
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord Met trots vooruit! 2022-2026.  
 
Leeswijzer: 
Het uitvoeringsprogramma is uitgewerkt van visie, naar doelen, naar concrete acties voor het college.  

 Met de jaartallen in het uitvoeringsprogramma wordt het startmoment aangegeven.   
De komende tijd vindt er nog een afweging plaats tussen het coalitieakkoord Hillegom en de 
raadsakkoorden van Lisse en Teylingen. Dit kan mogelijk nog leiden in wijzigingen in prioritering of planning.  

 Achter de actiepunten vindt u in welke paragraaf van de Programmabegroting 2023-2026 de actie is 
verwerkt. 

 In de blauwe tabel op het blad Financiën is verkort weergegeven voor welke actiepunten nieuw budget 
wordt ingezet en of dit incidenteel of structurele inzet betreft.  
 

 
 
 
 



Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2022 – 2026                                                                                BESTUUR

Ambitie
• Integrale aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken
• Maximale ruimte voor zelfredzaamheid van bedrijven en innovatieve kracht, instellingen, burgercollectieven en -initiatieven

Actief Bestuur
Doelen
1. Stevig inzetten op bestuur
2. Beleid optimaliseren
3. Flexibel besturen
4. Zoveel mogelijk inwoners/ondernemers 

betrekken
5. Oog houden voor de menselijke maat

Acties
• Blijvend inzetten op data-gedreven 

sturing; evaluatie inclusief kosten/baten 
analyse 4 

• Bepalen bestuurlijke rol afhankelijk van 
taak/ontwikkelingen/omgeving 4 

• Doorlopend actief beleid uitvoeren, 
evalueren en optimaliseren § BV 
GR HLT 

• Blijvend werken aan een opgavegerichte 
aanpak § BV GR HLT 

• Blijvend inzetten lobby voor lange termijn 
perspectief 4:2 

• Nadrukkelijk inzetten op communicatie en 
participatie 4:1 

• Voortzetten wijkavonden 4:1 

Dienstverlening Actief Burgerschap Verbonden partijen/ 
gemeenschappelijke
regelingen

Regio

D.L

Goede voorbeelden
* Corona  * monitor 
Sociaal Domein 
*Vluchtelingen

Doelen
1. Aansluitend op de behoeften 

van onze inwoners en 
ondernemers

2. We willen maximaal 
digitaliseren

Acties
• Kritisch bekijken of aanbod 

diensten aansluit bij de vraag 
(binnen bestaand budget) 4:1 

• Voortzetten werken volgens de 
1-loket gedachte 4:1 

• Voortzetten begrijpelijke  en 
toegankelijke communicatie en 
informatie 4:1 

• Doorlopend werken aan een 
heldere, toegankelijke en actuele 
website 4:1 

• Blijvend inwoners actief 
informeren en betrekken bij 
veranderingen 4:1 

• Intensivering inzet 
contactfunctionarissen voor 
wijken, ondernemers en 
verenigingen bij Overheid- en 
buurtparticipatie  4:1 

Goede 
voorbeelden
*Omgevingswet 
*Newsroom 
*Introductie 
nieuw 
afvalsysteem

Goede voorbeelden
*Julianapark 
*overdracht Haven 
aan WSV

Doelen
1. Ruimte voor initiatieven
2. Betrokkenheid bij lokale 

politiek versterken
3. Versterken bijdrage inwoners 

aan maatschappelijke 
vraagstukken in de 
leefomgeving 

Acties
• Stimuleren initiatieven en 

burgercollectieven, ja-mits 
benadering conform 
Omgevingswet 2:4-5 

• Faciliteren 
kindergemeenteraad 4:1 

• Vaststellen en uitvoeren 
participatiebeleid 4:1 

Doelen
1. Meer grip op verbonden 

partijen en de doelstellingen

Acties
• Accountshouderschap 

verstevigen door actiever en 
stevigere sturing aan de 
voorkant op (regionale) doelen 
en financiële middelen 
§ Verbonden Partijen 

