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Voorwoord 
 
Aan het bestuur,  
 
Voor u ligt de Begroting 2021-2024 van de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen. 
Hierin schetsen we de ontwikkelingen die in 2021-2024 op ons afkomen. De ontwikkelingen vloeien 
voort uit het bedrijfsplan HLT Samen Sterker! (2016), de organisatievisie en organisatie-agenda 
(2018), de coalitieprogramma’s 2018-2022 van de drie gemeenten, de strategische verkenningen 
2018-2022, de Tussenevaluatie HLTsamen en de Omgevingsanalyse Teylingen.  
 
Daarnaast doen zich ontwikkelingen voor die niet voortvloeien uit bovengenoemde documenten, 
zoals bijvoorbeeld de snel krapper wordende arbeidsmarkt en de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet in 2021. Hierdoor verandert onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers en 
instellingen.  
 
Op alle fronten zal de HLT-werkorganisatie het hoofd moeten bieden aan de veranderende 
samenleving en de opgaven die daaruit voortvloeien. De doorontwikkeling van de 
participatietrajecten zal aandacht vragen van de drie gemeenten. Een herijking van rollen en 
verantwoordelijkheden maakt hier onder andere onderdeel van uit. In 2020 zijn de eerste stappen 
voor een regionale energiestrategie (RES) gezet. Parallel aan dit traject loopt het ontwikkelen van de 
lokale energie-strategieën (LES) en de transitievisie warmte. De gewenste vernieuwing in het sociaal 
domein op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen wordt in 
2021 verder uitgevoerd. Dit alles heeft impact op de kosten voor de drie gemeenten en de bijdrage 
aan HLTsamen. Uiteraard kijkt HLTsamen ook in 2021 kritisch naar kosten en het evenwicht tussen de 
beschikbare capaciteit en (nieuwe) taken. 
 
Met de aanbevelingen van de in 2019 door bureau Berenschot uitgevoerde tussenevaluatie is 
HLTsamen direct aan de slag gegaan. In deze begroting komen de bevindingen en het opvolgen van 
de aanbevelingen uit de tussenevaluatie aan de orde, onder andere bij de thema’s dienstverlening, 
samenspel met de samenleving (Participatie) en strategische positieverbetering. Het opvolgen van de 
aanbevelingen leiden in 2021 tot een verdere doorontwikkeling van HLTsamen.  
 
Tijdens het voorbereiden van de begroting brak de coronacrisis uit. Bijgaande begroting is hierdoor 
opgesteld in een onzekere tijd. Financiële gevolgen die er eventueel zijn voor de jaren 2021 - 2024 
zijn op dit moment helaas nog niet te overzien. 
 
Directieteam HLTsamen,  
 
Constance Baauw 
Juul Covers 
Boudewijn Marinussen 
 

 

2 april 2020 
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1. Voorstel 
 

Wij stellen voor: 

1. De begroting HLTsamen 2021 vast te stellen en de meerjarenramingen 2022-2024 voor 

kennisgeving aan te nemen. 

2. De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor 2021 vast te stellen op: 

a. Gemeente Hillegom   € 9.843.000 

b. Gemeente Lisse   € 11.819.000 

c. Gemeente Teylingen   € 19.176.000 

3. Een bedrag van € 1.988.000 beschikbaar te stellen voor de investeringen, jaarschijf 2021, 

zoals vermeld in het overzicht investeringen; 

4. Voor de nieuwe taken/nieuw beleid 2021 een bedrag beschikbaar te stellen van totaal  

€ 2.231.000. 
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2. Inleiding 
 

2.1 Algemeen 

De begroting is een financiële uitwerking van de kadernota HLTsamen 2021. De kadernota schetste 
de ontwikkelingen die in 2021 afkomen op de organisatie en/of de gemeenten. 
 
2021 wordt het vijfde jaar van de werkorganisatie HLTsamen. Uit de tussenevaluatie die Bureau 
Berenschot in 2019 uitvoerde, vloeit een aantal aanbevelingen voort die worden door vertaald in 
het concernplan en de domein- en teamplannen 2020 en 2021.  

 
Majeure ontwikkelingen 
Uit de leidende plannen, programma’s en verkenningen tekenen zich de volgende majeure 
ontwikkelingen af die het komende jaar invloed uitoefenen zowel op de HLT-organisatie als op de 
drie gemeenten. Deze ontwikkelingen hangen veelal met elkaar samen en worden integraal 
opgepakt. Het gaat om: 
- dienstverlening  

- participatie, samen werken met de omgeving  

- transformatie sociaal domein 
- de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
- duurzaamheid/energietransitie/klimaatadaptatie 
- de aanpak van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit (ondermijning).  
- data gedreven sturen 
- landelijke aanpak adreskwaliteit 

- tussenevaluaties coalitieakkoorden/collegewerkprogramma’s (mid-term reviews) 
- strategische positieverbetering 
- ontwikkelingen Domein Bedrijfsvoering 
- communicatie 
- arbeidsmarkt en personeel 
- vastgoed 

- autonome ontwikkelingen 
- professionaliseren van de werkorganisatie HLTsamen. 
 
Bovenstaande ontwikkelingen komen uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 3 Programmaplan.  
 

Autonome ontwikkeling  

Door een wetswijziging legt met ingang van het verslagjaar 2021 het College van burgemeester en 
wethouders in de jaarrekening verantwoording af over de rechtmatigheid; dit leidt mogelijk tot een 

taak voor HLTsamen. 

 

2.2 Visie en organisatieagenda HLTsamen  

De visie van HLTsamen luidt als volgt: 

 

HLTsamen staat in verbinding met de samenleving en werkt ‘van buiten naar binnen’. 

Wij leveren ‘service op maat’ en delen ons sterk opgebouwde netwerk met 

belanghebbenden. We denken vanuit de opgave die er ligt, vanuit ‘de bedoeling’ en 

niet de regels. Wij maken het de samenleving mogelijk om zelf te handelen en 

vormen het verlengstuk van trends in de samenleving. Mensen kunnen rekenen op 

onze steun waar nodig. In ons werk maken we gebruik van nieuwe technologieën en 

leveren we persoonlijk vakmanschap. Wij zijn een krachtige partner in de regio en in 

de diverse strategische samenwerkingen (regionaal, provinciaal en landelijk) waar we 

deel van uitmaken. Wij zijn die werkgever waar je bij wilt werken, waar je trots op 

bent. Samenwerking en eigen verantwoordelijkheid vinden wij belangrijk. 

Medewerkers kunnen veel leren bij ons zodat zij groeien in hun persoonlijke 

vaardigheden.1 

 

                                                           
1 Organisatievisie HLTsamen 2020  
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Tot en met 2019 is hard gewerkt aan de organisatie-agenda die naadloos aansluit op bovenstaande 

visie.  

 
Voor 2020 heeft de directie een koers uitgezet die vier thema’s benoemd waarop de aandacht zich 
richt:  
Thema 1 Sturing en heldere rol- en taakverdeling 
Thema 2 Politiek speelveld en de omgeving 
Thema 3 Integraliteit: samenhang en samenspel 

Thema 4 Betere balans en verminderde werkdruk. 
In het concernplan en de domein- en teamplannen zijn deze thema’s nader beschreven en 
uitgewerkt. Het verder professionaliseren van de organisatie zit besloten in bovenstaande thema’s.  

 
Voor 2021 en verder zal op basis van een evaluatie van de organisatieagenda 2020 een herijking 
van de visie plaatsvinden en een nieuwe agenda voor 2021-2024 worden opgesteld.  
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2.3 Bedrijfsplan HLT Samen Sterker! 

De uitgangspunten van de HLTsamen-organisatie zijn: het verminderen van de kwetsbaarheid, het 

verbeteren van de kwaliteit, het verminderen van de kosten en het bijdragen aan de strategische 

positieverbetering van de drie gemeenten (de drie 3 K’s en de S). In 2019 stond het verbeteren 

van de kwaliteit in de organisatie centraal. In 2020 maken we een start met het verbeteren van de 

strategische positie. Uit de Tussenevaluatie HLTsamen die Berenschot in 2019 uitvoerde, is een 

aantal aanbevelingen voorgekomen die het HLTbestuur heeft overgenomen. In 2021 volgt opnieuw 

een evaluatie van de HLT-organisatie. 

 

2.3.1. Kwaliteit  
Uit de Tussenevaluatie HLTsamen blijkt dat de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners op peil is 

gebleven. Aan de eigen ambitie van HLTsamen om de verwachtingen te overtreffen werken we in 

2021 gestaag door; in 2020 inventariseren we, zowel voor de externe als de interne klanten van 

HLTsamen, de wensen ten aanzien van de doelstelling ’verwachtingen overtreffen’ en verwerken 

we de uitkomsten in meetbare indicatoren met specifieke aandacht voor de ondernemers. Vanaf 

2021 monitoren we deze indicatoren. Daarnaast besteden we ook in 2020 specifiek aandacht aan 

de dienstverlening aan colleges en raden, mede in het licht van het laatste jaar waarin de coalitie- 

en raadswerkprogramma’s gerealiseerd worden. Daarbij wil HLTsamen investeren in de toekomst 

door het stimuleren en ondersteunen van ontwikkelingen als data gedreven sturen waarbij slim 

gebruik gemaakt wordt van beschikbare data voor het opstellen en evalueren van beleid. Dit vraagt 

om zowel een professionaliseringsslag voor de HLT-werkorganisatie als een investering in 

bijvoorbeeld een datawarehouse en een dataportaal. Voor 2021 en de jaren daarna heeft deze 

ontwikkeling impact op de drie gemeenten. 

 

2.3.2. Kwetsbaarheid 
De kwetsbaarheid van functies (éénpitters) zoals de drie gemeenten in de lokale context kenden, is 

de afgelopen jaren als gevolg van de ambtelijke krachtenbundeling afgenomen. Bureau Berenschot 

constateerde in oktober 2019 dat ‘HLTsamen voor een aantal taken duidelijk minder kwetsbaar is 

geworden, ook als gevolg van procesharmonisatie. Wel zien we het gevaar van nieuwe 

kwetsbaarheid als gevolg van specialisaties.’ 2 In 2020 zijn de cruciale (kwetsbare) functies in kaart 

gebracht en gemonitord. Daarbij is en wordt geïnvesteerd in het verminderen van de digitale 

kwetsbaarheid. 

 

2.3.3. Kosten  
Bij de start van HLTsamen hebben de raden een taakstelling van € 1,8 miljoen opgelegd aan de 

organisatie. HLTsamen is erin geslaagd deze structurele besparing te vinden. In 2020 krijgt de 

totale besparing van € 1,8 miljoen zijn beslag en realiseert HLTsamen haar bezuinigingsopdracht. 

Uiteraard kijkt HLTsamen ook in 2021 kritisch naar kosten en het evenwicht tussen de beschikbare 

capaciteit en (nieuwe) taken. 

 

Intussen verandert de samenleving voortdurend, net als de opgaven voor de gemeenten. Net als in 

de oude constellatie van drie separate gemeenten met de eigen ambtelijke organisatie het geval 

geweest zou zijn, moeten de gemeenten en daarmee de HLT-werkorganisatie het hoofd bieden aan 

de veranderende samenleving en de opgaven die daaruit voortvloeien. Dit heeft impact op de 

kosten voor de drie gemeenten en de bijdrage aan HLTsamen. 

 

2.3.4. Strategische positieverbetering 
In de structuur van werkorganisatie HLT Samen is het organisatieonderdeel Strategie en Projecten 

gepositioneerd. Ook is aan de domeinen Maatschappelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke 

Ontwikkeling strategische advies- en denkkracht toegevoegd. De strategisch adviseurs en 

                                                           
2 ‘HLTsamen op weg, Tussenevaluatie van de ambtelijke fusieorganisatie HLTsamen’, 7 oktober 2019  
  Berenschot 
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projectleiders zorgen voor (meer) strategische adviescapaciteit rondom complexe en regionale 

vraagstukken. In het bedrijfsplan is over het innemen van bestuurlijke strategische positionering 

de volgende tekst opgenomen: 

 

‘Ervaringen van andere ambtelijke fusieorganisaties leren ons bovendien dat, ondanks het feit 
dat sprake is en blijft van zelfstandige gemeentebesturen, deze gemeentebesturen in de 
grotere regio als eenheid worden gezien. De vraag in regionale bestuurlijke overleggen: wat 
is het standpunt van de HLT-gemeenten in deze? zal dan ook steeds vaker gesteld worden. 
Deze uitstraling kan ook effect hebben, zo zien we elders, op de mate waarin collegeleden 
strategische posities gaan innemen in (voorname) Gemeenschappelijke Regelingen, zoals in 
Dagelijks Besturen van Veiligheidsregio’s, Omgevingsdiensten, GGD-en en Metropool- 

regio’s.’ 3 

 
Uit de monitor HLT-ontwikkeling blijkt dat de afgelopen jaren aan het innemen van strategische 

posities zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau aandacht is geschonken. Het resultaat daarvan 

was dat het aantal strategische afspraken en posities sinds 2018 significant toenam.4  Berenschot 

geeft aan dat het van belang is hierbij aandacht te schenken aan de publieke waarde (wat wil je als 

gemeente(n) inhoudelijk bereiken?). In 2021 gaan we aan de slag met de te bereiken strategische 

doelen voor de gemeenten; hierover voeren we in 2020 het gesprek met colleges en raden. Het 

domein S&P neemt hierin de voortrekkersrol. 

