4.2 Aanpassingen budgetten bestuur    23  i 

4.2 Vergoedingen raad en raadscommissies   66   i 

4.2 Aanpassen raadszaal   36   i 

 Totaal programma 4 -2.850 -2.922 103 -12 -2.759  

        

Algemene middelen       

5.1 Actualisatie diverse baten en lasten    -10  i 

5.1 Planvorming uitvoering HLTsamen (wisseling thema's)    20  n 

5.1 Aanpassen Kapitaallasten    -7  i 

5.1 Onvoorzien   -58   i 

5.2 Saldo Rekening Baten en Lasten   -388   i 

5.1 Verwerken Septembercirculaire    -3  i 

 Totaal Algemene middelen 27.906 27.935 -446 0 27.460  

5.1 Onvoorzien  -58   0 i 

Resultaat voor bestemming -2.616 -2.616 -34 34 -2.616  

 Totaal mutaties diverse reserves 2.616 2.616 0 0 2.616  

Resultaat na bestemming 0 0 -34 34 0  
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Bijlage 1: Stand van zaken overhevelingen 2018 
 

Onderwerp    Bedrag   Toelichting bij de jaarrekening 2018   Stand van zaken  

Ruimtelijke ordening € 40.000  De omgevingswet zal van kracht zijn met ingang van 2021  Budget wordt overgeheveld naar 2020. 

algemeen beleid      en hiervoor is het restantbudget 2018 benodigd voor    

       kosten van de voorbereiding in 2019.    

       

Overige volkshuisvesting € 5.000  Dit budget voor het invoeren van Blijverslening en  Afgerond. 

       Verzilverlening is in 2018 niet aangesproken omdat de    

       werkzaamheden intern zijn uitgevoerd in plaats van extern.    

       Onderdeel van de kosten voor het extern laten uitvoeren    

       van deze werkzaamheden waren de kosten voor een    

       communicatiecampagne. Nu de verordeningen zijn    

       vastgesteld zijn nog steeds middelen voor externe    

       communicatie nodig. Daarom is het nodig budget over te    

       hevelen naar 2019.    

Vluchtelingen verhoogde € 140.000  De extra middelen die wij in 2017 en 2018 hebben  De overgehevelde middelen waren extra middelen ten tijde van de 

instroom      ontvangen in het kader van de verhoogde instroom en de  verhoogde instroom van statushouders, in te zetten voor participatie 

       Rijksmiddelen Maatschappelijk Begeleiding  en integratie. Binnen de Bollenstreek heeft de ISD een project 

       Asielgerechtigden (RMBA ) reserveren wij voor het inzetten  gedraaid voor statushouders, zodat zij met extra hulp en 

       voor het vervolg van het in 2018 gestarte project integratie  ondersteuning eerder/ sneller uit kunnen stromen naar werk. Voor de 

       statushouders ISD: € 75.000. Mocht de ISD dit bedrag net  kosten van dit project werd eerder € 75.000 gereserveerd, maar de ISD 

       als in 2018 zelf kunnen financieren dan valt dit bedrag vrij.  heeft uit eigen middelen dit project gedraaid en geen aanspraak 

       Daarnaast is er per collegebesluit besloten om het vervoer  gemaakt op dit budget. 

       van kinderen van statushouders naar taalklas en ISK te  Het project van de ISD is inmiddels regulier beleid geworden en de 

       vergoeden: schatting kosten € 45.000. Voor de nog af te  € 75.000 hiervoor is niet meer nodig. 

       ronden participatieverklaringstrajecten in 2019 verwachten    

       wij nog € 20.000 nodig te hebben.  Voor het vervoer van kinderen van statushouders naar taalklas en ISK 

          staat € 45.000 gereserveerd. We verwachten dit budget vrijwel geheel 

          te besteden. Uitgaven eerste helft 2019: € 16.110. 