• Harmonisatie van processen 
met oog op efficiency en colour 
locale § BV 

• Uitvoering geven aan de wet 
Gemeenschappelijke 
Regelingen § Verbonden 
Partijen 

Goede voorbeelden
*Samenwerking met 
GGD en ODWH
*Voorieder1

Doelen
1. Versterken en continueren rol en 

positie Hillegom in onze 
netwerken

2. Effectief aanpakken 
maatschappelijke vraagstukken

Acties
• Uitvoeringsagenda Duin- en 

Bollenstreek faciliteren,  regisseren 
en uitvoeren 4:2 

• Aanstellen regionale kwartiermaker 
uitvoeringsagenda Duin- en 
Bollenstreek 4:2 

• Blijvend investeren in regio 
Kennemerland en Metropool regio  
Amsterdam/ Haarlemmermeer 4:2 

* Acties van specifieke regionale 
thema’s zoals energietransitie en 
mobiliteit zijn te vinden bij de 
specifieke doelen  

Goede voorbeelden
* Strategische agenda 
Duin- en Bollenstreek 
*RES

D.L

D.L

D.L

D.L

D.L

D.L

D.L

D.L
D.L

D.L

D.L

D.L

16-09-2022

2022

2022

2023

2022

2023

2023

2023

D.L

2022



Uitvoeringsprogramma 2022 – 2026                                                                                                FYSIEK DOMEIN 
Vitaal en Toekomstbestendig dorp (I)

Ambitie
• Richting geven aan antwoord op vragen over wonen, mobiliteit en duurzaamheid in relatie tot beperkte beschikbare ruimte
• Goede afstemming van voorzieningen die bijdragen aan een prettig en gezond leefklimaat
• Via de instrumenten van de Omgevingswet blijven we werken aan een veilige en gezonde leefomgeving waarbij duurzaamheid voorop staat.

Mobiliteit

Goede voorbeelden
*Ringoevers *Vossepolder 
*vastgestelde sturingsinstrumenten
*Starterslening

Doelen
1. Deze raadsperiode besluit over (buitenstedelijke) woonlocaties
2. Bevorderen doorstroming en duurzame betaalbaarheid
3. Bouwen voor de eigen woningbehoefte van circa 1400 

woningen tot 2030.
4. Deze raadsperiode nadenken over en inplannen van 

(mogelijke) locaties voor woningbehoefte tot 2040

Acties
• Intensiveren inzet om wonen in Hillegom voor alle Hillegommers

op een passende wijze mogelijk te maken 2:3 
• Blijvend uitvoeren van het woonprogramma 2020-2024 (in lijn 

met regionale woonagenda Holland Rijnland) en programma 
huisvesting arbeidsmigranten en andere specifieke doelgroepen 
2:3 

• Actualiseren Woonvisie (2024) inclusief discussie mix 
doelgroepen en % sociale woningbouw 2:3 

• Doorlopend toepassen sturingsinstrumenten zoals de 
doelgroepenverordening, beleidsuitgangspunten 
zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding. 2:3 

• Onderzoeken transformatie van (binnenstedelijke) 
bedrijventerreinen naar gebieden van wonen en werken 
2:5/3:1 

• Onderzoeken en overleggen met de raad over mogelijkheden 
nieuwe (buiten stedelijke) uitbreidingslocaties aan de randen van 
het dorp 2:5 

• Onderzoeken ism STEK beschikbaar- en betaalbaarheid 
woningvoorraad aansluitend op de uitgangspunten van de 
Omgevingsvisie 2:3 

• Uitvoering geven aan beschermd wonen 2:3 
• Jaarlijks monitoren demografische ontwikkelingen/data op de 

woningmarkt 2:3 
• Opstellen uitvoeringsprogramma Thuis wonen, inclusief integraal 

voorzieningen en dienstenaanbod voor ouderen 1:6 

Goede voorbeelden
*Regionale 
afstemming Duin-& 
Bollenstreek 
*herinrichting 
Meerlaan