 

Totaal aantal 
gerealiseerde 
strategische afspraken 
binnen de regio 
 
Economie        8 (+1) 

Duurzaamheid 8 (-) 
Wonen, zorg 
en welzijn      11 (+2)* 
 
 
 
*toename ten opzichte van 1-
meting   

Totaal aantal 
strategische posities 
 
 
 
Bestuurlijk      21 (+4) 

Ambtelijk        25 (+8) 
 
Waarvan sleutelposities: 
Bestuurlijk        9 (+1) 
Ambtelijk          6 (+4) 
       
*toename ten opzichte van 1-
meting                                
                                                                        

 

  

                                                           
3 Bedrijfsplan HLT Samen sterker, januari 2016 
4 Monitor HLT-ontwikkeling, analyse 2-meting, september 2019 
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2.4 Strategische verkenningen 2018-2022 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen bracht het domein Strategie en Projecten in 

samenwerking met de andere domeinen Strategische verkenningen voor de drie gemeenten 

uit. In de verkenningen signaleren we de volgende belangrijke en relevante trends en 

ontwikkelingen: 

 Groen en duurzaam 
 Doe het zelf, doe het samen (veranderende rol burger en overheid)  

 Smart living 
 Connectiviteit 
 Digitale burger 
 Regionalisering 
 Op maat (ieder mens is uniek).  

 

In 2021 stellen we voor de drie gemeenten strategische verkenningen 2022-2026 op. Ook 
hierin vervult het domein S&P een voortrekkersrol.  
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2.5 Financiële bijdragen 

Vanaf de Programmabegroting 2020 worden de gemeentelijke bijdragen aangepast conform het 

‘financieel kader gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden’. Dit betekent dat de bijdragen 

jaarlijks worden gecompenseerd voor loon- en prijsstijgingen. In de begroting HLTsamen wordt 

rekening gehouden met de geldende CAO-gemeenten. Wijzigingen in de CAO hebben direct gevolgen 

voor de begroting HLTsamen. De afwijkingen tussen de jaarlijkse compensatie en de werkelijke 

kosten worden afgerekend met de deelnemende gemeenten. 

  

In de bijdragen zijn een aantal correcties verwerkt alsmede de financiële consequenties van eerdere 

besluiten en het nieuwe beleid. Dit is in paragraaf 5.2 verder uitgewerkt. 

 

In de financiële tabellen kunnen afwijkingen voorkomen door afrondingen. De gemeentelijke 

bijdragen voor de begroting van HLTsamen zijn voor de komende jaren als volgt geraamd: 

 
          Bedragen x € 1.000 

HLTsamen 

Realisatie 
jaarrekening 

2019 

Gewijzigde 
begroting5 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 

Bijdrage Hillegom 9.661 9.384 9.843 9.840 9.737 9.705 

Bijdrage Lisse 11.370 11.514 11.819 11.649 11.552 11.427 

Bijdrage Teylingen 18.420 18.344 19.176 19.219 19.028 18.973 

Totaal baten 39.451 39.242 40.838 40.707 40.316 40.104 

  

                                                           
5 De gewijzigde begroting is de stand van de geactualiseerde begroting 2020.  
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3. Programmaplan 
In het visiedocument ‘Samen werken aan verbinding’ worden drie gebieden onderscheiden waarop 

we de werkorganisatie HLTsamen willen ontwikkelen: 

 

1. verbinding en ontwikkeling van onze HLTsamen organisatie; 

2. verbinding en ontwikkeling met de directe omgeving; 

3. verbinding en ontwikkeling in de regio. 

 

We hanteren deze ontwikkelgebieden als kapstok voor deze programmabegroting. Dit 

programmaplan bevat tot slot het overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 

3.1 Programma werkorganisatie HLTsamen 

 

3.1.1 Verbinding en ontwikkeling van HLTsamen organisatie 
In 2021 ligt de focus op het verder professionaliseren van HLTsamen. De veranderende 

samenleving vraagt om een overheid die meedenkt en meewerkt: dit vereist een flexibele en 

wendbare organisatie met gevoel voor dat wat er in de samenleving gaande is. Onderstaande 

thema’s richten zich op de doorontwikkeling en professionalisering in 2021 van de organisatie, 

uiteraard in samenhang met de verwachtingen en wensen van de drie gemeenten: 

 

Wat we willen bereiken? 

Verdere professionalisering van HLTsamen 

 

Wat we gaan doen 

Ontwikkeling domein Bedrijfsvoering 

De veranderende rol en taken van de overheid beïnvloeden de wijze waarop de gemeenten 

inwoners, bedrijven en instellingen benaderen: de primaire dienstverleningsprocessen zullen 

wijzigen (digitaliseren) en als gevolg daarvan ook de (integrale) bedrijfsvoeringprocessen.  

Een belangrijke opgave voor het domein Bedrijfsvoering is om zelf proactief maatschappelijke- en 

organisatieopgaven te signaleren en deze te vertalen naar ‘werk voor bedrijfsvoering’. Deze manier 

van werken geeft ruimte om te bekijken wat echt nodig is zonder in een beperkende 

‘uitvoeringsmodus’ te komen. Met de start van HLTsamen in 2017 is niet alleen de organisatie in 

omvang toegenomen, ook in ambitie, professionaliteit en effectiviteit is de lat hoger gelegd. Voor 

de ondersteuning van de ambtelijke organisatie heeft dit gevolgen. Op sommige gebieden moeten 

meer producten en diensten verzorgd worden van een grotere diversiteit dan voorheen. Het doel is 

te komen tot een robuust en centraal domein Bedrijfsvoering dat klaar is voor de toekomst en zich 

snel en wendbaar inzet om de ambities van de gemeenten en HLTsamen te realiseren. In 2020 

investeert het domein Bedrijfsvoering fors in het efficiënter en effectiever maken van de processen 

en blijft de aandacht gericht op resultaten die tijdig en van een goede kwaliteit zijn. Aanvullend 

hierop wordt in 2020 een voorstel opgesteld over een uiterlijk in 2023 te behalen structurele 

besparing. 

 

Communicatie  

De in 2020 ingezette ontwikkeling om de informatievoorziening en dienstverlening naar inwoners 

verder te versterken zetten we in 2021 voort. Eenduidige en actuele informatievoorziening via een 

systeem is de drager van de drie websites, mail, telefonie en sociale media. De webcare 

ontwikkelen we verder door. Aan de hand van een omni-channel dashboard (web, mail, telefonie, 

online communicatie) hebben we in 2021 inzicht in de kosten, de digitale ontwikkeling en het 

gebruik. Ook kunnen we met behulp van het dashboard communicatiekanalen met elkaar 

vergelijken en bijsturen waardoor meer regie ontstaat. De in 2020 volledig geoperationaliseerde 

Newsroom levert twee keer per week een omgevingsanalyse op voor Hillegom, Lisse en Teylingen; 

dit stelt medewerkers en bestuurders in staat om omgevingsbewust en proactief te werken. We 

stemmen daarbij de communicatie beter af op de informatiebehoefte en online dialoog door middel 

van een contentstrategie. Dit betekent dat er gerichte keuzes gemaakt worden waarover de 
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gemeenten communiceren; ook richten we ons hierbij op het aanbrengen van focus passend bij de 

positionering en beloftes van de drie gemeenten.  

 

Arbeidsmarkt en personeel 

In aansluiting op de vorige paragraaf is het aanhaken bij de belangrijkste opgaven van buiten 

(Omgevingswet, de veranderende vraag vanuit de samenleving) van groot belang. Dit betekent dat 

we blijvend moeten investeren in organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en persoonlijke 

ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast signaleren we krapte op arbeidsmarkt die nu zich al 

zichtbaar en voelbaar is voor vacatures bij Ruimtelijke Ontwikkeling, Financiën en ICT. Het inzetten 

op goed werkgeverschap, bekendheid van de organisatie en het benutten van de omvang van 

HLTsamen is en blijft een aandachtspunt. 6   

 

Andere belangrijke personele ontwikkelingen die in 2021 spelen zijn:   

• de Omgevingswet vraagt om nieuwe rollen van medewerkers zoals die van beslisser, 

voorzitter, casemanager, inhoudelijk secretaris. Dit vraagt (van sommige medewerkers) 

een andere manier van denken en werken: langzamerhand vindt een omslag plaats van 

functies naar rollen 

• Oudere medewerkers die langer in dienst blijven, jonge mensen aantrekken en (blijvend) 

interesseren voor het werken voor de gemeenten en mantelzorgers vragen ook in 2021 om 

specifieke aandacht; HLTsamen voert hiertoe een levensfasebewust beleid 

• Van medewerkers wordt verwacht dat zij flexibel en wendbaar zijn en zich blijvend 

ontwikkelen, om toegerust te zijn op de toekomst maar ook om alle (snelle) veranderingen 

het hoofd te bieden 

• De verdergaande digitalisering vraagt wat van het lerend vermogen van medewerkers en 

het leeraanbod  

• Inclusie (iedereen doet mee) vraagt in 2021 aandacht van HLTsamen: het is belangrijk als 

overheidsorganisatie, die in het kader van inclusie eisen stelt aan partners, een 

voorbeeldfunctie te vervullen 

• Het koesteren en handhaven van de typering van Berenschot van HLTsamen als ‘lerende 

organisatie’ betekent dat we structureel evalueren of de doorgevoerde interventies het 

beoogde effect hebben gesorteerd.  

 

 

 
 

 

Vastgoed  

Het (maatschappelijk) gemeentelijk vastgoed van de drie gemeenten verdient een professionele 

aanpak voor beheer, onderhoud, innen van de huren, etc. Op dit moment vinden deze activiteiten 

                                                           
6 De afgelopen jaren is gebleken dat (nieuwe) medewerkers zich aangetrokken voelen tot een grote(re) 

organisatie. Redenen hiervoor zijn onder andere: meer en betere doorgroeimogelijkheden, meer uitdaging door 
complexiteit (werken voor drie besturen) en mogelijkheden voor specialisatie. 
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soms nog te ad hoc plaats, zitten taken verspreid en soms verstopt in de organisatie en worden 

onderdelen niet uitgevoerd. In 2020 wordt door de kwartiermaker een plan van aanpak gemaakt 

dat ter besluitvorming aan het bestuur wordt aangeboden. 

 

Lisse en het (dagelijks) beheer van de openbare buitenruimte 

De gemeente Lisse zal een aantal uitbestede service en (groen-) beheer-taken in de openbare 

buitenruimte in verband met de afloop van de dienstverlenings-overeenkomst met de huidige 

uitvoerder terugnemen. De overheveling van taken naar HLTsamen vindt budgetneutraal plaats. 

Het budget voor de taken worden vanuit de begroting van de gemeente Lisse naar de HLT-

begroting overgeheveld. 

 

Rechtmatigheidsverantwoording door het bestuur van HLTsamen 

Tot en met 2020 verstrekken externe accountants een controleverklaring met een oordeel inzake 

getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten en gemeenschappelijke 

regelingen. Door een wetswijziging wordt het college van Burgemeester en Wethouders en het 

bestuur van HLTsamen vanaf boekjaar 2021 zelf verantwoordelijk voor de 

rechtmatigheidsverantwoording. Wetgeving over de reikwijdte en de criteria van de verantwoording 

wordt op dit moment nader uitgewerkt. De gemeente en HLTsamen kunnen zelf al aan de slag met 

de eigen ambities rondom de rechtmatigheidsverantwoording en wat ervoor nodig is om expertise 

op te bouwen. 

 

Garantiebanen 

Landelijk zijn afspraken gemaakt om in de jaren 2014-2023 extra banen te realiseren voor mensen 

met een arbeidsbeperking. Vanaf 2017 hebben de drie gemeenten aan de werkorganisatie 

HLTsamen ook middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van deze banen. Op verschillende 

plekken in de organisatie zijn daadwerkelijk mensen uit de doelgroep werkzaam. In samenwerking 

met het Servicepunt Werk wordt in 2021 gestreefd het aantal extra banen verder uit te breiden. 

 

 
 

3.1.2 Verbinding en ontwikkeling met onze directe omgeving 
We willen meer in verbinding komen met onze directe omgeving die bestaat uit inwoners, 

ondernemers en (belangen)groeperingen uit Hillegom, Lisse en Teylingen. HLTsamen helpt de klant 

op een moderne en efficiënte manier: digitaal waar het kan en persoonlijk waar de klant dat wil. 

Wij bieden kwaliteit, zijn zorgvuldig en snel. Onze persoonlijke dienstverlening is toegankelijk en 

biedt service over de gemeentegrenzen heen. 

 

Wat we willen bereiken 

Dienstverlening en bedrijfsvoering zijn afgestemd op de opgaven van de HLTsamen-organisatie en 

de drie gemeenten.  

 

Wat we gaan doen 

Dienstverlening 

De Tussenevaluatie laat zien dat in 2019 ‘De HLT-samenwerking volop in ontwikkeling is en 

overwegend progressie laat zien. De kwaliteit van dienstverlening aan inwoners is -ondanks de 

‘verbouwing van de winkel’ -  op peil gebleven. (…)’ Daarbij merkt Berenschot op over de eigen 
ambitie van HLTsamen ten aanzien van het verbeteren van de dienstverlening dat ‘Het doel ten 
aanzien van kwaliteit -verbeterde dienstverlening extern (inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke) organisaties en intern (gemeentebesturen) niet gerealiseerd is. De doelstelling 

Verplichte indicator bestuur en organisatie 2021

Formatie (fte per 1.000 inwoners) 4,3

Bezetting (fte per 1.000 inwoners) 4,3

Externe inhuur (als % van totale loonsom + kosten inhuur externen) 1,3%
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voor 2020 is om de verwachtingen te overtreffen; dit is anno 2019 nog niet het geval’. Landelijk 

gezien doen we het echter best goed, zo blijkt uit het volgende onderzoek: 

 

HLTsamen in de top 3 ‘beste gemeentelijke dienstverlener’ 

De werkorganisatie HLTsamen behaalde in 2019 de tweede plaats in een landelijk onderzoek naar 

gemeentelijke dienstverlening. De gemeente Fryske Marren behaalde de eerste plaats, de 

gemeente Tilburg eindigde op plaats drie. Een Mystery Guest heeft via verschillende kanalen 

informatie opgevraagd over een mogelijke verhuizing naar een gemeente. De vraag is uitgezet via 

website, contactformulier, email, WhatsApp, Twitter, Facebook en Telefoon. Hierdoor ontstond een 

beeld van de kwaliteit van de digitale dienstverlening in de volle breedte. Er is niet alleen gekeken 

naar de prestatie per kanaal maar ook of de gemeente in staat is om een consistent antwoord te 

geven over de verschillende kanalen. 

