
Raadsvoorstel Besluitvormend

Kadernota 2022 gemeente Hillegom

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-21-167925
datum voorstel: 4 mei 2021
datum collegevergadering: 25 mei 2021
datum raadsvergadering: 1 juli 2021
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong
behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van Dooren
e-mailadres: p.schadde@HLTsamen.nl

Wij stellen voor:

1. De Kadernota 2022 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de financiële situatie op hoofdlijnen. 

Inleiding
De Financiële verordening bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders u een 
nota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting 
voor het volgende begrotingsjaar en meerjarenraming. Met het vaststellen van de 
Kadernota 2022 geeft u ons handvatten om de Programmabegroting 2022-2025 samen te 
stellen. 

Bestaand kader en context
Van toepassing zijn de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur, het Besluit 
Begroting en verantwoording (BBV), de Financiële verordening en de nota’s die daaruit 
voortvloeien.

Beoogd effect
Het vaststellen van de kaders voor de Programmabegroting 2022-2025.

Argumenten
Met het vaststellen van de Kadernota 2022 geeft u kaders mee voor de samenstelling van 
de Programmabegroting 2022-2025.

Kanttekeningen
Het in de Kadernota 2022 opgenomen verwachtte saldi heeft betrekking op de nu 
bekende gegevens en veronderstellingen. De uitkomsten wijzigen nog door de uitkomsten 
van de Meicirculaire Gemeentefonds. De cijfers kunnen, tot de behandeling in de 



gemeenteraad van november, ook nog wijzigen door Rijksbeleid. Dat laatste is 
aannemelijk door de spannende tijden waarin wij zitten door het coronavirus COVID-19 en 
de beraadslagingen over de gestegen kosten van jeugdzorg.

Financiële consequenties
In de Kadernota 2022 is de financiële situatie op hoofdlijnen weergegeven. 

Aanpak, uitvoering en participatie
Met de door de raad meegegeven kaders en uitgangspunten zal het college de 
Programmabegroting 2022-2025 opstellen.

Duurzaamheid
Voor zover mogelijk is bij de voorstellen in de Kadernota rekening gehouden met het 
duurzaamheidsbeleid van de gemeente Hillegom.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
De gemeente Lisse en Teylingen hebben een eigen traject voor de Kadernota. Afstemming 
vindt plaats en synchronisatie in proces streven wij, waar mogelijk, na.

Urgentie
De begroting voor het jaar 2022 moet voor 15 november 2021 zijn aangeboden bij de 
toezichthouder, de provincie Zuid-Holland. Behandeling in de gemeenteraad van de 
Programmabegroting 2022 is voorzien voor donderdag 11 november 2021.

Evaluatie
Evaluatie vindt plaats via de Bestuursrapportages en de jaarstukken.

Bijlagen en achtergrondinformatie
Kadernota 2022.

namens het college van burgemeester en wethouders, 

Mevr. drs. C.B. Baauw Dhr. A. van Erk 
secretaris burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 25 mei 2021 met als onderwerp Kadernota 2022 
gemeente Hillegom,

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op      
- de verordening ex artikel 212 Gemeentewet (financiële verordening),
- het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV),
- het bepaalde in artikel 189 van de Gemeentewet,

besluit:

1. De Kadernota 2022 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de financiële situatie op hoofdlijnen. 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 1 juli 2021,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan Dhr. A. van Erk
griffier voorzitter
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