Doelen
1. We zetten in op optimale leefbaarheid en veiligheid
2. (Door)ontwikkelen sterke, toekomstbestendige en 

gezonde regio
3. Verduurzaming mobiliteit

Acties
• Uitvoeren Mobiliteitsplan 2:2 
• Actualiseren huidige parkeernorm 

2:2 
• Voortzetten herinrichtingsplannen 2:6 
• Verbeteren verbinding OV Noord-Holland 2:2 
• Blijvend investeren in veilige trottoirs en fietsroutes 

inclusief monitoring van de verkeersveiligheid 2:2 
• Continueren inzet optimalisatie vervoer voor ouderen en 

minder-validen  1:6 
• Onderzoeken mogelijkheden randweg 2:2 
• Blijvend inzetten maatregelenpakket ontsluiting 

Noordelijke Duin- en Bollenstreek 2:2 
• Continueren inzet op regionale lobby tbv mobiliteit 2:2 
• Blijven stimuleren van duurzame mobiliteit 2:2 

D.L

D.L

D.L

D.L

D.L

D.L

Algemeen
Acties
• Doorlopend actueel houden van de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom 2:4 
• Opstellen van een Omgevingsplan voor het totale grondgebied van Hillegom 

2:4 
• Vormgeven integraal beleid en de beleidscyclus, inclusief monitoring en 

actualisatie. 2:4 
• Doorlopend stimuleren en faciliteren van plannen van ontwikkelaars, 

corporaties, bedrijven en particuliere initiatiefnemers, die bijdragen aan de 
koers van de Omgevingsvisie of de ISG. 2:5 

• Doorlopend invullen van en actiever beleid (zelf kopen) op eigen 
grondexploitaties met focus op duurzaamheid en betaalbaarheid. 2:5 

• Blijvend borgen en door ontwikkelen nieuwe manier van werken conform 
de geest van de Omgevingswet (voortzetten pionieren, pilots en 
proeftuinen) 2:4 

• Evalueren uitvoeringsprogramma (Duurzaamheid) mogelijke koppeling 
SDG’s 2:6 

Wonen

D.L

D.L

D.L

D.L

Goede voorbeelden
* Omgevingsvisie 
Heerlijk Hillegom 
* Omgevingsplan 
Buitengebied 
* Omgevingstafel

16-09-2022

2023
D.L

D.L

D.L

2023 

D.L

2023

D.L

2022

2023

2023

2024

2022

D.L

2023

2023

2023



Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2022 – 2026                                                                                FYSIEK DOMEIN 
Vitaal en Toekomstbestendig dorp (II)

Ambitie
• Richting geven aan antwoord op vragen over wonen, mobiliteit en duurzaamheid in relatie tot beperkte beschikbare ruimte
• Goede afstemming van voorzieningen die bijdragen aan een prettig en gezond leefklimaat
• Via de instrumenten van de Omgevingswet blijven we werken aan een veilige en gezonde leefomgeving waarbij duurzaamheid voorop staat.

Openbare Ruimte
Algemeen
Doelen 
1. Blijven investeren in een schone en veilige 

leefomgeving met oog voor kwaliteit
2. Openbare Ruimte is klimaatbestendig

Acties 
• Continueren inzet koppelen van kleine stukjes groen 

2:6 
• Doorgaan met inrichten openbare ruimte t.b.v bewegen 

voor jong en oud (sportieve routes) 2:6 
• Blijvend bijdragen aan de opvang van water 2:6 
• Actualiseren (jaarlijks) LIOR *2:6 

(*Leidraad duurzame (her) inrichting van de openbare 
ruimte)

Energietransitie

Goede voorbeelden
*Zorgeloos groen 
* bijenhotel, 

Doelen
1. Energie- en klimaatneutraal in 

2050
2. De gemeente geeft zelf het 

goede voorbeeld
3. We stimuleren innovatie en 

nieuwe technieken.

