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Inhoud mededeling 

 

In juni 2020 hebben wij u zowel de Kadernota 2021 als de zogeheten 

Meicirculaire 2020 gepresenteerd. Hieruit bleek dat Hillegom de komende jaren 

financieel spannende tijden tegemoet gaat. De coronacrisis kwam daar nog eens 

bovenop.  

De decentralisaties van het Rijk (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling en 

Jeugdhulp) vormen voor Hillegom (evenals voor vele andere gemeenten) het 

grootste struikelblok, daar waar het gaat om het in evenwicht krijgen van onze 

begroting. 

 

Bij de bespreking van de Kadernota 2021 in de commissie en de raad is ook aan 

de orde gekomen dat een eventuele stijging van de OZB tot één van de 

scenario’s behoort. Kortom, een financiële situatie, waarbij het echt nodig was 

en nog steeds is om heel goed de balans op te maken. Voor het reces heeft het 

college u dan ook uitgenodigd om mee te denken over mogelijke scenario’s om 

de Programmabegroting 2021 e.v. sluitend te krijgen. Tot 10 september heeft u 

de mogelijkheid uw ideeën aan te dragen. 

 

Het college heeft de zomerperiode gebruikt om met elkaar en met de ambtelijke 

organisatie de financiële situatie van onze gemeente te bespreken.  

 

Wij willen u op voorhand melden dat wij de Programmabegroting voor het jaar 

2021 sluitend hebben kunnen krijgen (zonder verhoging van de OZB en met het 

integraal overnemen van alle structurele uitgaven uit de Kadernota 2021). Dit is 

voor het jaar 2021 voornamelijk gelukt door met name alle onder- en 

overschrijdingen meer in overeenstemming te brengen met de werkelijke 

uitgaven (reëler ramen) en door diverse grote onderhoudsposten uit onze 

exploitatiebegroting ingaande het jaar 2021 deels als investeringen te gaan 

activeren. 

 

Voor de daaropvolgende jaren rekenen wij enerzijds op een reikende hand van 

het Rijk, als het gaat om een hogere bijdrage in kader van decentralisaties en 

het schrappen van de zogeheten opschalingskorting. Op dit moment vindt 

hiervoor een lobby plaats vanuit gemeenten en provincies richting het Rijk. 

Mocht het Rijk vanaf het jaar 2022 hieraan niet meer willen bijdragen, dan zullen 

wij in Hillegom ook voor keuzes en wellicht versoberingen van ons beleid komen 

te staan. In tegenstelling tot veel andere gemeenten in den lande zijn wij dus 

niet nu al genoodzaakt om te snijden in onze (basis)voorzieningen. 



 

Daarnaast zien wij vanaf het jaar 2022 oplossingsrichtingen in ombuigingen in 

ons eigen (financiële) beleid. Deze (mogelijke) oplossingsrichtingen zullen wij 

benoemen en nader toelichten in de Programmabegroting 2021. Deze 

mogelijkheden vragen echter om verdere verkenningen. Het college, zal dit zo 

spoedig mogelijk, samen met de ambtelijke organisatie en betrokken partijen 

verder verkennen. Dit willen wij combineren met de eventueel door uw fracties 

voor 10 september aangereikte ideeën en suggesties.    

 

Al met al, willen wij u laten weten, dat we er zeker nog niet zijn als het gaat om 

een meerjarig sluitende begroting, maar dat we als college wel 

oplossingsrichtingen zien.  

Wij vinden het belangrijk u dit te laten weten in aanloop naar 10 september. Wij 

zijn en blijven zeker geïnteresseerd in de oplossingsrichtingen die u ziet. Maar 

wij vinden het belangrijk u nu al op de hoogte te brengen van de huidige stand 

van zaken rondom de begroting 2021- 2024.  

 

 

 

 

 

 

 


