
 

 

Overhevelingen 2019 

Taakveld Overheveling Bedrag Toelichting 

PROGRAMMA 1 VITALITEIT  

Samenkracht en 
burgerparticipatie 

Jongerenwerk, Solution € 310.000 

Onderdeel van de herontwikkeling 
van het Jongerencentrum 
Solution is het wegwerken van 
het achterstallig onderhoud. De 
gemeenteraad heeft daar 
21  maart 2019 € 310.000 voor 

beschikbaar gesteld. Aangezien 
uitvoering plaats vindt in 2020 is 
overheveling van het budget 
noodzakelijk. 

Mutatie reserves Mutatie reserves € -310.000 

De uitgaven voor het Jongeren-
centrum Solution verrekenen we 

met de Algemene reserve en 
hebben daarom geen invloed op 
het saldi van de jaarrekening.  

Inkomensregelingen 
Inkomensvoorzieningen, 
project meedoen 

€ 37.080 

De ISD heeft projecten ontwikkelt 
om meer in contact te komen met 
en aandacht te geven aan 

mensen die vaak al jarenlang een 
bijstandsuitkering ontvangen met 
weinig uitzicht op betaald werk. 
Doel van die aandacht is om 
achterstanden op te heffen op 
deze manier minder kansrijke 

mensen weer mee te laten doen. 
Bij de 2e Bestuursrapportage is 
uit het BUIG overschot € 130.000 
gereserveerd. Hillegom is 
uiteindelijk voornemens aan 

project 5 (het innovatiebudget 
€ 37.080) in 2020 deel te nemen.  

Inkomensregelingen 
Inkomensvoorzieningen, 
Armoedebeleid 

€ 174.000 

In het Armoedebeleid Hillegom 
(2019-2022 ) vastgesteld door de 
raad in 2019, is besloten dat de 
resterende armoedegelden 
(beschikbaar vanaf 2016) jaarlijks 

meegenomen wordt naar de 
volgende jaren om alle 
maatregelen van het beleid uit te 
voeren.  

Inkomensregelingen 
Inkomensvoorzieningen, 
Armoedebeleid 

€ 51.000 

In het Armoedebeleid Hillegom 
(2019-2022 ) vastgesteld door de 

raad in 2019, is besloten dat de 
resterende armoedegelden 
(beschikbaar vanaf 2016) jaarlijks 
meegenomen wordt naar de 

volgende jaren om alle maatrege-
len van het beleid uit te voeren.  

Mutaties reserves Mutaties reserves € -225.000 
Dekking overheveling Armoede 
beleid via Algemene reserve. 

 

  



 

 

PROGRAMMA 2 LEEFOMGEVING  

 

Verkeer en vervoer 
Handboek herinrichting 
openbare ruimte 

€ 20.000 

In augustus 2019 is gestart met 
het project ‘Ontwikkeling Leidraad 

Inrichting Openbare Ruimte 
(LIOR)’. In dit project worden de 
3 bestaande LIOR’s van de 
gemeenten waar mogelijk 
geharmoniseerd. Eindproduct is 
een digitaal handboek wat via een 
cloud applicatie te gebruiken is. 

Per project kunnen de relevante 
onderwerpen worden 
geselecteerd om een PvE op maat 
te genereren. Voor de 
ontwikkeling van de LIOR is in 
2019 budget gereserveerd wat in 
2020 wordt uitgegeven.  

Mutatie reserves Mutatie reserves € -20.000 

Dekking overheveling 

ontwikkeling LIOR's 
accommodatiebeleid via 
Algemene reserve. 

Gebiedsontwikkeling Omgevingsvisie, actualisatie € 40.000 

Het merendeel van de 
werkzaamheden voor het 
schrijven van de Omgevingsvisie - 
Actualisatie gaat plaatsvinden in 
2020.  

Openbaar groen en 

(openlucht) recreatie 
Spelen € 30.050 

De werkzaamheden voor het 

renoveren van speelplaatsen 
vindt plaats in het eerste kwartaal 
van 2020. 

PROGRAMMA 3 BEDRIJVIGHEID  

Cultuurpresentatie, 

cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

Accommodatiebeleid € 25.000 

In de begroting 2019 is budget 
gereserveerd voor het 

ontwikkelen van een 

accommodatiebeleid in Hillegom. 
Uitvoering heeft vertraging 
opgelopen. Uitvoering nu gepland 
in 2020. Budget nodig voor 
inhuur extern advies. 

Mutatie reserves Mutatie reserves € -25.000 
Dekking overheveling 
accommodatiebeleid via 
Algemene reserve. 

PROGRAMMA 4 BESTUUR EN ONDERSTEUNING   

Geen overhevelingen        

Totaal bedrag ten laste van resultaat € 107.130    

 

 