          Voor de participatieverklaringstrajecten staat € 20.000 begroot. We 

          verwachten het budget volledig te benutten. Uitgaven tot mei 2019: 

          € 5.817. 
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Jeugd en Gezin € 24.000 In 2018 is € 24.000 op deze post geraamd voor het Tot en met augustus is voor 2 casussen een maatwerkoplossing 

ontschotters- en   ontschottersprogramma. Het ontschottingsprogramma mogelijk gemaakt met het ontschottersbudget. We voorzien dat dit er 

maatwerkbudget   wordt ook in 2019 uitgevoerd. Omdat vooraf niet te ramen meer gaan worden later dit jaar. 

   valt hoeveel maatwerkoplossingen er zullen zijn, is bedacht  

   dat eenmalig geld wordt beschikbaar gesteld waarvan het  

   restant meegenomen wordt naar het volgende jaar.  

     

Jeugd en Gezin preventieve € 16.000 Dit bedrag wordt in 2019 ingezet op een aantal projecten KIES-training: in september gaan medewerkers van het lokale team 

projecten jeugd   die in 2018 zijn voorbereid: KIES training voor het lokale deelnemen aan deze (vernieuwde) training (kosten € 3.250,-). 

   team € 3.250, voorlichtingsproject social media en culturele Social media en culturele diversiteit: in het najaar staat een 

   diversiteit € 2.250, participatieproject De Belt bijeenkomst/training gepland voor alle medewerkers die met en rond 

   (Welzijnskwartier, jongeren en gemeente) € 10.000. jeugd werken in Hillegom(kosten € 925,-). Het restant van € 1.325,- zal 

    in 2019 niet meer worden ingezet. 

    De Belt: in het vierde kwartaal wordt dit project afgerond in 

    samenwerking met Buitenruimte, de middelen zijn dan volledig 

    ingezet, in co-financiering met Buitenruimte. 

Jeugd en Gezin € 6.000 De in 2018 geplande verhuizing van partijen in In het voorjaar van 2019 zijn de laatste werkzaamheden afgerond mbt 

dienstencentrum   dienstencentrum Hillegom is nog niet volledig afgerond. In de interne verhuizing. Alle overgehevelde middelen zijn hiervoor 

   2018 is hier € 20.000 voor beschikbaar gesteld. Voor de ingezet (met een lichte overschrijding). De interne verhuizing heeft 

   werkzaamheden die in 2019 nog moeten worden positief bijgedragen aan de samenwerking tussen CJG, AMW en 

   uitgevoerd is maximaal € 6.000 nodig. Welzijnskompas 

Sociale wijkteams € 9.000 In 2018 is het extra budget voor het sociaal wijkteam niet Dit budget wordt gebruikt voor de proeftuin integrale toegang. 

   geheel besteed. Voorstel is om het overschot in 2019 in te  

   zetten voor de incidentele kosten van de uitvoering van het  

   project integrale toegang.  

     

Eerste lijnsloket jeugd € 20.000 De Leertuin Privacy gaat in 2019 in HLT-verband en samen Van september t/m december 2019 vindt het traject voor de privacy 

   met Noordwijk en Katwijk uitvoering krijgen. leertuin plaats. Het traject start met een bestuurlijke bijeenkomt, een 

    bijeenkomst voor managers en coaches en vervolgens een hoorcollege 

    en training voor medewerkers. In 2019 bedragen de kosten hiervoor € 

    13.136,-. De Leertuin loopt ook in 2020 nog door, dus het restant zal 

    dan nog worden ingezet. 

