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Woonlasten
Rekening 

2020

Begroting 

2021

Rekening 

2021

A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 292 309 309

B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 233 234 234

C Afvalstoffenheffing voor een gezin 287 330 330

D Eventuele heffingskorting 0 0 0

E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) 713 871 871

F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 776 810 810

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% 92% 108% 108%
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Beheer- en uitvoeringsplan Openbare verlichting
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Sinds het uitbreken van de Covid-19 pandemie in maart 2020 is er veel veranderd in de wereld. De 
ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, hebben het 
dagelijks leven sterk ontwricht. Deze crisis dwingt ons om actie te nemen. We hebben 

steunmaatregelen genomen, maar de maatschappelijke en economische gevolgen van de crisis zijn 
groot. We hebben u regelmatig op de hoogte gehouden door periodieke brieven. In deze paragraaf 

wordt u nader geïnformeerd over de financiële effecten van corona. 

Totaal van de financiële effecten: 

De basis voor de financiële effecten is de corona monitor, die per kwartaal wordt opgesteld en 
gedeeld met de raad. In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de middelen die 
beschikbaar zijn gesteld door het Rijk en de gemeente (steunfonds). In de kolom ernaast zijn de 
uitgaven opgenomen in 2021 door Hillegom. De uitgaven en lagere inkomsten aan corona zijn dus 
binnen de beschikbare middelen gebleven. Het overzicht voor Hillegom ziet er als volgt uit: 

  bedragen x € 1.000- 

 

Voor de verschillende kosten die de gemeente maakt voor de uitvoering van verschillende 
steunmaatregelen, wordt de gemeente gecompenseerd door het Rijk. Enerzijds via de algemene 
uitkering, maar ook door subsidies die bij het Rijk aangevraagd kunnen worden voor de uitvoering 
van specifiek beleid (SISA). Voor de ontvangen middelen die verantwoord moeten worden volgens 
de SISA, geldt dat de overgebeleven middelen zijn opgenomen op de balans. 



 

 

 

 

 







 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Er zijn geen mutaties in 2021.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 433                          1.155                

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen
262                          280                   247                   248                   

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 171                          153                   908                   908                   

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -                           -                    -                    -                    

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 57.770                     

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
57.770                     

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

de € 500 miljoen te boven gaat
-                           

Tot 1 juli 2021

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een 

minimum van €250.000

Vanaf 1 juli 2021

(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een 

minimum van €1.000.000 als het 

begrotingstotaal kleiner of gelijk is 

aan 500 mln. En als begrotingstotaal 

groter dan € 500 miljoen is is het 

drempelbedrag gelijk aan € 10 

miljoen, vermeerderd met 0,2% van het 

deel van het begrotingstotaal dat de € 

500 miljoen te boven gaat. 

Drempelbedrag 433                          1.155                

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen 

(negatieve bedragen tellen als nihil)

23.607                     25.509              22.754              22.801              

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden middelen
262                          280                   247                   248                   

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(1) Berekening drempelbedrag



 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 Naam van de geldgever  Lening  Oorspronkelijk 

bedrag van de 

geldlening 

 Rente 

Percentage 

 Saldo 

begin jaar 

2021 

 nieuwe 

geldlening 

 Aflossing 

2021 

 Restant 

eind 2021 

BNG 40.113874 12.000             0,55% 11.800     400          11.400     

BNG 40.115317 4.000               -0,42% -              4.000       -              4.000       

Totaal langlopende geldleningen 11.800 4.000 400 15.400

(Bedragen x € 1.000)



 

 







 



 

 









 



 

 













 

 



 





 

 

 





 

 

 











SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker
Uitkerin
gscode

Specifieke 
uitkering  
 
Juridische 
grondslag 
 
Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator

JenV A7 Regeling specifieke 
uitkering tijdelijke 
ondersteuning 
toezicht en 
handhaving

Besteding (jaar T-
1, 15-31 
december 2020)

Besteding (jaar 
T, 1 januari-30 
september 2021)

Project afgerond 
in (jaar T)? 
(Ja/Nee)

Besteding (jaar T) 
(gedeeltelijk) 
verantwoord o.b.v. 
voorlopige 
toekenningen? 
(Ja/Nee)

Eventuele 
toelichting als bij 
de vorige indicator 
“nee” is ingevuld 

 

  Gemeenten       

   
Aard controle R Aard controle R

Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.  

   Indicator: A7/01 Indicator: A7/02 Indicator: A7/03 Indicator: A7/04 Indicator: A7/05  

   € 3.791 € 45.029 Ja Ja   

JenV A12B Incidentele bijdrage 
ondersteuning 
naleving controle 
op 
coronatoegangsbew
ijzen

Naam 
veiligheidsregio

Besteding (jaar 
T) 

Besteding volgens 
besluit van de 
veiligheidsregio 
uitgevoerd 
(Ja/nee) 

Cumulatieve 
besteding (t/m jaar 
T)

Eindverantwoordin
g (Ja/Nee) 

 

  Veiligheidsregio's       

   Aard controle 
n.v.t. Aard controle R

Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.  