 

Dienstverlening en service op maat 

In 2021 verwachten we het doel van de verbeterde dienstverlening te hebben behaald en verder te 

bouwen aan het overtreffen van verwachtingen van onze in- en externe klanten. Dit geldt zowel 

voor de dienstverlening aan de balies en bij de telefonie als de digitale dienstverlening. De 

medewerkers van de buitendienst zijn voor de gemeenten Lisse en Teylingen de ‘ogen en oren’ in 

de buitenruimte en zijn zichtbaar aanwezig. Dit zal, samen met het door ontwikkelen van het 

meldingssysteem FIXI, een bijdrage leveren aan het overtreffen van de verwachtingen van de 

inwoners van beide gemeenten. De bedrijvencontactfunctionarissen en wijkregisseurs spelen ook 

een heel belangrijke rol in het onderhouden van de directe contacten met de buitenwereld en de 

veranderende rol van de overheid. 

 

Dienstverlening en de Omgevingswet 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 verandert tegelijkertijd de dienstverlening 

aan inwoners, ondernemers en instellingen. De Omgevingswet stelt de initiatiefnemer centraal en 

legt de lat voor de dienstverlening hoog: we werken vanuit de leefwereld van mensen, de overheid 

fungeert meer en meer als partner en adviseur. Er is een grote diversiteit aan klantvragen 

(complex en eenvoudig) en initiatiefnemers (inwoners, ondernemers, groeperingen, organisaties, 

professionals). Om recht te doen aan deze diversiteit én om de initiatiefnemer centraal te stellen, is 

het nodig te differentiëren in dienstverlening. Een inwoner heeft andere vragen en behoeften dan 

een ondernemer. Met behulp van serviceformules leveren we vanaf 2021 meer en betere service 

op maat. De formules zijn: de snelserviceformule, de ontwerpformule, de ontwikkelformule, de 

toezichtformule en de beheerformule. 
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Participatie 

In de Tussenevaluatie HLTsamen op weg is het volgende opgenomen over het samenspel met de 

samenleving: ‘Het samenspel met de samenleving geeft een positief beeld, zeker gegeven het feit 

van een jonge fusieorganisatie’ (…)’ De in 2020 uitgevoerde opdracht ‘Borging van participatie in 

de organisatie’ en de implementatie ervan helpt daarbij als basis voor een doorontwikkeling naar 

een andere manier van werken, met de Omgevingswet als katalysator voor de omslag naar 

overheidsparticipatie waarbij de overheid inwoners faciliteert bij hun initiatieven. De drie 

gemeenten deden de afgelopen jaren veel ervaring op met participatietrajecten. Die ontwikkeling 

zetten we voort in 2020 en 2021 samen met de drie gemeenten en ieder met hun eigen kleur en 

invalshoek. Een herijking van rollen en verantwoordelijkheden maakt hier onder andere onderdeel 

van uit. 

 

Transformatie sociaal domein  

De gewenste vernieuwing in het sociaal domein op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke 

ondersteuning en werk en inkomen wordt in 2021 verder uitgevoerd. Deze zogenoemde 

transformatieopgave is enkele jaren geleden ingezet via de decentralisaties van bevoegdheden op 

deze onderwerpen naar gemeentelijk niveau en wordt sindsdien vormgegeven. Het betreft een 

grote opgave, waarin niet alleen het effectiever maken van hulp en ondersteuning, maar ook het 

efficiënter inzetten van beschikbare financiën een belangrijke doelstelling is. De juiste hulp op de 

juiste plek op het juiste moment is de uiteindelijke doelstelling van deze operatie.  

 

In 2021 bestendigen we de decentralisaties 7 en ontwikkelen we deze door; zo werken we verder 

aan de integrale toegang waarbij laagdrempeligheid en het normaliseren van preventie (niet alle 

problematiek behoeft specialistische zorg) voorop staan. Ook besteden we expliciet aandacht aan 

inclusie (iedereen doet mee, VN-verdrag Gehandicapten); dit heeft voor 2021 impact op het 

personeelsbeleid van HLTsamen; we vragen onze partners om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt aan te nemen en we hebben hierin ook een voorbeeldfunctie.  

 

Daarbij bereiden we ons voor op de decentralisatie Maatschappelijke zorg die in 2022 gerealiseerd 

wordt. De opgaven zijn: het uitvoeren van de agenda Maatschappelijke Zorg en het convenant 

Maatschappelijke Opvang, het vormgeven van de inkoopprocedure voor maatschappelijke zorg, het 

maken van afspraken over verdeling van budgetten en het bepalen van het onderbrengen van 

(onderdelen van) gespecialiseerde zorg (al dan niet bij de huidige centrumgemeente). Daarnaast 

vragen de transformatie van het sociaal domein en duurzaamheid om een goede regievoering en 

sturing; onder andere investeren we in het door ontwikkelen van het accounthouderschap.  

  

De inwerkingtreding van de Omgevingswet 

Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. De nieuwe Omgevingswet biedt naast een betere 

afstemming tussen verschillende plannen en minder aparte regelgeving, meer ruimte voor 

gemeenten, provincies en waterschappen én meer ruimte voor particuliere ideeën. De houding bij 

het beoordelen van plannen is vanaf 2021 ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Samenwerken met de 

omgeving/participatie is daarbij een belangrijke pijler: vroegtijdig samenwerken vergroot de 

kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit 

direct op tafel komen. 

 

Duurzaamheid  

In 2020 worden de eerste stappen voor een regionale energiestrategie (RES) gezet. Parallel aan dit 

traject loopt het ontwikkelen van de lokale energie-strategieën (LES) en de transitievisie warmte. 

Beide eindproducten vormen input voor de regionale energiestrategie 1.0 die in 2021 gereed is. We 

zijn als HLT-organisatie met een compacte kerngroep verbonden aan bovengenoemde opgaven. 

                                                           
7 Werk en inkomen (Participatiewet), Jeugdzorg (Jeugdwet), ondersteuning van mensen die niet op eigen 
kracht zelfredzaam zijn (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wet Passend onderwijs  
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Daarbij hebben de organisatie en de medewerkers oog voor een duurzame ontwikkeling van de 

(lokale) samenleving en de gemeentelijke organisatie. Dit betekent dat we investeren in kennis en 

bewustwording van de medewerkers waardoor in het adviseren en uitvoeren steeds het 

duurzaamheidsaspect wordt betrokken. Dit geldt ook voor het management dat in de keuzes bij 

het maken van beleid voor de gemeentelijke organisatie aandacht besteedt aan een duurzame 

toekomstontwikkeling.  

 

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (ondermijning)  

Ondermijning is de afgelopen jaren een belangrijk, ook landelijk, thema geworden. Bij 

ondermijning maakt de georganiseerde criminaliteit (onderwereld) gebruik van diensten uit de 

bovenwereld. Het gaat om zaken als overlast van drugshandel, misbruik/uitbuiting van personen 

en investeringen door criminelen in de bovenwereld. Dit kan leiden tot vervlechting van onder- en 

bovenwereld met verslechtering van het ondernemersklimaat en verpaupering van wijken en 

buurten tot gevolg. Ook de digitale wereld wordt gebruikt om de onder- en bovenwereld met elkaar 

te verweven, met risico’s als identiteitsfraude en andere vormen van cybercrime. Daarnaast zien 

we nieuwe ontwikkelingen in de relatie ondermijning en zorg, zoals mensenhandel en het werven 

en gebruiken van jongeren binnen de drugscriminaliteit. Bij mensenhandel is er sprake van 

uitbuiting van personen. Dit gebeurt onder dwang, bijvoorbeeld in de seksindustrie, maar vindt ook 

plaats in andere sectoren, zoals de land- en tuinbouw of horeca. Ondermijning heeft een sterke link 

met de prioriteit jeugd en veiligheid en het thema cybercrime. 

 

Door de drie raden is in 2018 besloten te investeren in de nieuwe taak ondermijning voor drie jaar, 

tot en met 31 oktober 2021. In het derde kwartaal van 2020 vindt een evaluatie plaats, waaruit 

kan worden opgemaakt in hoeverre de inspanningen (en dus de investering) effectief is en- al dan 

niet zijn doorgang moet vinden. Het is van belang tijdig te besluiten of en zo ja op welke wijze de 

taak ondermijning wordt voortgezet na 31 oktober 2021. 

 

Data gedreven sturen 

Met de start van een data lab bij HLTsamen en de projecten die passeerden kan geconcludeerd 

worden dat het gebruik maken van (big) data bijdraagt aan een meer professionele werkwijze. De 

coalitieakkoorden vragen hierbij ook om het realiseren van een publieke meerwaarde door gebruik 

te maken van data. In 2021 werken we op programmabasis verder aan het data gedreven sturen. 

De intentie is het programma in drie jaar tijd te implementeren waarbij data gedreven sturen na 

2022 als werkwijze ingebed is in de (huidige) organisatie.   

Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA)      

In 2020 hebben we in het kader van de landelijke aanpak adreskwaliteit in HLT-verband een begin 

gemaakt met een integrale benadering en borging van de kwaliteit van de basisregistraties 

(waaronder de basisregistratie personen BRP) en de daarvoor te verrichten onderzoeken. In 2020 

bekijken we of er nog aanvullende incidentele en/of structurele middelen nodig zijn voor de 

gemeentelijk dienstverlening. De belangrijkste vraag is of we met de huidige capaciteit de 

benodigde kwaliteit kunnen leveren. Daarbij roept het op orde brengen van de adreskwaliteit 

evenals het vraagstuk van ondermijning vragen op rond de handhavingscapaciteit binnen de 

bestaande formatie.  

 

Tussenevaluaties coalitieakkoorden/collegewerkprogramma (mid-term reviews) 

In 2020 evalueren we de drie coalitieakkoorden/collegewerkprogramma (tussenevaluatie). Er zijn 

veel (landelijke) ontwikkelingen voor die invloed hebben op het gemeentelijk beleid. Denk hierbij 

aan thema’s als: PFAS, stikstof, de woningbouwopgave, de recentralisatie van de jeugdzorg8 en de 

                                                           
8 Misschien draait het kabinet door middel van een stelselwijziging de decentralisatie van 2015 gedeeltelijk 

terug. Of en hoe dat gaat gebeuren is nog niet bepaald. Er is kans dat de zwaarste en meest risicovolle 
jeugdzorgtaken worden op bovenregionaal niveau ingebed (onder andere jeugdbescherming en 
jeugdreclassering). De overige taken blijven zeer waarschijnlijk op lokaal en regionaal niveau zoals dat nu bij 
ons is geregeld. 
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(forse) toename van het aantal ouderen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de middelen waarover 

we nu beschikken die dan misschien voor 2021 dienen te worden herschikt/bijgeraamd. 

 

3.1.3 Verbinding en ontwikkeling in de regio 

Berenschot merkt in de Tussenevaluatie over het verbeteren van de strategische positie het 

volgende op: 

 

‘Het is duidelijk dat de gemeenten elk een integrale visie en strategie moeten ontwikkelen: waar 

wil je naartoe als gemeente? Wat betekent dat voor de samenwerking in de regio? De drie 

gemeenten staan, net als vele andere gemeenten, voor grote vraagstukken die fundamentele 

keuzes vragen. Dit vraagt om strategische ondersteuning vanuit HLTsamen, waarbij de strategen: 

•  Duidelijk maken welke ontwikkelingen, opgaven en ambities de gemeenten moeten 

meenemen in hun strategie. Dat betekent niet dat er een antwoord moet komen op álle 

ontwikkelingen, maar wel dat er een afgewogen keuze gemaakt kan worden en dat 

duidelijk is waar de gemeenten voor willen gaan. 

•  Duidelijk maken wat de ‘keuzeruimte’ is, zowel in financiële zin als in ruimtelijke zin. Voor 

alles kiezen is geen echte keuze, maar het zal de colleges en raden helpen als duidelijk is 

welke ‘combinaties van ambities’ mogelijk zijn binnen de financiële en ruimtelijke kaders. 

•  De verbinding en vertaling maken tussen de gemeentelijke strategie en de regionale 

strategieën. Wat betekent een ambitie van bijvoorbeeld de gemeente Hillegom voor het 

strategisch regionaal opereren in Holland Rijnland? En hoe kunnen we de ambities in de 

Duin- en Bollenstreek ook voor bijvoorbeeld Lisse laten werken? Ook is het belangrijk dat 

Hillegom, Lisse en Teylingen zoeken naar gezamenlijke ambities om zo regionaal een vuist 

te kunnen maken. 

•  De strategie vervolgens operationaliseren: waar gaan de gemeenten en HLTsamen de 

komende één tot vijf jaar concreet mee aan de slag?’ 

 

Wat we willen bereiken? 

Strategische agenda 

1. In 2021 borduurt HLTsamen voort op de aanbeveling van Berenschot om met de drie 
gemeenten gezamenlijk een integrale, inhoudelijke visie en strategie op te stellen 

(strategische agenda) die kan dienen als startpunt voor integraal werken en de (regionale) 
strategische positieverbetering. 

2. Door ontwikkelen future lab. 
 

Wat we gaan doen? 

In 2021 stellen we de strategische verkenningen voor 2022-2026 op. Het domein S&P neemt 

hiertoe in 2021 het initiatief.  

 

Bovenstaande acties geven invulling aan het realiseren van de voortrekkersrol van S&P om te 

komen tot een soepel samenspel waaraan iedereen (inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

organisatie maar ook college-, raadsleden en medewerkers) bijdraagt vanuit haar of zijn rol en 

positie.  