Minimabeleid € 220.000 Er is incidenteel geld ontvangen voor armoedebeleid. Het Dit budget is overgeheveld met als doel het ontwikkelen van 

   armoedebeleid Hillegom is recentelijk vastgesteld en deze armoedebeleid. Dit beleid is vastgesteld in februari 2019. Het budget is 

   incidentele middelen zijn de komende jaren nodig om het bestemd voor de periode 2019-2022. Afspraak is dat resterend budget 

   armoedebeleid Hillegom te kunnen uitvoeren. wordt overgeheveld. 
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Minimabeleid € 50.000 Er is incidenteel geld ontvangen voor armoedebeleid. Het Voor deze post geldt hetzelfde als voor bovenstaande post. 

   armoedebeleid Hillegom is recentelijk vastgesteld en deze  

   incidentele middelen zijn de komende jaren nodig om het  

   armoedebeleid Hillegom te kunnen uitvoeren.  

     

Woonvoorzieningen WMO € 68.000 Over 2017 is het incidenteel overschot op beschermd De opvang maatschappelijke zorg (crisisopvang, beschermd wonen) is 

   wonen door de centrumgemeente Leiden teruggestort in nog in ontwikkeling. Het overgehevelde bedrag vanuit 2018 is nog niet 

   2018. Dit incidenteel overschot zal in 2019 worden ingezet benut 

   om beleid rondom doorontwikkeling van de  

   maatschappelijke zorg verder uit te voeren. Het gaat om  

   crisisopvang daklozen, inloopfunctie voor mensen met  

   GGZ/verslaving en beschermd wonen Licht Verstandelijke  

   Beperking (LVB).  

Exploitatie € 12.500 Het betreft hier een structurele voorziening voor de Uitvoering gerealiseerd in 2019. Kosten € 7.965. Budget nog niet 

sportaccommodaties   vervanging van speeltoestellen bij zwembad De Vosse. In geheel uitgeput. 

   2018 heeft Sportfondsen een verzoek ingediend. Uitvoering  

   in 2019.  

Kunstaankopen kunstwerk € 16.000 In 2018 was er 16.000 beschikbaar (uit de reserve kunst) Volledig budget van € 16.000 wordt besteed. Kunstproject wordt in 

Parkwijk   voor een kunstwerk bij zorgcentrum Parkwijk. De realisatie november 2019 afgerond 

   vindt plaats in 2019. Het budget 2018 wordt overgeheveld  

   naar 2019  

Cultuur participatie € 8.270 Het budget betreft incidenteel geld voor uitvoeren Volledig budget van € 8.000 wordt besteed. Project is gestart en wordt 

kunstroute   Kunstroute, zoals is opgenomen in de cultuurnota april 2020 afgerond. 

   Hillegom.  

Handhaving APV; Drank- en € 50.000 Dit budget is met de kadernota 2018 voor 2018 en 2019 De tijdelijke vacature (twee jaar) is ingevuld. Het overgehevelde 

Horecawet   opgenomen voor de flexibele inzet handhaving. De werving budget is benut. 

   van de medewerker heeft vertraging opgelopen.  

     

Handhaving bouwen € 24.406 Het project heeft enige vertraging opgelopen wat mede Er is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. 

   veroorzaakt is door de onduidelijkheid van de gevolgen als  

   de Omgevingswet wordt ingevoerd. De planning is dat we  

   het gehele project in 2019 af kunnen ronden.  
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Groot onderhoud wegen € 124.000 In oktober 2018 heeft de aanbesteding "Groot onderhoud De werkzaamheden zijn afgerond. 

   elementen 2018" plaatsgevonden. Het werk is voor een  

   totaal bedrag van € 282.450 gegund aan Firma AHCO te  

   Lisse. De uitvoering van het werk loopt vanaf oktober 2018  

   tot april 2019. Er is een bedrag van € 132.000 gedeclareerd.  

   Om geen achterstallig onderhoud te krijgen in 2019 is het  

   noodzakelijk om het resterende bedrag van € 124.000 over  

   te boeken naar het jaar 2019. Dit omdat het budget voor  

   2019 volledig wordt besteed aan de aanbesteding "Groot  

   onderhoud elementen 2019" en "Groot onderhoud asfalt  

   2019" en "Onderhoud bermen buitengebieden".  