Acties
• Continueren uitvoering 

transitievisie Warmte, RES en LES 
2:6 

• Stimuleren energiebesparing o.a. 
energiecoaching 2:6 

• Stimuleren plannen duurzame 
energieproductie op agrarische 
bedrijven 2:6 

• Bevorderen opwekken energie met 
focus op zonnepanelen 2:6 

• Doorgaan met onderzoeken 
mogelijkheden stimulerings-
maatregelen eigen energie-opwek 
2:6 

• Samenwerken in de regio om 
hernieuwbare energiebronnen te 
onderzoeken 2:6 

• Doorgaan met stimuleren isolatie 
van woningen met een specifiek 
bouwjaar 2:6 

• Doorgaan met stimuleren 
verduurzamen gemeentelijke 
accommodaties 
§ Onderh. Kapt 

• Bestrijden energiearmoede 1:4 

Goede voorbeelden
*Voucher energiebesparing, 
oprichting Hillezon,

D.L

D.L

D.L

D.LD.L

D.L

D.L

D.L

D.L

D.L

Doelen
• Vergroten biodiversiteit
• Behouden van zo veel mogelijk open landschap in ons 

buitengebied 

Acties
• Blijven investeren in groen in de wijken (met aandacht voor 

inheemse) bomen én % groen in de wijk tov bebouwing) 
2:6  

• Voortzetten uitvoering geven aan het gebiedsprogramma 
B(L)oeinde Bollenstreek 3:2 

• Onderzoeken van mogelijkheden van het vergroten 
vogelbroedgebied in de polders 2:6 

• Doorgaan met uitbreiden bomenareaal in de wijken 2:6 
• Continueren realisatie gevarieerde en natuurlijke 

begroeiing bermen en slootkanten 2:6 
• Opstellen en werken aan Uitvoeringsprogramma 

klimaatadaptatie 2:6 

Doelen
• Afval verminderen
• Circulaire inkoop bevorderen

Acties
• Doorgaan met bevorderen circulaire inkoop 2:6 
• Stimuleren innovatief en circulair ondernemerschap

2:6 
• Blijven inzetten op het voldoen aan 

(afval)vangdoelstellingen 2:6 
• Onderzoek naar Milieustation 3.0 2:6 
• Blijvend tegengaan zwerfvuil in de buitenruimte. 

2:6 
• Afspraken maken met ondernemers over afval. 

2:6 
• Doorgaan met stimuleren hergebruik van afval 2:6 

Biodivers en klimaatadaptief Circulair en verantwoord

D.L D.L

Goede voorbeelden
*Van Nispenpark 
* Julianapark, Goede voorbeelden

*afvalbeleid

D.L

16-09-2022

D.L

D.L

D.L

D.L

D.L

D.L

D.L

D.L

D.L

2023

2023

2023

2023

2022



Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2022 – 2026                                                                                FYSIEK DOMEIN 
Werken en economie

Ambitie
• Faciliteren lokale en regionale economie die zorgt voor een levendige en bedrijvige gemeente en werkgelegenheid
• Voldoende 1e en 2e klas bollengrond voor behoud van vitale agrarische sector en behoud van onze culturele identiteit,  

kwaliteit leefomgeving en toeristische trekpleister

Centrum
Doelen
1. Uitstraling en verblijfskwaliteit 

versterken
2. Behoud dorpse en historische 

uitstraling
3. Balans tussen gezelligheid en 

bereikbaarheid

Acties
• Tegengaan leegstand 

centrum door multi-functionaliteit
mogelijk te maken onder andere 
combinatie wonen/winkel 3:1 