 

Future Lab 

Ook zal S&P het in 2020 opgestarte Future Lab verder door ontwikkelen. Het Future Lab is een 

groep enthousiaste en geïnteresseerde medewerkers die zich binnen HLTsamen bezighoudt met het 

naar binnen halen van toekomstige ontwikkelingen. Het gaat hierbij om:  

 Het identificeren van relevante toekomstige ontwikkelingen 

 Het analyseren van toekomstige ontwikkelingen op basis van kansen en risico’s voor de 

drie gemeenten en HLTsamen 

 Het bepalen van urgentie en handelingsperspectief 

 Het agenderen binnen de organisatie en het betrekken van raden, colleges en MT hierbij. 
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Strategische verkenningen 

In 2021 stellen we de strategische verkenningen voor 2022-2026 op. Het domein S&P neemt 

hiertoe in 2021 het initiatief.  

 

Bovenstaande acties geven invulling aan het realiseren van de voortrekkersrol van S&P om te 

komen tot een soepel samenspel waaraan iedereen (inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

organisatie maar ook college-, raadsleden en medewerkers) bijdraagt vanuit haar of zijn rol en 

positie.  

 

In 2021 ligt de focus op het verder professionaliseren van HLTsamen. De veranderende 

samenleving vraagt om een overheid die meedenkt en meewerkt: dit vereist een flexibele en 

wendbare organisatie met gevoel voor dat wat er in de samenleving gaande is. Onderstaande 

thema’s richten zich op de doorontwikkeling en professionalisering in 2021 van de organisatie, 

uiteraard in samenhang met de verwachtingen en wensen van de drie gemeenten: 

 

Ontwikkelingen domein Bedrijfsvoering  
De veranderende rol en taken van de overheid beïnvloeden de wijze waarop de gemeenten 

inwoners, bedrijven en instellingen benaderen: de primaire dienstverleningsprocessen zullen 

wijzigen (digitaliseren) en als gevolg daarvan ook de (integrale) bedrijfsvoeringprocessen.  

Een belangrijke opgave voor het domein Bedrijfsvoering is om zelf proactief maatschappelijke- en 
organisatieopgaven te signaleren en deze te vertalen naar ‘werk voor bedrijfsvoering’. Deze manier 
van werken geeft ruimte om te bekijken wat echt nodig is zonder in een beperkende 
‘uitvoeringsmodus’ te komen. Met de start van HLTsamen in 2017 is niet alleen de organisatie in 

omvang toegenomen, ook in ambitie, professionaliteit en effectiviteit is de lat hoger gelegd. Voor 
de ondersteuning van de ambtelijke organisatie heeft dit gevolgen. Er moeten op sommige 
gebieden meer producten en diensten verzorgd worden van een grotere diversiteit dan voorheen. 
Het doel is te komen tot een robuust en centraal domein bedrijfsvoering dat klaar is voor de 
toekomst en zich snel en wendbaar inzet om de ambities van de gemeenten en HLTsamen te 
realiseren. In 2020 investeert het domein Bedrijfsvoering fors in het efficiënter en effectiever 

maken van de processen en blijft de aandacht gericht op resultaten die tijdig en van een goede 
kwaliteit zijn. Aanvullend hierop wordt in 2020 een voorstel opgesteld over een uiterlijk in 2023 te 
behalen structurele besparing. 
 

Communicatie  
De in 2020 ingezette ontwikkeling om de informatievoorziening en dienstverlening naar inwoners 

verder te versterken zetten we in 2021 voort. Eenduidige en actuele informatievoorziening via een 

systeem is de drager van de drie websites, mail, telefonie en sociale media. De webcare 

ontwikkelen we verder door. Aan de hand van een omni-channel dashboard (web, mail, telefonie, 

online communicatie) hebben we in 2021 inzicht in de kosten, de digitale ontwikkeling en het 

gebruik. Ook kunnen we met behulp van het dashboard communicatiekanalen met elkaar 

vergelijken en bijsturen waardoor meer regie ontstaat. De in 2020 volledig geoperationaliseerde 

newsroom levert twee keer per week een omgevingsanalyse op voor Hillegom Lisse en Teylingen; 

hiermee worden medewerkers en bestuurders in staat gesteld om omgevingsbewust en proactief te 

werken. We stemmen daarbij de communicatie beter af op de informatiebehoefte en online dialoog 

door het opleveren van een contentstrategie. Dit betekent dat er gerichte keuzes gemaakt worden 

waarover de gemeenten communiceren; ook richten we ons hierbij op het aanbrengen van focus 

passend bij de positionering en beloftes van de drie gemeenten.  

 

Arbeidsmarkt en personeel 
In aansluiting op de vorige paragraaf is het aanhaken bij de belangrijkste opgaven van buiten 

(Omgevingswet, de veranderende vraag vanuit de samenleving) van groot belang. Dit betekent dat 

we blijvend moeten investeren in organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en persoonlijke 

ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast signaleren we krapte op arbeidsmarkt die nu zich al 

zichtbaar en voelbaar is voor vacatures bij Ruimtelijke Ontwikkeling, Financiën en ICT. Het inzetten 
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op goed werkgeverschap, bekendheid van de organisatie en het benutten van de omvang van 

HLTsamen is en blijft een aandachtspunt. 9   

 

Andere belangrijke personele ontwikkelingen die in 2021 spelen zijn:   

• de Omgevingswet vraagt om nieuwe rollen van medewerkers zoals die van beslisser, 

voorzitter, casemanager, inhoudelijk secretaris. Dit vraagt (van sommige medewerkers) 

een andere manier van denken en werken: langzamerhand vindt een omslag plaats van 

functies naar rollen 

• Oudere medewerkers die langer in dienst blijven, jonge mensen aantrekken en (blijvend) 

interesseren voor het werken voor de gemeenten en mantelzorgers vragen ook in 2021 om 

specifieke aandacht; HLTsamen voert hiertoe een levensfasebewust beleid 

• Van medewerkers wordt verwacht dat zij flexibel en wendbaar zijn en zich blijvend 

ontwikkelen, om toegerust te zijn op de toekomst maar ook om alle (snelle) veranderingen 

het hoofd te bieden 

• De verdergaande digitalisering vraagt wat van het lerend vermogen van medewerkers en 

het leeraanbod  

• Inclusie (iedereen doet mee) vraagt in 2021 ook aandacht vragen van HLTsamen: het is 

belangrijk als overheidsorganisatie, die in het kader van inclusie eisen stelt aan partners, 

een voorbeeldfunctie te vervullen. 

• Het koesteren en handhaven van de typering van Berenschot van HLTsamen als ‘lerende 

organisatie’ betekent dat we structureel evalueren of de doorgevoerde interventies het 

beoogde effect hebben gesorteerd.  

 

 

 
 

 

Vastgoed  
Het (maatschappelijk) gemeentelijk vastgoed van de drie gemeenten verdient een professionele 

aanpak voor beheer, onderhoud, innen van de huren, etc. Op dit moment vinden deze activiteiten 

soms nog te ad hoc plaats, zitten taken verspreid en soms verstopt in de organisatie en worden 

onderdelen niet uitgevoerd. In 2020 wordt door de kwartiermaker een plan van aanpak gemaakt 

dat ter besluitvorming aan het bestuur wordt aangeboden. 

Lisse en het (dagelijks) beheer van de openbare buitenruimte 

De gemeente Lisse neemt een aantal uitbestede service en (groen-) beheer-taken in de openbare 

buitenruimte in verband met de afloop van de dienstverlenings-overeenkomst met de huidige 

uitvoerder terug. De overheveling van taken naar HLTsamen vindt budgetneutraal plaats. Het 

                                                           
9 De afgelopen jaren is gebleken dat (nieuwe) medewerkers zich aangetrokken voelen tot een grote(re) 

organisatie. Redenen hiervoor zijn onder andere: meer en betere doorgroeimogelijkheden, meer uitdaging door 
complexiteit (werken voor drie besturen) en mogelijkheden voor specialisatie. 
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budget voor de taken worden vanuit de begroting van de gemeente Lisse naar de HLT-begroting 

overgeheveld. 

 

Rechtmatigheidsverantwoording door het bestuur van HLTsamen 
Tot en met 2020 verstrekken externe accountants een controleverklaring met een oordeel inzake 

getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten en gemeenschappelijke 

regelingen. Door een wetswijziging wordt het college van Burgemeester en Wethouders en het 

bestuur van HLTsamen vanaf boekjaar 2021 zelf verantwoordelijk voor de 

rechtmatigheidsverantwoording. Wetgeving over de reikwijdte en de criteria van de verantwoording 

wordt op dit moment nader uitgewerkt. De gemeente en HLTsamen kan zelf al aan de slag met de 

eigen ambities rondom de rechtmatigheidsverantwoording en wat ervoor nodig is om expertise op 

te bouwen. 

 

3.2 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

Het tweede onderdeel van het programmaplan betreft de algemene dekkingsmiddelen en de post 

onvoorzien. 

Algemene dekkingsmiddelen 

Algemene dekkingsmiddelen zijn baten en lasten die niet specifiek aan een programma zijn toe te 

rekenen. Dit betreft bijvoorbeeld de algemene uitkering en niet-gebonden belastingen. In deze 

begroting zijn geen algemene dekkingsmiddelen van toepassing.  

Onvoorzien 

De regelgeving schrijft voor dat in de begroting een onvoorzien bedrag is opgenomen. De hoogte 

staat vrij. In de HLT begroting is een bedrag geraamd van € 1.000. 
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4. Paragrafen  
 

4.1 Verplichte paragrafen niet voor HLTsamen 

Onderstaande verplichte paragrafen zijn niet van toepassing op de HLTsamen-organisatie.  

 

HLTsamen: 

 heeft geen lokale heffingen; 

 heeft grond noch grondbeleid;  

 heeft geen verbonden partijen. 

 De paragraaf Bedrijfsvoering is in deze begroting ondergebracht in het programma 

Werkorganisatie HLTsamen. 

4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

Deze paragraaf schept inzicht in de actuele risico’s en het vermogen om deze risico’s op te kunnen 
vangen. De grondslag van deze paragraaf is vastgelegd in artikel 11 van het BBV.  
 
Inleiding en Achtergrond 
 
HLTsamen omschrijft een risico als een onzekere gebeurtenis die effect heeft op het kunnen behalen 

van een doelstelling. Een risico onderscheidt zich van een probleem omdat een probleem een 
zekerheid is. Risico’s kunnen zowel intern als extern zijn. 
 
Door te sturen op risico’s in relatie tot doelstellingen is HLTsamen beter in staat om haar doelen te 
verwezenlijken met de beschikbare middelen. Bij het aangaan van risico’s worden onderstaande vier 
vragen in acht genomen: 
 

 Wat willen wij bereiken? 
 Wat is daarbij onzeker (voor wie)? 
 Wat ga wij doen (voor wie)? 
 Hoeveel risico is aanvaardbaar*? 

 
*Ten aanzien van de hoeveelheid aanvaardbaar risico is het voorlopige uitgangspunt gekozen dat de 
(netto) kans maal (netto) impact van de risico’s totaal niet groter mogen zijn dan 5% van het 

materiele budget tenzij hier een door het bestuur goedgekeurde onderbouwing aan ten grondslag 
ligt. Het uitgangspunt zal formeel worden vastgesteld wanneer er voldoende ervaring is opgedaan 
met de herziene methodiek van risicoberekening.  
 
Het beperken van risico is geen doel op zich. Zonder risico kan HLTsamen geen invulling geven aan 
haar maatschappelijke missie. Volledige controle vereist immers oneindig budget. De kern van 

bovengenoemde vragen is om een gedegen afweging te maken tussen effectiviteit en efficiency.  
 
Het sturen op risico’s in relatie tot doelstellingen is een ontwikkeling binnen HLTsamen die zich de 
komende jaren verder zal uitbreiden. In het huidige begrotingsjaar ligt de nadruk op het 
inventariseren en beheren van de strategische risico’s per strategische doelstelling in de 
bedrijfsvoering van HLTsamen. Hierbij wordt gekeken naar de netto risico’s. Dit zijn de risico’s na 
het inrichten van de beheersmaatregelen. In de komende jaren zal een grotere nadruk worden gelegd 

op risicobewustzijn en governance risico’s. De huidige opzet ten aanzien van risicomanagement is 

weergegeven in onderstaand figuur.  
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Omvang Risico en Weerstandscapaciteit 
De omvang van het risico is berekend door per strategische doelstelling in de bedrijfsvoering van 
HLTsamen inzichtelijk te maken wat de belangrijkste risico’s (zie inleiding en achtergrond) zijn, hoe 
groot de kans wordt ingeschat dat het risico zich door de jaren heen zal voordoen en hoe groot de 

impact (in euro) naar inschatting zal zijn wanneer dit plaatsvindt. De kans maal de impact vormt het 
risicobedrag dat HLTsamen opneemt in haar begroting.   
 
Bij het inschatten van kans en impact wordt rekening gehouden met de beheersmaatregelen die zijn 
getroffen (of worden getroffen) om het risico en/of de impact te verkleinen. Op deze manier wordt 
het netto risicobedrag berekend.  
  

De risico’s zijn geïnventariseerd en geactualiseerd door de managers die sturen op de beheersing 

van het risico en de daarmee verbonden doelstellingen. Bij het inschatten van kans en impact hebben 
zij kunnen kiezen tussen het gebruik een standaard tabel voor kans en impact of het maken van 
eigen beoordeling.  
 
Op basis van bovengenoemde risico-inventarisatie is gebleken dat de omvang van het netto risico 
van HLTsamen afgerond € 410.000 bedraagt. Dit bedrag zal naar rato (verdeelsleutel) worden 

toegevoegd aan de omvang van het risico van Hillegom, Lisse en Teylingen.  
 
De incidentele weerstandscapaciteit kan worden ingezet om niet geraamde (onvoorziene) lasten van 
substantiële aard mee te dekken. De structurele weerstandscapaciteit geeft de omvang van de 
maximale ruimte om de belastingen te verhogen om structurele lasten mee te dragen.  
 