Straatverlichting € 6.375 In 2018 is als voorbereiding op het beleidsplan de Beleidsplan Openbare Verlichting is in april 2019 vastgesteld. 

   keuzenotie door de raad vastgesteld. In 2019 wordt het  

   beleidsplan afgerond.  

Verkeersregelingen/wegme € 13.898 In 2018 is opdracht gegeven om grootschalig onderhoud uit Onderhoud op de NBD wegbewijzering is uitgevoerd. 

ubilair   te voeren op de NBD wegbewijzering (ANWB borden). Deze  

   werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Het resterende  

   bedrag meenemen naar het nieuwe jaar om achterstand in  

   het onderhoud te voorkomen. In 2019 wordt al het  

   straatmeubilair in een beheersysteem gezet. Ook wordt  

   gewerkt aan een beleid straatmeubilair. Deze  

   werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd wanneer  

   het resterende bedrag niet kan worden overgeheveld.  

     

Onderhoud speelterreinen € 52.515 In 2018 stond de speelplaats 2de Loosterweg op de Speelplaats 2
de

 Loosterweg is in september aangelegd. 
   planning voor herinrichting. In 2018 heeft dit project  

   vertraging opgelopen. De werkzaamheden zullen in het  

   eerste kwartaal van 2019 uitgevoerd worden.  

     

Strategie HLTsamen € 23.000 In 2018 is de laatste termijn subsidie van de Provincie ZH Ondergebracht bij HLTsamen. 

   ontvangen. In 2018 resteert nog een incidenteel budget,  

   waarvoor in het kader van het project strategie in 2019  

   onder andere de monitor HLT (2-meting),  

   netwerkbijeenkomsten strategen en bestuursadviseurs en  

   opleiding/scholing dienen te worden bekostigd (programma  

   strategisch vermogen).  

 

 

 

 

 

 

20 



Overheveling aanpassing € 70.000  Betreft aanpassing wasplaats gemeentewerf Hillegom.  Aanpassingen worden in 2019 afgerond. 

gemeentewerf       

       

Bijdrage HLTsamen € 14.520  Personeelskosten  Ondergebracht bij HLTsamen. 
       

Bijdrage HLTsamen € 72.600  Impuls huis op orde  Ondergebracht bij HLTsamen. 
       

Bijdrage HLTsamen € 80.000  Implementatie Omgevingswet  Ondergebracht bij HLTsamen. 
       

Bijdrage HLTsamen € 18.600  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen-coördinator  Ondergebracht bij HLTsamen. 
       

Bijdrage HLTsamen € 11.267  Ondermijning  Ondergebracht bij HLTsamen. 
       

Bijdrage HLTsamen € 267.000  Frictiebudgetten HLTsamen  Ondergebracht bij HLTsamen. 
       

Totaal € 1.462.951     
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Bijlage 2: Stand van zaken investeringskredieten 2019 
 

 

Grootboekrekening Omschrijving 

  

Lasten/Baten  

Totaal 
 

Uitgegeven
 

Realisatie 
 

Restant 
 

Afsluiten 

 

Toelichting 
    

    

krediet 
 

t/m 2018 
 

2019 
 

budget 
 

ja/nee 
 

            

                 

Aankoop van het pand Hoofdstraat 
Lasten 350.000 0

  

0
 

Nee Aankoop is aanstaande. 
126/128 

    

               

Grond v.d. Endelaan50, 52 en Henri 
Lasten 521.000 0

  

0
 

Nee Aankoop is aanstaande. 
Dunantplein 

   

              

Vervangen airco's gemeentekantoor Lasten 15.000 0   0  Nee In voorbereiding. 
2019                

Aanschaf mobiele installatie 
Lasten 30.000 0 16.500 0

 

Nee Installatie aangeschaft. 
cameratoezicht 

 

              

Initiatieffase N208 fase 3 Lasten 4.190.000 3.105.443 29.244 1.055.314

 

Nee 

Verwachting is dat het project omstreeks begin 2020 volledig 

 is afgerekend. 
              