• Behouden gratis parkeren  3:1 
• Blijven stimuleren diverse grote 

en kleine activiteiten en evenementen
in combinatie met cultuur 1:2 

• Actualiseren kader dorpse uitstraling 
2 

• Uitvoeren aanbevelingen evaluatie 
Openbare Ruimte centrum 2:6

Toerisme

Arbeidsmarkt

Goede voorbeelden
* Ondernemend 
Hillegom *Hillegoms 
Muziekfeest 
*Lentefeest

Goede 
voorbeelden
*Herinrichting 
Hoofdstraat

Goede 
voorbeelden
*techniekpact 

Doelen
1. We zetten in op het jaarrond 

aantrekken van recreanten en 
toerisme

2. We versterken de wisselwerking 
tussen toerisme, recreatie en 
agrarische sector

Acties
• Verbeteren samenhang en 

samenwerking tussen recreatieve 
hotspots in de regio 
(uitvoeringsagenda D&B) 3:2 

• Verder werken met de vastgestelde 
nota Verblijfsrecreatie 3:2 

Doelen
1. Aantrekken en behouden 

arbeidspotentieel op de krappe 
arbeidsmarkt in de regio met specifieke 
aandacht voor jongeren

Acties
• Blijven faciliteren netwerk werkgevers 

en onderwijsinstellingen. 3 
• Doorlopend stimuleren hybride 

leeromgeving 1:4 

Goede 
voorbeelden
*Corso * 
Tulip Barn

Regionale economische 
samenwerking
Doelen
1. Eigen identiteit en cultuur van Hillegom 

met meer effect uitdragen

Acties
• Uitvoering geven aan de economische 

componenten van de uitvoeringsagenda 
Duin- & Bollenstreek 3:2 

• Ontwikkelen regionale branding van de 
bollenstreek 3:2 

• Inrichten regionaal (D&B streek)netwerk 
gericht op verbinding van de verschillende 
sectoren en  kennisintensieve economie in 
de verschillende regio’s om ons heen 3:2 J

Algemeen
Acties
• Waar mogelijk blijven we voorrang 

geven aan lokale ondernemers bij 
gemeentelijke opdrachten 3:1 

• Voortzetten en mogelijk intensiveren 
ondersteuning door bedrijfs-
contactfunctionarissen 4:1 

• Doorlopend stimuleren samenwerking 
Ondernemend Hillegom en 
ondernemers 3:1 

• Voortzetten samenwerking met 
Hillegomse ondernemers en culturele 
sector aan maatschappelijke thema’s 
zoals  duurzaamheid, gezondheid 
(digitale)bereikbaarheid, 
promotie van een aantrekkelijk dorp 
etc. 3:1 

• Blijven stimuleren en faciliteren 
toekomstbestendig ondernemen 3 

• Toekomstbestendig maken van 
bestaande bedrijventerreinen in lijn 
met de Omgevingsvisie 3:1 

D.L

D.L

Goede 
voorbeelden
*TV-serie De 
Bollenjongens

D.L

D.L

D.L

Agrarische Sector
Doelen
1. Streven naar behoud van de 

bollenstreek

Acties
• Evalueren ISG inclusief instrumenten 

3:2 
• Bespreken resultaten evaluatie ISG met 

de raad 3:2 
• Stimuleren (regionale) koppeling 

kennisintensieve economie 3:2 D.L

D.L

D.L

16-09-2022

2022

D.L

D.L

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023



Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2022 – 2026                                                                          MAATSCHAPPELIJK DOMEIN 
Vitale Inwoners (I)

Ambitie
• Iedereen doet mee en minder mensen voelen zich eenzaam. We blijven inzetten op de doelen zoals omschreven in de MAG
• Voorzieningenniveau op peil houden
• Samen houden we Hillegom veilig
• We willen een fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag

Onderwijs
Doelen
1. Iedereen kan meedoen in de 

veranderende maatschappij en “een 
leven lang leren”

2. We streven nadrukkelijk naar aansluiting 
van onderwijs op de regionale 
arbeidsmarkt om jongeren en bedrijven 
te behouden