Omvang risico HLTsamen 

29-02-2020  

Risicobedrag (afgrond op 10K) € 410.000 

% risico i.r.t. materiele budgetten <5%  

 

Omvang incidentele weerstandscapaciteit HLTsamen  
HLT heeft geen incidentele weerstandscapaciteit, omdat HLT geen algemene reserve en geen stille 
reserves heeft.  
 

Omvang structurele weerstandscapaciteit HLTsamen 

Per 29-02-2020 2021 2022 2023 2024 

Onvoorzien € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 

Afboeken/Bijboeken € 0 € 0 € 0 € 0 

Totaal € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 

 

Risicobewustzijn

Intern

Extern

Zicht op risico

Strategisch

-Vastlegging

-Sturing/verantw.

-Houding/gedrag

Operationeel

-Processen

-Houding/gedrag

Weerstandscapaciteit

Per Strategische 
Doelstelling

Standaard bedrag voor 
operationele 
tegenvallers
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Conclusies en Kengetallen 

De risico’s waarvan de impact incidenteel is kunnen worden opgevangen binnen de daarvoor 

bestemde reserves binnen de gemeenten. Hetzelfde geldt voor de risico’s waarvan de impact 
structureel is. Voor kengetallen betreffende de netto schuldquote, solvabiliteit, grondexploitatie, 
structurele exploitatieruimte en woonlasten verwijzen wij naar de begrotingen van Hillegom, Lisse 
en Teylingen.  
 

Risico Beheersmaatregel Eigen 

inzicht 

Netto 

Risicobedrag 

Onvoldoende beheersing van de uitvoering 

en (interne) controle op grootboekbeheer 

door onduidelijke afspraken en 

afhankelijkheid van anderen. Dit kan 

resulteren in onjuiste (financiële) keuzes 

waardoor onnodig aanvullende 

werkzaamheden uitgevoerd moeten worden 

(meerwerk). 

Verminderen (mitigeren) 
 

 €       52.500  

De jaarrekening van de gemeente/HLTsamen 

geeft geen getrouw beeld als gevolg van een 

onjuiste uitvoering Planning & Control cyclus 

waardoor er een verhoogde kans is dat er 

geen rechtmatigheidsverklaring afgegeven 

kan worden met reputatieschade als gevolg.  

Verminderen (mitigeren) 0%  €                -    

Onvoldoende beheersing van de uitvoering 

en (interne) controle op fiscale aangiften 

door onduidelijke afspraken en 

afhankelijkheid van anderen. Dit kan 

resulteren in een naheffing of dispuut 

waardoor de kosten onbeheersbaar worden. 

Accepteren 
 

 €     157.500  

Onvoldoende kwaliteit van de uitvoering en 

(interne) controle op fiscale aangiften door 

onduidelijke afspraken en afhankelijkheid van 

anderen. Dit kan resulteren in 

begrotingsverschillen en/of boetes. 

Verminderen (mitigeren) 0%  €                -    

Onvoldoende beheersing m.b.t. de uitvoering 

van kapitaalmanagement door onduidelijke 

afspraken over leningen, garanties en 

voorwaarden. Dit kan resulteren in te dure 

leningen of een toename van risico's 

waardoor de kosten onbeheersbaar worden. 

Verminderen (mitigeren) 0%  €                -    

Onvoldoende techniek om kredietwaardigheid 

vast te stellen en of te monitoren door 

onduidelijke afspraken en methodieken. Dit 

kan resulteren in hoger dan voorziene 

afschrijvingen of uit te betalen garanties 

waardoor de kosten onbeheersbaar worden. 

Verminderen (mitigeren) 0%  €                -    
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De organisatie is onvoldoende in staat een 

financieel gedekte strategie op te stellen om 

haar doelen te bereiken. Dit kan resulteren in 

een lagere kwaliteit van eindproducten en 

additionele claims bij de gemeenten 

waardoor de kosten onbeheersbaar worden. 

Verminderen (mitigeren) 0%  €                -    

De weerstandsparagraaf in de 

tussenrapportage geeft geen getrouw beeld 

als gevolg van het ontbreken van een 

risicoanalyse op de financiële positie van 

HLTsamen. 

Verminderen (mitigeren) 0%  €                -    

Onvoldoende beheersing van de liquiditeit 

door mismatch in inkomsten en uitgaven. 

Hierdoor moeten korte leningen worden 

aangetrokken. Dit kan resulteren in hogere 

kapitaallasten.  

Accepteren 0%  €                -    

Onvoldoende kwaliteit m.b.t. de uitvoering 

en controle op geconsolideerde producten en 

de monitoring daarop door onduidelijke 

afspraken en afhankelijkheid van anderen. 

Dit kan resulteren in verkeerde (financiële) 

keuzes waardoor de kosten onbeheersbaar 

worden. 

Verminderen (mitigeren) 0%  €                -    

Onvoldoende beheersing van de interne 

controlefunctie. Dit uit zich organisatie breed 

door onvoldoende kennis, kunde en daarmee 

onvoldoende borging van processen binnen 

de lijn. Dit kan resulteren in onjuiste 

(financiële) keuzes waardoor onnodig 

aanvullende werkzaamheden uitgevoerd 

moeten worden (meerwerk). 

Verminderen (mitigeren) 
 

 €       67.500  

Onvoldoende beheersing van de 

verzekeringsportefeuille door het ontbreken 

van een evaluatie op de risico's en 

eigenaarschap. Dit kan resulteren in te hoge 

kosten of onderverzekering en financiële 

schade waardoor de kosten onbeheersbaar 

worden.  

Verminderen (mitigeren) 0%  €                -    

Krappe arbeidsmarkt om vacatures te 

kunnen invullen vooral functies op het terrein 

van Ruimtelijke Ordening (juridisch), 

Financiën en ICT. Dit kan resulteren in hoge 

kosten inhuur, bijstellen/vertragen plannen 

en vermindering van kwaliteit van producten 

en diensten. 

Verminderen (mitigeren) 
 

 €       37.500  
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Onvoldoende kwaliteit m.b.t. kennis en 

competenties van medewerkers. 

Verminderen (mitigeren) 0%  €                -    

Key Risk IT: Privacy en databescherming 

onvoldoende gewaarborgd door niet voldoen 

aan standaarden (BIOS). Dit kan resulteren 

in boetes en reputatieschade. 

Verminderen (mitigeren) 
 

 €       26.250  

Key Risk Juridisch: onvoldoende monitoring 

op naleving van voorwaarden bij van en door 

contractpartners door ontbreken 

contractmanagementsysteem. Dit kan 

resulteren in boetes, aansprakelijkheid en 

toenemende risico's. 

Verminderen (mitigeren) 0%  €                -    

Key Risk Communicatie: Een langdurige crisis 

vraagt meer dan 50% van de teaminzet van 

communicatie waardoor andere 

werkzaamheden minder prioriteit zullen 

krijgen of waardoor extra inhuur nodig is.  

Verminderen (mitigeren) 
 

 €       11.250  

Key Risk Omgevingswet: Onvoldoende 

samenwerking (heldere afspraken, 

standaarden voor het delen van informatie) 

met samenwerkingspartners door beperkte 

capaciteit en politieke helderheid. Dit kan 

resulteren in vertraging en extra claims. 

Verminderen (mitigeren) 20%  €       15.000  

Key Risk Omgevingswet: Onvoldoende 

zekerheid over tijdigheid en volledigheid 

aansluiting DSO door complexiteit 

aansluitingsvraagstuk en beschikbare 

capaciteit. Dit kan resulteren in extra kosten 

voor uitloop. 

Accepteren 10%  €         3.750  

Key Risk Omgevingswet: Onvoldoende 

capaciteit op KCC door ontbreken topregels 

(vragen worden omgeleid naar KCC). Dit kan 

resulteren in een additionele capaciteitsvraag 

op het KCC. 

Accepteren 10%  €         3.750  

Standaardbedrag voor operationele 

tegenvallers. 

Accepteren    €       33.750  

 

Ter informatie: het berekende risico bedraagt in totaal (maximale kans x risico) = € 408.750. 

Desgewenst kunnen de aangesloten gemeenten hun aandeel in de eigen risico-paragraaf opnemen 

via de afgesproken verdeelsleutel. 

Schuldpositie en solvabiliteit 

Het BBV schrijft een aantal kengetallen voor ter opname in de paragraaf Weerstandsvermogen en 

Risicomanagement. Enkele daarvan zijn uitgewerkt in de paragraaf Financiering. 
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4.3 Paragraaf Financiering 

 

Inleiding 

De financieringsfunctie dient uitsluitend de publieke taak. Het beleid valt binnen de kaders die zijn 

gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Centraal in deze wet staan 

transparantie en risicobeheersing. Om inzicht te geven in de manier waarop de 

gemeenschappelijke regeling dit doet en een beeld te geven van de stand van zaken gaan we in 

deze paragraaf in op de ontwikkelingen rond de financiering, het te voeren beleid op dit gebied en 

de risico’s die we daarbij lopen.   

 

Algemeen 

Het door het bestuur nog vast te stellen concept-financieringsstatuut vormt het kader voor beleid 

en uitvoering van de treasuryfunctie. De huidige gemeentelijke statuten verschillen niet veel qua 

inhoud. Daarom zullen tot dan deze statuten het uitgangspunt zijn voor de treasuryfunctie.  

Het uitgangspunt bij het aantrekken van vermogen is dat de kasgeldlimiet optimaal benut wordt en 

zoveel mogelijk kort vermogen wordt aangetrokken. Hierbij wordt benadrukt dat de treasuryfunctie 

uitsluitend de publieke taak dient en dat een prudent beleid wordt gevoerd binnen de kaders die 

zijn gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). 

 

Welke ontwikkelingen spelen er? 

Renteontwikkelingen 

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in maart 2016 de herfinancieringsrente verlaagd naar 

0,00% en is sindsdien onveranderd. Momenteel (januari 2020) bedraagt de geldmarktrente voor 

aan te trekken driemaands kasgeldleningen -0,35% (0,35% te ontvangen). De tarieven voor 

positieve saldi op de rekening-courant bedragen -0,80% (0,8% te betalen). De vergoedingen bij 

het schatkistbankieren staan op 0%.  

De kapitaalmarktrente voor aan te trekken leningen voor looptijden van 5 en 10 jaar zonder 

renteherziening bedraagt momenteel resp. -0,06% en 0,11%. De verwachting is dat deze 

rentetarieven voorlopig ongeveer op dit niveau zullen blijven.  

 

Liquiditeitsprognoses 

HLTsamen verkrijgt zijn financiële middelen door periodieke bijdragen van de deelnemende 

gemeenten. Wekelijks stellen we liquiditeitsprognoses voor de korte termijn op om tijdig in te 

spelen op schommelingen in de liquiditeit.  

Omdat de reguliere exploitatiekosten gefinancierd worden door de deelnemende gemeenten, heeft 

HLTsamen in principe geen geldleningen nodig anders dan voor de aanschaf en vervanging van 

bedrijfsmiddelen met een meerjarig nut. Gezien de hoogte van de geraamde investeringen zal er 

naar verwachting extra financiering noodzakelijk zijn. 

HLTsamen verkrijgt zijn financiële middelen door periodieke bijdragen van de deelnemende 

gemeenten die de reguliere exploitatiekosten afdekken. 

 

Risicobeheer 

Het risicobeheer is gericht op het beperken van financiële risico’s. In het Financieringsstatuut zullen 

richtlijnen en limieten worden opgenomen, die de basis vormen voor alle transacties op dit gebied. 

Ons beleid is om zoveel mogelijk gebruik te maken van veilige en inzichtelijke financiële 

instrumenten. 
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De Wet Fido geeft normen voor het beperken van risico’s. De belangrijkste risicocategorie is het 

renterisico, waarvan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm belangrijke richtlijnen zijn ter 

beperking van renterisico’s. 

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een rentetypische looptijd tot één jaar. Het 

totaal van deze leningen mag voor een gemeenschappelijke regeling niet meer bedragen dan 8,2% 

van de totale lasten op de begroting.  

De renterisiconorm heeft betrekking op leningen met een rentetypische looptijd vanaf één jaar. De 

verplichte aflossingen en renteherzieningen op deze leningen mogen niet meer bedragen dan 20% 

van de totale lasten op de begroting. Het doel van deze normen is om het risico te beperken 

wanneer bij herfinanciering van de leningen een rentestijging leidt tot financiële problemen. 

HLTsamen heeft op dit moment geen leningen met een looptijd langer dan één jaar. 

 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet staat toe om in 2021 de financieringsbehoefte tot een bedrag van € 3,5 miljoen te 

dekken met kortlopende leningen. Zodra wij deze limiet voor een langere periode (meer dan een 

half jaar) dreigen te overschrijden, trekken wij een langlopende lening aan of vragen wij 

(onderbouwd) toestemming aan de provincie om gedurende een bepaalde periode de limiet te 

mogen overschrijden. Dit zal in 2021 niet aan de orde zijn. 

Gelet op de lage rente voor kort krediet, maken we zoveel mogelijk gebruik van de toegestane 

norm, tenzij we sterke rentestijgingen verwachten op de kapitaalmarkt.  

 
          Bedragen x € 1.000 

  

2021 2022 2023 2024

Begrote lasten 40.838 40.707 40.316 40.104

Maximaal toegestane kasgeldlimiet (8,5%) 3.471 3.460 3.427 3.409

Ruimte kasgeldlimiet 2021

per kwartaal (x €1.000)

Gemiddelde netto vlottende schuld (+) dan wel 250 250 250 250

gemiddelde overschot vlottende middelen (-)

Kasgeldlimiet 3.471 3.471 3.471 3.471

Ruimte 3.221 3.221 3.221 3.221

1e kw 2e kw 3e kw 4e kw
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Renterisiconorm    

 

Ook voor de komende jaren zullen we onder de renterisico-norm blijven. 