Kwaliteitsverb.Hoofdstraat nabij 

Lasten 352.500 288.005

  

64.495

 

Nee 

Er moeten nog een aantal herstelwerkzaamheden worden 

Hoftuin    uitgevoerd 
                

               Het budget is nodig voor de volgende reconstructies: Bermen 

Reconstructies wegen 2018 Lasten 428.000 0   428.000  Nee verbreden/versterken in buitengebied Hillegom. Deze 
               verplichting wordt in 2019 aangegaan. De uitvoering hiervan 
               zal plaatsvinden 2019/2020. 
                

               De volgende wegen worden hiervoor gereconstrueerd 

Reconstructies wegen 2019 Lasten 428.000 0

  

428.000

 

Nee 

Wilhelminalaan/ Veenenburgerlaan/ Loosterweg. Deze 

   projecten zijn verschoven ivm met andere projecten die lopen 

               om de verkeersafwikkeling in de regio niet te veel te hinderen. 
                

               Het project “Rechtsafstrook Leidsestraat” wacht op een 

Rechtsafstrook Leidsestraat Lasten 300.000 9.344 7.250 283.406  Nee raadspresentatie en verdere besluitvorming van het College. 

               Het budget moet worden doorgeschoven naar 2020/2021. 
              

Bereikbaarheid appartementen 

Lasten 50.000 0

  

50.000

 

Nee 

Voorbereiding start in september/oktober 2019. Uitvoering in 

Catswende    2020. 
         

Reconst. Meerlaan tussen rotonde Lasten 360.000 12.054 470.759 -122.813  Nee Verwachting is dat het project omstreeks begin 2020 volledig 
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en brug       is afgerekend. 

 Baten 118.000 0  118.000   

 Baten  0  0   

        

Kunstwerken, beheerplan 2017 Lasten 184.000 156.453 9.408 18.139 Nee Werk is gestart. 
        

Kunstwerken, beheerplan 2018 Lasten 184.000 8.427  175.573 Nee In voorbereiding. 
        

Kunstwerken beheerplan 2019 Lasten 184.000 0 1.917 182.083 Nee In voorbereiding. 
        

Vervanging diverse beschoeiingen 
Lasten 

 

0 11.071 -11.071 Nee In voorbereiding. 
2018 

 

       

Openbare verlichting 2018 Lasten 111.000 5.775  105.225 Nee In voorbereiding. 
        

Openbare verlichting 2019 Lasten 111.000 0  111.000 Nee In voorbereiding. 
        

Herinr.Hoofdstr.Nrd, Deltahof, 

Lasten 1.450.000 13.469 55.707 1.380.823 Nee Onderdeel van Van Nispenpark. 
Mariastr. 

       

Fietsverbinding Centrum-Zanderij Lasten 50.000 0  50.000 Nee In voorbereiding. 
        

Uitv. centrumplannen Hoofdstr. 
Lasten 1.950.000 0

 

1.950.000 Nee Werk is gestart. 
Midden 

 

       

Tijdelijke parkeervoorziening 
Lasten 1.027.000 0

 

1.027.000 Nee Wordt voorbereid. 
Centrumgebied 

 

       

Voorbereidingskrediet IKC Hillegom Lasten 200.000 151.489  48.511 Nee Loopt door in 2020. 
        

Plankosten IKC fusieschool 
Lasten 

 

0
  

Nee Loopt door in 2020. 
Jozef/Leerwinkel 

   

       

Stichtingskosten Integraal Kind Lasten 6.326.412 0  6.326.412 Nee Budget wordt in de jaren 2019, 2020 en 2021 gefaseerd 

Centrum (IKC)       uitgekeerd aan Sophia Scholen. 
        