Acties
• Continueren goede en passende huisvesting 

onderwijs (Giraf en Toermalijn) 1:2
• Blijven inzetten op passend onderwijs en 

leerlingenvervoer 1:5
• Blijven inzetten aanpak laaggeletterdheid, 

zoals Taalhuis 1:2
• Samenwerken in de Triple Helix tbv

aansluiting arbeidsmarkt 3
• Bevorderen leer- en werktrajecten door het 

leggen van verbindingen tussen onderwijs 
en werkgevers 3

• Zorgen voor goede ventilatie in de 
schoolgebouwen 1:2

• Voortzetten uitvoeren 
onderwijskansenbeleid en de Regionale 
Educatieve agenda 1:5

Cultuur

Goede voorbeelden
* IKC

Doelen
1. Cultuur draagt bij aan het bereiken van de 

doelstellingen van de maatschappelijke 
agenda op het gebied van inclusie, 
ontwikkeling, welzijn etc.

Acties
• Doorgaan met stimuleren verbinding culturele 

sector met andere sectoren om meer MAG 
doelstellingen te bereiken 1:2 

• Doorgaan met stimuleren talentontwikkeling  
en ontmoeting tussen inwoners  1:2 

• Verbinden culturele evenementen zodat er 
meerwaarde ontstaat 1 + 1 = 3  1:2 

• Inzetten op meer Kunst in de Buitenruimte 1:2 

Goede voorbeelden
*Hillegomse
Muziekschool

Cultureel Erfgoed
Doelen
1. Juiste balans vinden tussen bescherming 

cultureel erfgoed en noodzakelijke 
ontwikkelingen met oog voor het verleden en 
de toekomst

Acties
• De toegevoegde waarde van cultuur en cultureel 

erfgoed actief uitdragen en promoten 1:2 
• Bepalen op welke manier erfgoed wordt 

beschermd en in welke mate 1:2 

Cultuur

D.L

D.L

D.L

D.L

D.L

D.L

2023

2024

D.L

D.L

2023

D.L

D.L

D.L

Goede voorbeelden
*Groene Bollenschuur

16-09-2022

2023

2023

2023

2023

2023



Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2022 – 2026                                                                          MAATSCHAPPELIJK DOMEIN 
Vitale Inwoners (II)

Ambitie

Welzijn en 
Zorg

Veiligheid en leefbaarheid

Doelen
1. Blijven inzetten op passende zorg en behoeften van onze inwoners
2. WMO betaalbaar houden
3. Hillegom wordt deze raadsperiode een dementievriendelijk 

gemeente
4. We zetten in op preventie

Acties
• Onderzoeken of we een deel van het huidige maatwerk naar meer 

algemene voorzieningen kunnen verschuiven 1:7 
• Overleggen met samenwerkingspartners en maatschappelijk 

middenveld over algemene voorzieningen 1:7 
• Stimuleren en faciliteren inwoners en organisaties om zich actief in te 

zetten voor een dementievriendelijke samenleving (binnen bestaand 
budget) 1:6

• Blijven ondersteunen en waarderen mantelzorgers en vrijwilligers en 
het verenigingsleven 1:3 

• Onderzoeken en faciliteren mogelijkheden ontmoeting voor ouderen 
in het centrum 1:3

• Verkrijgen duidelijkheid over structurele landelijke financiering tbv
zorg Aanpassingen 

• Verbinding zoeken tussen verschillende beleidsterreinen en partners 
op gebied van Jeugdzorg 1:5

• Uitvoeren actieplan één tegen eenzaamheid 1:3 
• Verder werken aan een integrale toegang met de uitgangspunten 

1gezin/1plan 1:3 
• Blijven inzetten op vroeg signalering om schuldenproblematiek te 

voorkomen of vroeg aan te kunnen pakken 1:4 
• Doorgaan met uitvoering geven aan de doorlopende transformatie van 

de Maatschappelijke zorg 1:6 
• Verder werken aan de transformatie van de jeugdhulp 1:5 
• Inzetten cultuur zoals: muziek, dans, theater etc 1 inl / 1:2 