 

Financieringsbehoefte 

Per 1 januari 2021 houden we boekhoudkundig rekening met een financieringsbehoefte van € 4,2 

mln. Dit is een globale berekening van het verschil tussen het totaal van de vaste activa enerzijds en 

de vaste financieringsmiddelen anderzijds (reserves, voorzieningen, langlopende leningen). Het 

werkelijke liquiditeitstekort per 1 januari 2021 zal lager uitkomen ten gevolge van crediteurensaldi, 

vertraging van investeringen en vooruit ontvangen bedragen.  
Bedragen x € 1.000 

 
 
Schuldpositie en solvabiliteit 

Het BBV schrijft een aantal kengetallen voor ter opname in de paragraaf Weerstandsvermogen en 

Risicomanagement. Omdat een aantal van deze kengetallen verband houden met de financiering, zijn 

deze ook hier opgenomen. 

 

 
 

Netto schuldquote 

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de GR ten opzichte van de 

eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de 

aflossingen op de exploitatie. Overigens hanteert de VNG een signaalwaarde van 100%, waarboven 

waakzaamheid is geboden. Een netto schuldquote van hoger dan 130% is een indicatie voor een te 

hoge schuld. 

 

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)

1 Renteherziening op langlopende schuld o/g 0 0 0 0

2 Te betalen aflossingen 0 0 0 0

3 Renterisico (1 en 2) 0 0 0 0

4 Renterisiconorm 8.168 8.141 8.063 8.021

5a Ruimte onder risiconorm 8.168 8.141 8.063 8.021

5b Overschrijving risiconorm 0 0 0 0

4a Begrotingstotaal lasten 40.838 40.707 40.316 40.104

4 Renterisconorm (20% van het begrotingstotaal) 8.168 8.141 8.063 8.021

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Financieringsbehoefte  Begroting Begroting Begroting Begroting

1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024

1 Reserves en voorzieningen 800 800 800 800

2 Langlopende leningen 0 0 0 0

3 Totaal vaste financieringsmiddelen 800 800 800 800

4 Boekw. investeringen, incl. voorraden grond 5.087 4.558 4.113 3.309

Financieringstekort/overschot (3 – 4) -4.287 -3.758 -3.313 -2.509

Kengetallen Begroting Begroting Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024

Netto schuldquote 10,5% 9,2% 8,2% 6,3%

Netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen 10,5% 9,2% 8,2% 6,3%

Solvabiliteitsratio 10,1% 10,8% 11,5% 13,0%
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Bedragen x € 1.000 

 
 
*  Betreft art. 36 BBV 

  d. uitzettingen in ’s Rijksschatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; 

 e. uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één 

jaar of langer; 

  f. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 

 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- 

als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat 

het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop 

de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de 

netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen 

worden opgenomen. HLTsamen heeft geen doorgeleende leningen. 
Bedragen x € 1.000 

 
*  Betreft art. 36 BBV 

  b. leningen aan: 

  1. openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale 

overheden; 

  2. woningbouwcorporaties; 

  3. deelnemingen; 

  4. overige verbonden partijen; 

Netto schuldquote

Vaste schulden 0 0 0 0

Netto vlottende schuld 6.862 6.333 5.888 5.084

Overlopende passiva 275 275 275 275

Fin. Activa (uitsluitend art. 36, d,e,f)* 0 0 0 0

Uitzettingen < 1 jaar 2.200 2.200 2.200 2.200

Liquide middelen 150 150 150 150

Overlopende activa 500 500 500 500

Totaal 4.287 3.758 3.313 2.509

Totale baten excl. mutatie reserves 40.838 40.707 40.316 40.104

Netto schuldquote (netto schuld/baten) 10,5% 9,2% 8,2% 6,3%

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Netto schuldquote gecorrigeerd voor

verstrekte leningen

Vaste schulden 0 0 0 0

Netto vlottende schuld 6.862 6.333 5.888 5.084

Overlopende passiva 275 275 275 275

Fin. activa (uitsluitend art. 36, b,c,d,e,f)* 0 0 0 0

Uitzettingen < 1 jaar 2.200 2.200 2.200 2.200

Liquide middelen 150 150 150 150

Overlopende activa 500 500 500 500

Totaal 4.287 3.758 3.313 2.509

Totale baten excl. mutatie reserves 40.838 40.707 40.316 40.104

Netto schuldquote (netto schuld/baten) 10,5% 9,2% 8,2% 6,3%

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024



 

30 
 

 c. overige langlopende leningen; 

  d. uitzettingen in ’s Rijksschatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; 

 e. uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één 

jaar of langer; 

  f. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 

 

Solvabiliteitratio 

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het bezit op de balans gefinancierd is door het 

eigen vermogen en in hoeverre de GR aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Onder de 

solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Onder het 

eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves en het 

eventuele resultaat uit het overzicht baten en lasten. 

 

 
 

Rentemethodiek 
In het vernieuwde BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en jaarrekening 
naast de beleidsvoornemens en het gerealiseerde beleid ten aanzien van het risicobeheer van de 
financieringsportefeuille ook verplicht inzicht moet geven in:  

- de rentelasten uit externe financiering 
- het renteresultaat 
- de wijze van rentetoerekening. 
 

Door onderstaand overzicht en toelichting in de paragraaf financiering op te nemen wordt invulling 
gegeven aan deze verplichting.  
 

Solvabiliteitsratio 
Begroting Begroting Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024

Eigen vermogen 800 800 800 800

Balanstotaal 7.937 7.408 6.963 6.159

Solvabiliteit (ev/balanstotaal) 10,1% 10,8% 11,5% 13,0%
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Alle rente loopt via het taakveld 0.5 Treasury. Alle rentelasten en -baten worden indien van 

toepassing direct op dit taakveld geboekt. Voor de inzet van immateriële, materiële en financiële 

activa wordt de rente voor de financiering van deze activa omgeslagen over de betreffende 

taakvelden (lasten).  

De afschrijvingen worden direct ten laste gebracht van de diverse taakvelden, waarop de af te 

schrijven activa betrekking hebben. 

 

Overzicht EMU-saldo  

Sinds 2006 zijn gemeenten en gemeenschappelijke regelingen verplicht een raming van de eigen 

‘bijdrage’ aan het EMU-saldo op te nemen. (EMU staat voor Economische en Monetaire Unie). Om 

de cijfers tussen verschillende landen goed te vergelijken zijn in de Europese Unie afspraken gemaakt 

over de wijze van berekening van het EMU-saldo. 

Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis, dus de feitelijke geldstromen die in een jaar 

plaatsvinden. Een negatief EMU-saldo wil niet zeggen dat de gemeenschappelijke regeling 

onmiddellijk een probleem heeft, omdat zij werkt met het baten- en lastenstelsel. 

Het geraamde EMU-saldo van HLTsamen voor 2021 t/m 2024 ziet er als volgt uit: 

 

1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024

Restant korte f inanciering 2.100 1.900 1.600 1.250

Restant lange financiering 0 0 0 0

Totaal externe f inanciering 2.100 1.900 1.600 1.250

Gew ogen gemiddeld rentepercentage externe f inanciering 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

tbv rente eigen vermogen

a1. De externe rentelasten over de korte f inanciering + 0 0 0 0

a2. De externe rentelasten over de lange financiering + 0 0 0 0

b.   De externe rentebaten -/- 0 0 0 0

     Totaal door te rekenen externe rente 0 0 0 0

c1. De rente die aan de grondexploitatie moet w orden doorberekend -/- 0 0 0 0

c2. De rentelasten van projectf inanciering -/- 0 0 0 0

c3. De rentebaten van doorverstrekte leningen (projectf inanciering) + 0 0 0 0

     Saldo door te rekenen externe rente 0 0 0 0

d1. Rente over eigen vermogen + 0 0 0 0

d2. Rente over voorzieningen (gew aardeerd op contante w aarde) + 0 0 0 0

     De aan taakvelden toe te rekenen rente 0 0 0 0

e.  De w erkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -/- 0 0 0 0

f.   Renteresultaat op het taakveld treasury 0 0 0 0

Boekw aarde activa voor renteomslag, excl. verstrekte leningen 5.087 4.558 4.113 3.309

Omslagrenteberekening 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Voorstel: afronden naar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Verschil in toegepast % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Hierdoor te verw achten renteresultaat 0 0 0 0

Verschil met w erkelijk renteresultaat 0 0 0 0
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Geprognosticeerde balans 
Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het nieuwe BBV een 

geprognosticeerde balans voorgeschreven. Met het opnemen van een geprognosticeerde balans 

krijgt het bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van 

reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte.  

 

 

 

Omschrijving -/+

Begr. 

2021

Begr. 

2022

Begr. 

2023

Begr. 

2024Exploitatiesaldo voor toevoeging aan (+) cq onttrekking uit 

reserves (-) -/+

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie + 1.611 1.876 1.941 2.496

Bruto dotaties aan de voorzieningen ten laste van de 

exploitatie +

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa - 1.988 1.348 1.496 1.691

De in mindering gebrachte bijdragen van Rijk, Provincie, EU 

en overige +

Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im) materiële 

vaste activa +

Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste 

activa -

Uitgaven aan aankoop van grond en uitgaven van 

bouwrijp maken -

Verkoopopbrengsten van grond +

Boekwinst op grondverkopen -

Betalingen ten laste van voorzieningen -

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen -

Berekend EMU-saldo -377 529 445 804
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Geprognosticeerde balans per 31 december (bedragen x € 1.000) 

 
 

  

Activa Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa 0 0 0 0

materiële vaste activa

met economisch nut 5.087 4.558 4.113 3.309

met economisch nut, waarvoor ter 

bestrijding van de kosten een heffing kan 

worden geheven

0 0 0 0

met maatschappelijk nut 0 0 0 0

                               sub-totaal materiële vaste activa 5.087 4.558 4.113 3.309

financiële vaste activa 

langlopende leningen 0 0 0 0

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 0 0 0 0

bijdragen aan activa in eigendom derden 0 0 0 0

sub-totaal financiële vaste activa 0 0 0 0

Totaal vaste activa 5.087 4.558 4.113 3.309

VLOTTENDE ACTIVA

onderhanden werk, gronden in exploitatie 0 0 0 0

voorraad overige grond en hulpstoffen 0 0 0 0

sub-totaal voorraden 0 0 0 0

vorderingen op openbare lichamen 2.000 2.000 2.000 2.000

overige vorderingen 200 200 200 200

kortlopende uitzettingen 0 0 0 0

liquide middelen 150 150 150 150

overlopende activa 500 500 500 500

Totaal vlottende activa 2.850 2.850 2.850 2.850

Totaal generaal 7.937 7.408 6.963 6.159

Passiva Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024

EIGEN VERMOGEN

algemene reserves 0 0 0 0

bestemmingsreserves 800 800 800 800

nog te bestemmen resultaat 0 0 0 0

sub-totaal Eigen vermogen 800 800 800 800

VOORZIENINGEN 0 0 0 0

VASTE SCHULDEN 0 0 0 0

Totaal vaste passiva 800 800 800 800

VLOTTENDE PASSIVA

netto vlottende schulden 6.862 6.333 5.888 5.084

overlopende passiva 275 275 275 275

Totaal vlottende passiva 7.137 6.608 6.163 5.359

Totaal generaal 7.937 7.408 6.963 6.159
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4.4 Paragraaf Kapitaalgoederen 

De activa van de werkorganisatie HLTsamen betreffen de bedrijfsvoering en bestaan vooral uit 

investeringen voor automatisering, facilitair en tractie buitenruimte.  

 

In deze begroting zijn de benodigde vervangingsinvesteringen en investeringen inzichtelijk gemaakt 

in een meerjarig investeringsoverzicht (zie bijlage 1). In de loop van 2020 zal worden gewerkt aan 

een meerjarig investeringsplan voor HLTsamen. 

In de begroting 2021 is € 1.988.000 aan kapitaallasten opgenomen. Meerjarige dekking van de 

investeringen valt binnen het kapitaallastenplafond. Als investeringen volgens planning worden 

gerealiseerd, bestaat de kans dat het plafond in 2024 bereikt wordt. 

 

I&A-investeringen 

Data is steeds meer het sleutelwoord in de bedrijfsvoering van zowel HLTsamen als de deelnemende 

gemeenten. Op basis van data kan worden gepland en begroot, verantwoord, geanalyseerd, 

geëxperimenteerd en samengewerkt. 

Om de data uit de verschillende bronnen tot betrouwbare informatie te transformeren is het van 

belang dat de data compleet, veilig en juist wordt gegenereerd en opgeslagen. Ook zal het 

genereren van informatie op basis van deze data, vanuit de verschillende klantbehoeftes, goed 

georganiseerd moeten worden. Hiervoor moet ook de geïnvesteerd worden in de centrale 

infrastructuur van HLTsamen. 

 

Huisvesting 

HLTsamen maakt gebruik van gemeentelijke gebouwen. HLTsamen heeft de gebouwen om niet in 

gebruik van de gemeenten. 
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5. Financiële begroting 
 

5.1 Uitgangspunten begroting 

De begroting HLTsamen sluit aan op de financiële kaders en de uitgangspunten uit het bedrijfsplan 

HLT 'Samen sterker!' 

 

Geen nadeelgemeenten 

Uitgangspunt is dat er, als gevolg van de samenwerking in financiële zin, geen nadeelgemeente ten 

aanzien van het ingebrachte budget voor de exploitatie van de werkorganisatie HLTsamen is. Om dit 

uitgangspunt te borgen, is de exploitatiebegroting van de HLTsamen-werkorganisatie bij aanvang 

opgebouwd vanuit de bedrijfsvoeringslasten in de drie individuele gemeentelijke begrotingen met als 

peildatum 1 januari 2016. 

 

Bijdragen gemeenten 

Voor de bijdragen van de drie gemeenten worden voor de jaren 2020 en verder conform het 

bedrijfsplan de volgende percentages voor de inbreng gehanteerd: 

Hillegom 24,20 % 

Lisse  27,95 % 

Teylingen 47,85 % 

 

Voor de jaarschijf 2020 is uitgegaan van de bedragen uit de geactualiseerde begroting 2020.  