Gemeentelijke kosten Integraal Kind Lasten 1.518.624 0 32.169 1.486.455 Nee Budget wordt in de jaren 2020 en 2021 gefaseerd uitgegeven. 
Centrum (IKC)        

Beschoeiing Noorder-Leidsevaart Lasten 1.800.000 1.674.782  125.218 Nee Afronding wordt verwacht 
        

Zorgeloos groen langs N208 Baten -30.000 -92.800  62.800 Nee Er moet nog subsidie van de provincie verrekend worden en 
       met de projectontwikkelaar vd Endelaan 41 moet nog een 

 Lasten 510.489 594.059 9.050 -92.620  verrekening plaats vinden. 
        

Renovatie jongerencentrum Lasten 381.000 0 10.069 370.931 Nee Voorbereidende fase. Uitvoering werkzaamheden in 2020. 
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Bijdrage aan St. Voedselb. H`gom Lasten 345.000 0 345.000 0 Nee Conform uw besluit op 21 februari 2019 is er een bedrag van 

tbv aankoop pand       € 345.000 beschikbaar gesteld als incidentele subsidie aan de 

       Stichting Voedselbank Hillegom voor de aankoop van een 

       bedrijfsunit. 
        

Infrastr. werken Jozefpark Oosthoek Lasten 203.000 52.961  150.040 Nee Project in uitvoering. 
        

 Lasten 1.500.000 86.199 136.112 1.277.690 Nee Op 28 juni 2018 heeft u als gemeenteraad in totaal 2,9 miljoen 

       krediet beschikbaar gesteld voor de herinrichting van 

       Hoofdstraat Noord, Deltahof, Mariastraat en het 

       Burgemeester Van Nispenpark e.o. 

       De aanvraag van dit krediet was gebaseerd op het toen (mei 

       2018) nagenoeg definitieve ontwerp (DO) en op de zogeheten 

       directieraming (bestek) van een extern ingenieursbureau. 

       Nadat het krediet beschikbaar is gesteld, is nogmaals bekeken 

       hoe zo veel mogelijk bomen konden blijven staan. Dit heeft 

       enige tijd gekost waardoor de aanbesteding uiteindelijk in 

       oktober 2018 heeft plaatsgevonden. Door veranderende 

       marktomstandigheden en strengere regelgeving bij 

       nutsbedrijven zijn diverse inschrijvingen op onderdelen hoger 

       uitgekomen dan eerder geraamd. 

       Zoals wij nu inschatten (werk is namelijk nog niet afgerond) 

       wordt daardoor, alsmede door de ontgraving van de 

       aangetroffen historische boerderij, het eerder beschikbaar 

       gestelde krediet met circa € 130.000 (4%) overschreden. 
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Bijlage 3: Normenkader 2019 Hillegom 
 

 Programma Interne regelgeving 
   

 1. Vitaliteit Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het 
  bezoeken van kinderopvang in Hillegom 
  Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en 
  Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek 
  Kadernota WMO Bollen 5 2015-2018 
  Verordening Jeugdhulp Hillegom 2015 
  Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet 
  Contourennota Servicepunt Werk Duin-en Bollenstreek 
  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hillegom 2015 
  Beleidsplan onderwijsachterstanden 
  Verordening leerlingenvervoer Hillegom 2019 
  Volksgezondheidsbeleid 2018-2021 
  Sport- en beweegnota 2017-2020 
  Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Hillegom 2007 
  Algemene subsidieverordening Hillegom 2017 
  Hillegom speeltuinenbeleid 
  Buitenspelen, ja leuk, Speelruimteplan 
  

2. Leefomgeving Vigerende bestemmingsplannen Omgevingsvisie 
Hillegom 2030 Woonvisie Hillegom 2015-2019 
Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016 
Verordening Starterslening gemeente Hillegom 
Diverse kadernota's voor grote projecten 
Projectovereenkomsten 