   Indicator: A12B/01 Indicator: 
A12B/02

Indicator: A12B/03 Indicator: A12B/04 Indicator: A12B/05
 

   Hollands Midden € 42.942 Ja € 42.942 Ja  



FIN B2 Regeling specifieke 
uitkering 
gemeentelijke hulp 
gedupeerden 
toeslagenproblemat
iek

Besteding (T-1) - 
betreft nog niet 
verantwoorde 
bedragen over 
2020

Aantal 
(potentieel) 
gedupeerden 
(als gemeld door 
Uitvoeringsorgan
isatie Herstel 
Toeslagen aan 
de gemeente) 
(jaar T)

Cumulatief aantal 
(potentieel) 
gedupeerden (als 
gemeld door 
Uitvoeringsorganis
atie Herstel 
Toeslagen aan de 
gemeente) (t/m 
jaar T)

Besteding (jaar T) 
werkelijke kosten 
van onderdeel c 
(artikel 3)

Cumulatieve 
besteding (t/m jaar 
T) werkelijke 
kosten van 
onderdelen c  
(artikel 3)

 

          

   Gemeenten       

    
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Aard controle 
n.v.t.  

    Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05  

    € 0 26 26 € 0 € 0  

    Normbedragen 
voor a, b en d 
(Ja/Nee) (vanaf 
2021)

Normbedrag 
voor e (Ja/Nee) 
(vanaf 2021)

Eindverantwoordin
g (Ja/Nee)

   

    
Nee: reeks 1 / Ja: 
reeks 2

Nee: indicator 
B2/13 en B2/14  
/ Ja: indicator 
B2/21 en B2/22

 

   

          

    Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.    

    Indicator: B2/06 Indicator: B2/07 Indicator: B2/08    

    Ja Ja Nee    

    Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1

  

    Aantal uitgewerkte 
plannen van 
aanpakken (jaar 
T)

Cumulatief 
aantal 
uitgewerkte 
plannen van 
aanpakken (t/m 
jaar T)

Besteding (jaar T) 
werkelijke kosten 
van onderdeel a, b 
en d (artikel 3)

Cumulatieve 
besteding (t/m jaar 
T) werkelijke 
kosten van 
onderdelen a, b 
en d (artikel 3)   

    Keuze werkelijke Keuze Keuze werkelijke Keuze werkelijke   



kosten werkelijke 
kosten

kosten kosten

    Aard controle D2 Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R
Aard controle 

n.v.t.   

    Indicator: B2/09 Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12   

          

    Besteding (jaar T) 
werkelijke kosten 
van onderdeel e 
(artikel 3)

Cumulatieve 
besteding (t/m 
jaar T) werkelijke 
kosten van 
onderdelen e 
(artikel 3)     

    Keuze werkelijke 
kosten

Keuze 
werkelijke 
kosten     

    Aard controle R Aard controle 
n.v.t.     

    Indicator: B2/13 Indicator: B2/14     

          

    Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2

    Normbedrag 
onderdeel a x 
aantal (potentieel) 
gedupeerden

Normbedrag 
onderdeel a x 
aantal 
(potentieel) 
gedupeerden 
cumulatief (t/m 
jaar T) 

Normbedrag 
onderdeel b x 
aantal plannen 
van aanpak

Normbedrag 
onderdeel b x 
aantal plannen 
van aanpak (t/m 
jaar T) 

Normbedrag 
onderdeel d x 
aantal 
nazorgtrajecten

Normbedrag 
onderdeel d x 
aantal 
nazorgtrajecten 
(t/m jaar T) 

    Keuze 
normbedragen

Keuze 
normbedragen

Keuze 
normbedragen

Keuze 
normbedragen

Keuze 
normbedragen

Keuze 
normbedrage
n

    Aard controle R Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R Aard controle 
n.v.t.

    Indicator: B2/15 Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: 
B2/20

    € 9.880 € 9.880 € 3.468 € 3.468 € 0 € 0 



    Normbedrag 
onderdeel e 
(afhankelijk van 
aantal (potentieel) 
gedupeerde), 
indien nog niet 
eerder opgegeven 
(jaar T)

Normbedrag 
onderdeel e 
(afhankelijk van 
aantal 
(potentieel)  
gedupeerde), 
indien nog niet 
eerder 
opgegeven (t/m 
jaar T) 

  

 

 

    Keuze 
normbedragen

Keuze 
normbedragen

  
 

 

          

    
Aard controle R

Aard controle 
n.v.t

  
 

 

    Indicator: B2/21 Indicator: B2/22     

    € 12.000 € 12.000     

BZK C1 Regeling specifieke 
uitkering Reductie 
Energiegebruik

Eindverantwoordin
g (Ja/Nee)

Aantal woningen 
dat bereikt is met 
het project (t/m 
jaar T)

Aantal woningen 
waar 
energiebesparend
e maatregelen 
plaatsvinden (t/m 
jaar T)

  

 

   Gemeenten       

    Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.