 

Financieel kader 2021  

In de basis is de financiële kaderstelling verbonden partijen van de werkgroep FKVP leidend voor de 

indexering van loon- en prijsstelling. Daarom sluiten wij aan bij de door de werkgroep geadviseerde 

percentages van 2,60% voor de loonkosten en 1,8% voor de materiële kosten.  

Op een salarisbegroting van € 30 miljoen betekent dit een concrete stijging van afgerond € 780.000. 

Voor de materiële budgetten betekent dit een stijging van ongeveer € 145.000 (1,8 % van € 8 mln.).  

 

Conform het bedrijfsplan verhogen we de gemeentelijke bijdragen met areaaluitbreiding. Door 

uitbreiding (inbreiding) van de gemeente nemen de werkzaamheden voor de gemeenten toe, niet 

alleen de kosten voor de taakvelden bij de gemeenten maar ook bij HLTsamen. Voor de berekening 

van de areaaluitbreiding nemen we de verwachte aantallen in toename en afname woningen uit de 

woningbouwprognose van de gemeenten. De wijzigingen in de aantallen relateren we aan de 

maatstaven van de algemene uitkering voor inwoners en woningen aan de hand van de 

Decembercirculaire. Het bedrijfsplan HLTsamen stelt dat hiervan 81% bij de gemeenten blijft 19% 

wordt overgeheveld naar de werkorganisatie HLTsamen. Dit sluit aan bij het feit dat de 

Programmagelden in de gemeentebegrotingen zijn gebleven (81%) en dat de bedrijfsvoeringkosten 

(19%) naar HLTsamen zijn overgeheveld. 

 

Constante prijzen in meerjarenbegroting 

In de meerjarenramingen 2022-2024 is geen indexatie meegenomen (constante prijzen). De inbreng 

van de afzonderlijke gemeenten in HLTsamen zal stijgen door prijs- en loonindexatie conform het 

‘Financieel kader gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden’. Dit wordt jaarlijks bij het 

vaststellen van de begroting voorgelegd. 
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Activa  

Na het vaststellen van het bedrijfsplan is door de raden van de drie gemeenten gekozen om de 

investeringen in bedrijfsvoering activa tot 2017 vanwege fiscale redenen niet in te brengen in 

HLTsamen. De afschrijvingen van de achter gebleven bestaande activa worden daarom tot en met 

2019 gecorrigeerd op de totale ingebrachte afschrijvingslasten in HLTsamen. Vanaf 2020 vindt de 

bijbehorende vervangingsinvestering wel vanuit de begroting van HLTsamen plaats. 

 

Plus- en mintaken 

Bij de start is een takenpakket van de drie gemeenten overgedragen aan de werkorganisatie 

HLTsamen. In dit pakket zitten verschillen tussen de drie gemeenten. Dit noemen we plus- en 

mintaken. Een overzicht treft u aan in bijlage 3. 
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5.2 Financieel overzicht 
          Bedragen x € 1.000 

 
 
Toelichting op de ontwikkelingen 

 

Formatie domein MO vanaf 2021 
Op 23 januari 2018 heeft het HLT Bestuur ingestemd met het voorstel om tot en met 2020 per jaar 
€385.000,- beschikbaar te stellen voor extra formatie bij het Domein Maatschappelijke 
Ontwikkeling (MO). Dit was bedoeld om een passende formatie te realiseren voor MO waarmee de 
wettelijke taken en de bestuurlijke ambities uitgevoerd kunnen worden. Deze ontwikkeling is 
financieel meegenomen in de personeelskosten van HLTsamen en niet separaat zichtbaar in 

bovenstaand overzicht. 
 
De transitie (overhevelen van taken) van de decentralisaties passend Onderwijs, WMO, Participatie 
en Jeugd is af. Nieuwe taken die voortkomen uit deze transitie zijn o.a. contractmanagement op 

Exploitatiebegroting werkorganisatie HLTsamen Jaarrek. Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Personeelskosten 30.176         29.656       30.398 30.187 30.187 30.187

Personeelsgerelateerde budgetten 2.296           2.289          2.395 2.395 2.395 2.395

ICT-budgetten 2.163           3.579          4.139 4.139 4.139 4.139

Facilitaire budgetten 1.435           1.569          1.584 1.584 1.584 1.584

Overige bedrijfsvoeringkosten 623               676             623 623 623 623

Inzetbare stelpost bezuinigingen

Begroting 2021 36.692 37.768 39.139 38.927 38.927 38.927

Uitvoeren kadernota 2017 Lisse 93 96                96 96 96 96

Handhaving buitengebied 120 222             222 222 222 222

Tijdelijke uitbreiding Sociaal Domein 385 397             

Veiligheid en handhaving (ondermijning) 256 291             291 291

Zorg- en Veiligheidstafel 43 99                

Versterken communicatie met wijken, ondernemers en verenigingen53 124             92

Ambtelijke capaciteit Duinpolderweg (DPW) 62                62

Stichting Rijk; extra bijdr.activiteiten en flex.schil 30 30                30 30 30 30

Basisregistratie Ruimte Ondergrond (BRO) 91 91 91 91

Omgevingsvisie Lisse 80

Datagedreven sturen 440 440 283

Capaciteit energietransitie en milieu 232 232 232 232

Omgevingswet DSO I&A 180 180 180 180

Omgevingswet p-kosten a.g.v. DSO 99 99 99 99

LAA medewerker 96 96 96 96

Juridische handhaving 78 78 78 78

Handhaving en BOA capaciteit 131 131 131 131

Uitstallingenbeleid formatie BOA 11 11 11 11

Nieuwe taken eerder besloten 980 1.321 2.231 1.997 1.549 1.266

Correctie bedrijfspl. o.g.v. personele kosten -302 -302 -302 -302 -302

Gem. Hillegom: budg.kadaster en geg.informatieb. 66 66 66 66 66 66

Gem.Lisse: dubbele corr.  bijdrage Hillegom ICT 184 184 184 184 184 184

Gem.Lisse: budget kadaster en ICT 37 37 37 37 37 37

Totaal herstel correcties 287 -15 -15 -15 -15 -15

Totaal overige mutaties uit jaarrekening 765

Geactualiseerde begroting 2020 760

Correctie kapitaallasten bedrijfsplan -593 -517 -202 -145 -74

Totaal lasten 38.723 39.242 40.838 40.707 40.316 40.104

Bijdrage gemeenten

Hillegom 9.661 9.384          9.846 9.843 9.753 9.705

Lisse 11.370 11.514       11.804 11.634 11.497 11.427

Teylingen 18.420 18.344       19.188 19.231 19.066 18.973

Totaal bijdragen 39.451 39.242 40.838 40.707 40.316 40.104
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Jeugdhulp, beleid op speciaal onderwijs en de wettelijk verplichte periodieke beleidsplannen voor 

WMO en Jeugd. De transitie van de maatschappelijke zorg is nog niet klaar.  

 
Verder zien we dat wens van bestuurders voor lokaal maatwerk per gemeente in de afgelopen 
jaren is gegroeid. 
 
Wat zien we voor de toekomst? 

 Als we de strategische positie in de regio willen behouden zal continue inzet van 

medewerkers nodig zijn. De transitie en transformatie, de veranderende rol van de 
gemeente, vragen om een andere deskundigheid van medewerkers en continue inzet.  

 Daarbij komt dat door de veranderende samenwerking binnen jeugdhulp in de regio 
Holland Rijnland we meer zelf zullen moeten gaan doen. De Leidse regio is haar eigen 
richting ingeslagen. De Duin & Bollenstreek zal zelf nog meer dan voorheen haar eigen 
beleid en inkoop moeten gaan regelen. 

 Doel van de decentralisaties was om zorg en ondersteuning dichterbij de burger te 
organiseren om zo meer maatwerk te kunnen leveren en kosten te besparen. Daarnaast 
bieden de gedecentraliseerde wetten aanknopingspunten om verbindingen te leggen naar 
de wet publieke gezondheid en daarmee het preventie- en gezondheidsbeleid binnen de 
gemeenten te versterken.  

 De integrale toegang zal de komende jaren veel inzet van medewerkers vragen voor 
draagvlak, randvoorwaarden en aansturen van een nieuwe organisatie. Nu in de regie, later 

kan deze rol wijzigen in een coördinerende, sturende, samenwerkende of uitvoerende rol. 
 De omgevingswet zal de komende jaren de nodige inzet en capaciteit vragen van 

medewerkers. Zowel vanuit wettelijke taakstelling, als ook voor wat betreft integrale 
samenwerking en lokaal maatwerk. Wat de impact op onze capaciteit gaat zijn is nu nog 
niet duidelijk. De omgevingsvisies zijn in ontwikkeling. 

 
Capaciteit energietransitie en milieu 

Het doel is capaciteit structureel te maken voor energietransitie en milieu. 
Duurzaamheid was bij de fusie van de werkorganisatie geen reguliere taak. De capaciteit voor 
duurzaamheid wordt in de gemeenten betaald vanuit verschillende budgetten, belegd in 
grotendeels reguliere taken. Door het structureel maken van de capaciteit wordt het mogelijk 
collega’s die op tijdelijke capaciteit zitten te binden en daarmee de kwetsbaarheid te verminderen 
en de kwaliteit te vergroten. 

 
Datagedreven sturen  

Het programma “datagedreven sturen” wordt in HLT verband opgepakt. Het bestuurlijk 
opdrachtgeverschap van het programma is gedurende de programmaperiode van drie jaar belegd 
bij het HLT-bestuur. 
 
Omgevingswet 

Het bedrag voor de DSO I&A (€ 180.000) is enkel een weergave van de benodigde financiële 
middelen voor realisatie van de aansluiting op het DSO per 1 januari 2021. Daarnaast wordt vanuit 
het team geadviseerd om een architect in (vast) dienstverband aan te trekken en niet per project 
in te huren. Verdere kosten m.b.t. de Omgevingswet zijn op dit moment nog niet duidelijk. 
Schattingen variëren tussen de € 0,- en € 10 mln.  
 
Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA) 

In het kader van de landelijke aanpak adreskwaliteit dient 1 fte medewerker LAA opgenomen te 
worden. 
 
Veiligheid en handhaving (ondermijning) 
Vooruitlopend op een positieve evaluatie in het derde kwartaal 2020 is voor 2022 budget 
opgenomen voor deze taak. 
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Incidentele lasten en baten 

De incidentele lasten (net als de structurele lasten) bij HLTsamen worden gedekt door de 

gemeentelijke bijdragen.  
 

          Bedragen x € 1.000 

 
 
Structureel begrotingsevenwicht 

Voor HLTsamen is er voor alle jaren sprake van een structureel begrotingsevenwicht. 

 
        Bedragen x € 1.000 

  
 

  

 

Incidentele baten en lasten (-= nadeel) Begroting Begroting Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Datagedreven werken (incl. Lisse) -440 -440 -283

Dekking gemeentelijke bijdrage 440 440 283

Veiligheids en handhaving (ondermijning) -291 -291

Dekking gemeentelijke bijdrage 291 291

Versterken communicatie met wijken, ondernemers en verenigingen-92

Dekking gemeentelijke bijdrage 92

Omgevingsvisie Lisse -80

Dekking gemeentelijke bijdrage 80

Ambtelijke capaciteit Duinpolderweg -62

Dekking gemeentelijke bijdrage 62

Totaal incidentele baten en lasten -965 965 -731 731 -283 283 0 0
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Bedragen x € 1.000 

 
 

        Bedragen x € 1.000 
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Bedragen x € 1.000 
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5.3 Investeringen 2021-2024 

Als gevolg van investeringen ontstaan bezittingen, ofwel de vaste activa. Er is sprake van een vast 

actief als de investering betrekking heeft op een uitgave waarvan het nut zich over meerdere jaren 

uitstrekt. Investeringen binnen de begroting van HLTsamen hebben betrekking op de bedrijfsvoering 

activa. De overige investeringen in vaste activa, zoals gebouwen en voorzieningen, worden 

opgenomen in de meerjarig investeringsplanning bij de programmabegrotingen 2021 van elke 

afzonderlijke gemeente. 

 

Met de vaststelling van de begroting van HLTsamen stelt het bestuur, conform artikel 5.1 van de 

financiële verordening HLTsamen 2017, de investeringen vast en de investeringskredieten 

beschikbaar als opgenomen in de investeringsplanning 2021-2024, jaarschijf 2021. Bij het opstellen 

van deze investeringsplanning is rekening gehouden met de nota activabeleid HLTsamen.  

 

De investeringsplanning van HLTsamen geeft het volgende beeld voor de komende jaren. 

Investeringen 2021 2022 2023 2024 

Informatiebeleid en beheer 650.000 650.000 650.000 650.000 

Automatisering 1.085.000 468.500 374.500 500.000 

Facilitair 163.000 79.000 142.000 176.000 

Buitenruimte 90.000 150.000 329.500 365.325 

Totaal 1.988.000 1.347.500 1.496.000 1.691.325 

 

Bij de investeringen wordt uitgegaan van een investeringsniveau dat overeenkomt met het 

taakstellende budget aan kapitaallasten. Hierbij is het bij het bedrijfsplan HLTsamen afgesproken 

gemiddeld bedrag aan kapitaallasten van € 1,7 miljoen per jaar (prijspeil 2017) gehanteerd. Dit vormt 

als het ware het budgettaire kader voor het totaal aan investeringen. 

 

Voor 2021 staat een hoog bedrag aan investeringen opgenomen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt 

daar de investeringen in de centrale infrastructuur van de automatisering (€ 750.000 in 2021 en € 

100.000). 