Doelen
1. Vergroten vertrouwen in de overheid
2. Verminderen aantrekkingskracht van criminaliteit
3. Effectieve integrale aanpak veiligheid en leefbaarheid

Acties
• Extra inzet aanpak huftergedrag in het verkeer 2:1 
• Doorgaan met handhaving buitenruimte ISG 2:1
• Verder gaan met samenwerken aan een integrale aanpak in de regio via 

Zorg- en Veiligheidstafel 2:1 
• Door ontwikkelen aanpak Ondermijnende criminaliteit 2:1 
• Creëren extra ruimte voor handhaven regels door inzet extra middelen en/of 

capaciteit (BOA’s) 2:1 
• Blijvend inzetten op zichtbare aanwezigheid van politie en BOA’s in de 

openbare ruimte en online (Facebook, Instagram) 2:1
• Inzetten op technologische vernieuwingen ter voorkoming van overlast

(bv cameratoezicht) 2:1 
• Opstellen nieuw integraal veiligheidsbeleid 2024-2027. Uitvoering in 

Veiligheidsjaarplan 2:1 
• Uitvoeren VTH-taken conform wet Kwaliteitsborging 2:1 
• Voortzetten uitvoering regiovisie voor de aanpak en bestrijding huiselijk 

geweld en kindermishandeling 1:7 

Goede voorbeelden
*Aanpak 
ondermijning *Zorg-
en Veiligheidstafels

Sport en 
gezondheid
Doelen
1. Hillegom daagt uit tot een gezonde 

levensstijl

Acties
• Onderzoek naar beweegbare overkapping 

openluchtzwembad 1:1
• Doorgaan met stimuleren multifunctioneel 

gebruik van (nieuwe) sportvoorzieningen 
1:1

• Doorgaan met faciliteren goede 
sportaccommodaties die aansluiten bij de 
behoeften van Hillegommers 1:1

• Onderzoek naar mogelijkheden optimalisatie 
exploitaties accommodaties 1:1 

• Voortzetten uitvoeren verschillende 
gezondheidsprogramma’s 1.1 

• Blijven voorzien in inrichting en ruimte om te 
spelen en te bewegen 1:1 

• Ontwikkelen gymzalen Giraf en Toermalijn 
1:2 

Goede voorbeelden
*buurtsportcoaches
*JOGG

D.L

D.L

D.L

D.L

D.L

D.L

D.L
D.L

D.L
D.L

Goede 
voorbeelden
*Voor Ieder1

D.L

D.L

D.L

D.L

• Iedereen doet mee en minder mensen voelen zich eenzaam. We blijven inzetten op de doelen zoals omschreven in de MAG
• Voorzieningenniveau op peil houden
• Samen houden we Hillegom veilig
• We willen een fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag
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Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2022 – 2026                                                                                
Financiën

Ambitie
• Een financieel gezonde gemeente blijven

Doelen
1. Uitgangspunt is geen stijging van de gemeentelijke belastingen (behoudens inflatiepercentage)
2. Harmonisatiemogelijkheden met behoud van efficiency en behoud van couleure locale

Acties 
• Werven van subsidie en fondsen specifiek voor nieuwe taken zoals bijvoorbeeld Jeugdzorg en 

de Energietransitie § Alg. dekkingsmiddelen 
• Vergroten financiële bijdragen van Rijk en Provincie voor nieuwe taken, door lobby via de VNG en andere partners uit ons 

netwerk § Alg. dekkingsmiddelen 
• Onderzoek naar harmonisatiemogelijkheden en efficiency binnen HLTsamen 1 t/m 4 § Alg. dekkingsmiddelen  
• Realistisch begroten § Alg. dekkingsmiddelen 

Goede voorbeelden
* Gezonde financiële 
huishouding
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