 
Hillegoms Verkeers en Vervoersplan 
(HVVP) Nota Parkeerbeleid Hillegom 2016 
Verordening marktgeld 2019  
Motie energie- en klimaatneutraal juli 2016 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-
Holland Verordening Duurzaamheidslening Hillegom 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022 
Veiligheidsbeleid Hillegom 2016-2020  
Drank- en horecaverordening Hillegom 2014 
Handhavingsnota Bouwen/RO 2014-2017 
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 
Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 
2017 Hondenbeleid 
Dienstverleningsovereenkomst Meerlanden 
Beleidsplan Wegen 2015-2019  
Beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2021  
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2016 
(AVOI) Groenbeleidsplan 2015-2024  
Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek 2014-
2018 Verordening rioolheffing 2019  
Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan vGRP 2016-2020  
Het RioolBeheerPlan (RBP) en het BasisRioolPlan (BRP) 2016-
2020 Stedelijk waterplan Hillegom  
Beleidsplan huishoudelijke afvalstoffen 2010-2020 
Verordening reinigingsrechten 2019 
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 Programma Interne regelgeving 
   

 3. Bedrijvigheid Verordening BI-zone Koopcentrum Hillegom 2015 
  Koersdocument Economie en Toerisme Hillegom 2012-2020 
  Programma Centrumontwikkeling Hillegom, september 2015 
  Procedure kunstaankopen voor de openbare ruimte 
  Cultuurnota 2017-2020 
  Kunstwerkbeleid 2015-2019 
 4. Bestuur en Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016 
 ondersteuning Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 
  Regeling ambtelijke organisatie 
  Verordening Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 2019 
  Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Hillegom 2019 
  Legesverordening 2019 
  Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 
  Bezoldigingsregeling 
  Werkkostenregeling o.a. ( beeldschermbrillen, cafetariamodel, 
  fietsregeling, Geschenkenregeling, Reis en verblijfkostenregeling, toelagen- 
  en tegemoetkomingenregeling, Uitwisseling eindejaarsuitkering met 
  reiskosten, etc..) 
  Informatiebeveiligingsbeleid & beleidsplan ICT 2018-2020 
  A-projectenportfolio/ICT Jaarplan 2018 
  Communicatiebeleidsplan 2010-2013 verlengd tot 2016 
  Communicatie jaarplan 2017 
  Financiële verordening gemeente Hillegom 2019 (art. 212 GW) 
  Controleverordening gemeente Hillegom (art. 213 GW) 
  Inkoop- en aanbestedingsprocedure vanaf 2013 
  Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
  gemeente Hillegom 2019 (art. 213a GW) 
  Verordening commissie bezwaren en klachten 
  Delegatiebesluit gemeente Hillegom 
  Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en machtiging gemeente 
 Algemene Treasurystatuut 
 dekkingsmiddelen Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 
  Verordening precariobelasting en rechten 2019 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 



 Programma Externe regelgeving 
   

 1. Vitaliteit Wet op primair onderwijs 
  Wet op het voortgezet onderwijs 
  Wet educatie en beroepsonderwijs 
  Wet Kinderopvang 
  Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKÉ) 
  Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland 
  Breedtesport impuls 
  Participatiewet 
  Wet sociale werkvoorziening 
  Wet Inburgering 
  Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 
  Wet op de jeugdzorg 
  Wet publieke gezondheid 
 

2. Leefomgeving Wet ruimtelijke ordening (Wro) /Besluit ruimtelijke ordening (Bro)  
Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016  
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer - Bollenstreek, Provincies Noord- 
en Regionale Structuurvisie, 2020 Holland Rijnland  
Visie Ruimte en Mobiliteit met Programma en Verordening, PZH 
2014 Woonagenda Holland Rijnland 2017  
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte  
Economische agenda Duin- en Bollenstreek, visie 2030 
Uitvoeringsovereenkomst Cluster Duin en Bollenstreek 2014-2018 in 
het kader van het Regionaal Groenprogramma 2010-2020  
Economische Agenda Duin- en Bollenstreek 
Energieakkoord Holland Rijnland 2017-
2025 Wet Veiligheidregio's  
Regionaal Crisisplan 