In de bijlage 1 ‘Investeringen’ zijn alle investeringen genoemd. 
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Bijlage 1. Overzicht investeringen 2021-2024 
 

 

 

 

Investering
Afschrijvings-

termijn
2021 2022 2023 2024

OV - Overige Initiatieven 5 600.000 300.000 480.000 425.000

OV - VTH (Squitt) aanbesteding 6 100.000 100.000

OV - Aanbesteding LIAS 6 50.000 150.000

HA - Verbindingsfunctie (tbv landelijke uitwisseling)-2018 6 70.000

HA - Financieel pakket 6 225.000

UD - Uitvoering Dienstverleningsconcept: Service maat  - regie op kanalen 5 100.000

Investeringen Informatiebeleid en -beheer 650.000 650.000 650.000 650.000

Front-End Decvices 5 250.000 250.000 250.000 250.000

Centrale Infrastructuur 5 720.000 100.000

Veiligheid, continuïteit 5 50.000 50.000 50.000 50.000

Proces en Optimalisatie 5 50.000 50.000 50.000 50.000

Beamers, smartboards 5 50.000

Vergadersystemen-Nieuw obv verzoek organisatie 5 20.000

Invest.AUT_Klantgeleiding Qmatic 5 30.000

Investeringen Automatisering 1.070.000 450.000 350.000 450.000

Invest.AUT_Airco ICT ruimte locatie Lisse 5 50.000

Vervangen Airco ICT-ruimte locatie Hillegom 5 15.000

Vervangen Airco ICT-ruimten Teylingen 5 15.000

Vervanging UPS ICT-ruimte Hillegom 5 9.500

Vervanging UPS ICT-ruimte Lisse 5 18.500

Overige Investeringen ICT 15.000 18.500 24.500 50.000

Geluidsapparatuur div. locaties 5 50.000

Beveiliging locatie Lisse 5 50.000

Vervangen bureau's 10 25.000 55.000 80.000

Vervangen overig meubilair 10 10.000

Hertaxatie verzekerde objecten (opstallen+inventaris) 6 78.000

Investeringen Facilitair-Overige 85.000 55.000 80.000 128.000

Vervangen tractie, electro scooters 5 12.000

Vervangen dienstauto facilitair VW Transporter Boa's Hillegom extra 7 24.000

Vervangen dienstauto facilitair Renault Zoe (RD-891-G) locatie Lisse 7 24.000

Vervangen dienstauto facilitair VW Transporter (1-VFX-95) Boa's Lisse 7 24.000

Vervangen dienstauto facilitair Kangoo ZE  loc. Voorhout (V-128-FH) 7 24.000

Vervangen dienstauto facilitair E-Up Hatchback (GH-003-N)-Teylingen 7 24.000

Renault Kangoo (elektrisch) V-127-FH tbv Boa's 7 25.000

Renault Kangoo (elektrisch) BWT V-126-FH tbv Boa's 7 25.000

Vervangen Clever Viking boot t.b.v. Boa's 15 30.000

Investeringen Facilitair-Vervoersmiddelen 78.000 24.000 62.000 48.000

Borstelmachine 7 25.000

Mitsubishi Fuso V-563-GZ 7 45.000

Skottel werkboot (vervanging Yamaha dieselmotor) 7 20.000

Iveco Daily 3,5 t. V-310-JT 7 46.065

Iveco Daily 3,5 t. V-312-JT 7 46.065

Iveco Daily 3,5 t. V-313-JT 7 46.065

Iveco Daily 3,5 t. V-311-JT 7 46.065

Iveco Daily 3,5 t. V-314-JT 7 46.065

Mitsubishi Fuso V-779-GZ 7 45.000

Mitsubishi Fuso V-658-GZ 7 45.000

Volkswagen Transporter VK-752-L (spelen) 7 45.000

Iveco Daily 5t. 17-BJK-7 7 45.500

Iveco Daily 5t. 18-BJK-7 7 71.000

Iveco Daily 5t. 19-BJK-7 7 71.000

Iveco Daily 5t. 20-BJK-7 7 71.000

Iveco Daily 5t. 21-BJK-7 7 71.000

Daf Vrachtwagen 88-BGX-1 7 150.000

Investeringen Buitenruimte-Tractie 90.000 150.000 329.500 365.325

Totalen 1.988.000 1.347.500 1.496.000 1.691.325
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Bijlage 2. Overzicht baten en lasten 2021-2024 
In deze bijlage wordt in de eerste tabel een overzicht van baten en lasten opgenomen met daarin 

een uitsplitsing van de bijdragen voor de gemeenten per onderdeel voor de jaren 2019-2024.  

Daaronder wordt per jaar in een tabel een overzicht van de bijdrage per gemeente getoond. Het 

vaststellen van de bijdragen is gebaseerd op de uitgangspunten van het bedrijfsplan HLTsamen uit 

2016. Dit geldt voor de reguliere taken, overig bedrijfsplan en de frictiekosten. 

 

De bijdragen voor de overige onderdelen die betrekking hebben op drie gemeenten zijn berekend op 

basis van het afgesproken percentage vanuit het bedrijfsplan of een ander afgesproken percentage, 

de bijdrage die betrekking hebben op één gemeente zijn volledig toegerekend naar die betreffende 

gemeente. 

  
          Bedragen x € 1.000 
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Overzichten per jaar inclusief de uitsplitsing per gemeente 
  
          Bedragen x € 1.000 

 
 

           

  

Exploitatiebegroting werkorganisatie HLTsamen Aandeel 2021

Totaal Hillegom Lisse Teylingen

Begroting reguliere taken 39.139    9.472 10.939 18.728

Uitvoeren kadernota 2017 Lisse 96 96

Veiligheids en handhaving (ondermijning) 291 97 97 97

Handhaving buitengebied 222 64 64 95

Stichting Rijk 30 10 10 10

Ambtelijke capaciteit Duinpolderweg 62 31 31

Versterken communicatie met wijken, ondernemers en verenigingen92 38 54

Capaciteit energietransitie en milieu 232 83 38 111

Omgevingsvisie Lisse 80 80

Omgevingswet DSO I&A 180 44 50 86

Omgevingswet p-kosten a.g.v. DSO 99 24 28 47

LAA medewerker 96 23 27 46

Basisregistratie Ruimte Ondergrond (BRO) 91 23 23 45

Datagedreven sturen 440 107 125 208

Juridische handhaving 78 26 52

Handhaving en BOA capaciteit 131 131

Uitstallingenbeleid formatie BOA 11 11

Nieuwe taken eerder besloten 2.231 543 694 993

Correctie kapitaallasten bedrijfsplan -517 -206 0 -311

Totaal correctie kapitaallasten bedrijfsplan -517 -206 0 -311

Totaal bijdrage 2021 voor herstel correcties 40.853 9.809 11.634 19.410

Correctie bedrijfspl. o.g.v. personelekosten -302 -32 -36 -234

Gem. Hillegom: budg.kadaster en geg.informatieb. 66 66

Gem.Lisse: dubbele corr.  bijdrage Hillegom ICT 184 184

Gem.Lisse: budget kadaster en ICT 37 37

Totaal bijdrage 2021 40.838 9.843 11.819 19.176
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Bedragen x € 1.000 

 
  
  

Exploitatiebegroting werkorganisatie HLTsamen Aandeel 2022

Totaal Hillegom Lisse Teylingen

Begroting reguliere taken 38.927    9.420 10.880 18.627

Uitvoeren kadernota 2017 Lisse 96 96

Veiligheids en handhaving (ondermijning) 291 97 97 97

Handhaving buitengebied 222 64 64 95

Stichting Rijk 30 10 10 10

Capaciteit energietransitie en milieu 232 83 38 111

Omgevingswet DSO I&A 180 44 50 86

Omgevingswet p-kosten a.g.v. DSO 99 24 28 47

LAA medewerker 96 23 27 46

Basisregistratie Ruimte Ondergrond (BRO) 91 23 23 45

Datagedreven sturen 440 107 125 208

Juridische handhaving 78 26 52

Handhaving en BOA capaciteit 131 131

Uitstallingenbeleid formatie BOA 11 11

Nieuwe taken eerder besloten 1.997 474 583 939

Correctie kapitaallasten bedrijfsplan -202 -89 0 -113

Totaal correctie kapitaallasten bedrijfsplan -202 -89 0 -113

Totaal bijdrage 2022 voor herstel correcties 40.722 9.806 11.464 19.453

Correctie bedrijfspl. o.g.v. personelekosten -302 -32 -36 -234

Gem. Hillegom: budg.kadaster en geg.informatieb. 66 66

Gem.Lisse: dubbele corr.  bijdrage Hillegom ICT 184 184

Gem.Lisse: budget kadaster en ICT 37 37

Totaal bijdrage 2022 40.707 9.840 11.649 19.219
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Bedragen x € 1.000 

 
  

Exploitatiebegroting werkorganisatie HLTsamen Aandeel 2023

Totaal Hillegom Lisse Teylingen

Begroting reguliere taken 38.927    9.420 10.880 18.627

Uitvoeren kadernota 2017 Lisse 96 96

Handhaving buitengebied 222 64 64 95

Stichting Rijk 30 10 10 10

Capaciteit energietransitie en milieu 232 83 38 111

Omgevingswet DSO I&A 180 44 50 86

Omgevingswet p-kosten a.g.v. DSO 99 24 28 47

LAA medewerker 96 23 27 46

Basisregistratie Ruimte Ondergrond (BRO) 91 23 23 45

Datagedreven sturen 283 54 125 104

Juridische handhaving 78 26 52

Handhaving en BOA capaciteit 131 131

Uitstallingenbeleid formatie BOA 11 11

Nieuwe taken eerder besloten 1.549 324 486 738

Correctie kapitaallasten bedrijfsplan -145 -42 0 -103

Totaal correctie kapitaallasten bedrijfsplan -145 -42 0 -103

Totaal bijdrage 2023 voor herstel correcties 40.331 9.703 11.367 19.262

Correctie bedrijfspl. o.g.v. personelekosten -302 -32 -36 -234

Gem. Hillegom: budg.kadaster en geg.informatieb. 66 66 0 0

Gem.Lisse: dubbele corr.  bijdrage Hillegom ICT 184 0 184 0

Gem.Lisse: budget kadaster en ICT 37 0 37 0

Totaal bijdrage 2023 40.316 9.737 11.552 19.028
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          Bedragen x € 1.000 
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Bijlage 3. Plus-, min- en nieuwe taken 
 

In deze bijlage zijn alle plus-, min- en nieuwe taken opgenomen in één overzicht. Dit wordt gedaan conform het besluit van het bestuur HLTsamen van 14 

september 2017. 

Omschrijving Start Domein 2021 H L T Verdeling S / I Bron HLT 

Stichting Rijk 2017 Bedrijfsvoering € 30.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 1-1-1 S 
Begroting HLTsamen 

2017 

Uitvoeren kadernota 

2017 Lisse 
2017 Buitenruimte € 96.000 € 0 € 96.000 € 0 1 S 

Begroting HLT 2017, 

uitvoering kadernota 

2017 

Ondermijning 2019 Buitenruimte € 291.000 € 97.000 € 97.000 € 97.000 1-1-1 

2020, 

2021 en 

2022 

Begroting HLTsamen 

2019, notitie uitbreiding 

formatie en investering 

veiligheid en 2022 bij 

Kadernota HLTsamen 

2021 

Project handhaving 

buitengebied (GOM) 
2019 Buitenruimte € 222.000 € 63.500 € 63.500 € 95.000 10-10-15 S 

Begroting HLTsamen 

2020 

Versterken 

communicatie 

bedrijven, werken en 

verenigingen 

2019 Bedrijfsvoering € 92.000 € 38.000 € 0 € 54.000 38-54 

2019, 

2020 en 

2021 

Begroting HLTsamen 

2019 

Personele capaciteit 

t.b.v. Duinpolderweg 
2019 

Ruimtelijke 

ontwikkeling 
€ 62.000 € 31.000 € 31.000 € 0 1-1-0 

2020 en 

2121 

Begroting HLTsamen 

2020 
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Omschrijving Start Domein 2021 H L T Verdeling S / I Bron HLT 

Basisregistratie 

Ruimte Ondergrond 
2021 

Ruimtelijke 

ontwikkeling 
€ 91.000 € 23.000 € 23.000 € 45.000 1-1-2 S 

Kadernota HLTsamen 

2021 

Omgevingsvisie Lisse 2021 
Ruimtelijke 

ontwikkeling 
€ 80.000   € 80.000   1 I 

Kadernota HLTsamen 

2021 

Datagedreven sturen 2021 Bedrijfsvoering € 440.000 € 107.000 € 125.000 € 208.000 107-125-208 

2021, 

2022 en 

2023 

Kadernota HLTsamen 

2021 

Energietransitie en 

milieu 
2021 

Ruimtelijke 

ontwikkeling 
€ 232.000 € 83.000 € 38.000 € 111.000 36-16-48 S 

Kadernota HLTsamen 

2021 

Juridische handhaving 2021 Publieksservice € 78.000   € 26.000 € 52.000 1-2 S 
Kadernota HLTsamen 

2021 

Handhaving en BOA 

capaciteit 
2021 Buitenruimte € 131.000     € 131.000 1 S 

Kadernota HLTsamen 

2021 

0,2 BOA formatie 

uitstallingenbeleid 
2021 Buitenruimte € 11.000     € 11.000 1 S 

Kadernota HLTsamen 

2021 

Omgevingswet DSO 

I&A 
2021 Bedrijfsvoering € 180.000 € 44.000 € 50.000 € 86.000 1-1-2 S 

Kadernota HLTsamen 

2021 

Omgevingswet p-

kosten 
2021 Publieksservice € 99.000 € 24.000 € 28.000 € 47.000 1-1-2 S 

Kadernota HLTsamen 

2021 

LAA medewerker 2021 Publieksservice € 96.000 € 23.232 € 26.832 € 45.936 1-1-2 S 
Kadernota HLTsamen 

2021 

Totaal     € 2.231.000 € 546.732 € 679.332 € 1.004.936       

 