 

 Waterwet 
 Wet milieubeheer 
3. Bedrijvigheid Wet op het specifiek cultuurbeleid 
4. Bestuur en Burgerlijk Wetboek 
ondersteuning Rechtspositiebesluit burgemeesters, wethouders en raads- en 
 Wet gemeenschappelijke regelingen 
 Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 Wet basisregistratie personen (Wet BRP) 
 Wet rechten burgelijke stand 
 Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) 
 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 Ambtenarenwet 
 Fiscale wetgeving (IB en LB) 
 Sociale verzekeringswetten 
 CAR/UWO 
 Wet elektronische handtekeningen 
 Europese aanbestedingsregels 
Algemene Ministeriële besluiten en regeling financiële verhoudingen en uitkeringen 
dekkingsmiddelen Wet houdbare overheidsfinanciën (WHOF) 
 Financiële-verhoudingswet 
 Wet op het BTW-compensatiefonds (BCF) 
 Wet waardering onroerende zaken (WOZ) 
 Wet financiering decentrale overheden (Fido) 
Algemene Gemeentewet (GW) 
wetgeving Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 
 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) 
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Bijlage 4: Overhevelingen 2020 
 

 

Thema 
  

Overheveling 
  

Bedrag
  

Toelichting 
 

        

            

1.2   Sociaal domein  € 68.000  De opvang maatschappelijke zorg (crisisopvang, 

          beschermd wonen) is nog in ontwikkeling. Het 

          overgehevelde bedrag is nog niet benut. Dit vindt plaats 

          in 2020 bij de verdere uitvoering van het werkplan.; 

1.2   Sociaal domein  € 20.000  In 2018 is €24.000 op deze post bijgeraamd voor het 

          ontschottersprogramma en meegenomen naar 2019. 

          Omdat vooraf niet te ramen valt hoeveel 

          maatwerkoplossingen er zullen zijn, is bedacht dat 

          eenmalig geld beschikbaar wordt gesteld waarvan het 

          restant meegenomen wordt naar het volgende jaar. Tot 

          op heden is in 2019 €4.000 uitgegeven van dit budget 

          voor maatwerkoplossingen. Naar verwachting komen er 

          nog meer kosten, hoeveel is nog niet bekend. Er is kans 

          dat het budget volledig wordt gebruikt. Mocht het zo 

          zijn dat er budget overblijft, dan is het voorstel het 

          resterende deel mee te nemen naar 2020. 

1.2   Sociaal domein  € 100.000  Van de kosten van de wijkteams is € 100.000 over op het 

          budget. Het bedrag overhevelen als projectbudget 

          integrale toegang 2020. Er zullen in 2020 kosten 

          gemaakt gaan worden zoals frictiekosten, kosten (extra) 

          inzet personeel voor training, transformatie en kosten 

          bedrijfsvoering. 

2.1   Gebiedsontwikkeling  € 50.000  Door het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Noord 

          Holland ontstaat er vertraging voor de aanleg van de 

          Duinpolderweg. Het budget wordt overgeheveld naar 

          2022. Het budget voor 2020 en 2021 kan blijven staan. 

2.1   Gebiedsontwikkeling  € 17.500  De kosten van de Omgevingsvisie lopen door in het 

          volgende jaar en worden overgeheveld naar 2020. 

2.4   Verkeer en vervoer  € 110.000  Het HVVP en het onderzoek verkeersveiligheid wordt 

          uitgevoerd in 2020. 

2.5   Wonen  € 14.000  De analyse van het woningmarktonderzoek, in 

          combinatie met het moment van beschikbaar komen 

          van de trendramingen van de provincie voor de 

          gewenste toename van de woningvoorraad, maken dat 

          de vaststelling van het woonprogramma nu begin 2020 

          is voorzien. 

       € 379.500    
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