  
 

    Indicator: C1/01 Indicator: C1/02 Indicator: C1/03    

    Ja 3.864 1.392    

    Projectnaam/num
mer per project

Besteding (jaar 
T) per project

Bestedingen (jaar 
T) komen overeen 
met ingediende 
projectplan 
(Ja/Nee)

Besteding (jaar T) 
aan afwijkingen

  

       Alleen invullen bij 
akkoord ministerie

  

          



    Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R   

    Indicator: C1/04 Indicator: C1/05 Indicator: C1/06 Indicator: C1/07   

   1 Uitvoeringsprogra
mma RRE 
Hillegom

€ 142.335 Ja    

    Kopie 
projectnaam/num
mer

Cumulatieve 
totale 
bestedingen (t/m 
jaar T)

Toelichting op 
afwijkingen

Project afgerond 
in (jaar T)? 
(Ja/Nee)

  

     Deze indicator is 
bedoeld voor de 
tussentijdse 
afstemming van 
de juistheid en 
volledigheid van 
de 
verantwoordingsi
nformatie

    

          

    Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.

  

    Indicator: C1/08 Indicator: C1/09 Indicator: C1/10 Indicator: C1/11   

   1 Uitvoeringsprogra
mma RRE 
Hillegom

€ 259.889  Ja   

BZK C32 Regeling specifieke 
uitkering ventilatie 
in scholen

Beschikkingsnum
mer /naam

Besteding (jaar 
T)

Cumulatieve 
besteding (t/m jaar 
T)

Start 
bouwactiviteiten 
uiterlijk 31 
augustus 2022 
(Ja/Nee)

Toelichting 
(verplicht als bij 
start 
bouwactiviteiten 
(indicator 04) 'Nee' 
is ingevuld)

Eindverantwoo
rding (Ja/Nee)

   Gemeenten       

   
 

Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R
Aard controle 

n.v.t.
Aard controle D2

Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.

   
 Indicator: C32/01 Indicator: C32/02 Indicator: C32/03 Indicator: C32/04 Indicator: C32/05

Indicator: 
C32/06



   
1

SUVIS21-
00792910

€ 0 € 0 
Ja

 
Nee

BZK C62 Specifieke uitkering 
aan gemeenten voor 
de bekostiging van 
de kwijtschelding 
van gemeentelijke 
belastingen van 
gedupeerden door d
e toeslagenaffaire

Aantal 
gedupeerden 
(artikel 1, lid 2)

Berekening 
bedrag 
uitvoeringskoste
n

Gederfde 
opbrengsten  
(jaar T) die 
voortvloeien uit 
het kwijtschelden 
van gemeentelijke 
belastingen

Eindverantwoordin
g (Ja/Nee)

  

    Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle 
n.v.t.

  

    Indicator: C62/01 Indicator: C62/02 Indicator: C62/03 Indicator: C62/04   

    27 € 4.050 € 744 Nee   

OCW D8 Onderwijsachtersta
ndenbeleid 2019-
2022 (OAB)

Besteding (jaar T) 
aan voorzieningen 
voor voorschoolse 
educatie die 
voldoen aan de 
wettelijke 
kwaliteitseisen 
(conform artikel 
166, eerste lid 
WPO) 

Besteding (jaar 
T) aan overige 
activiteiten 
(naast VVE) voor 
leerlingen met 
een grote 
achterstand in 
de Nederlandse 
taal (conform 
artikel 165 
WPO) 

Besteding (jaar T) 
aan afspraken 
over voor- en 
vroegschoolse 
educatie met 
bevoegde 
gezagsorganen 
van scholen, 
houders van 
kindcentra en 
peuterspeelzalen 
(conform artikel 
167 WPO)  

Opgebouwde 
reserve ultimo 
(jaar T-1)

  

          

   Gemeenten       

    Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R   

    Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04   

    € 127.844 € 0 € 0 € 444.780   



    Hieronder per 
regel één 
gemeente(code) 
selecteren en in 
de kolommen 
ernaast de 
verantwoordingsin
formatie voor die 
gemeente invullen

Aan andere 
gemeenten (in 
jaar T) 
overgeboekte 
middelen 
(lasten) uit de 
specifieke 
uitkering 
onderwijsachters
tandenbeleid 

Hieronder per 
regel één 
gemeente(code) 
selecteren en in 
de kolommen 
ernaast de 
verantwoordingsin
formatie voor die 
gemeente invullen

Aan andere 
gemeenten (in jaar 
T) overgeboekte 
middelen (baten) 
uit de specifieke 
uitkering 
onderwijsachtersta
ndenbeleid 

 

 

     Bedrag  Bedrag   

    Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R  
 

    Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08   

   1 060534 Gemeente 
Hillegom

€ 0 060534 Gemeente 
Hillegom

€ 0  
 

OCW D14 Regeling specifieke 
uitkering inhalen 
COVID-19 
gerelateerde 
onderwijsvertraging
en

Besteding (jaar T) 
maatregelen 
artikel 3, lid 2, a 
t/m e samen 
opgeteld

Besteding (jaar 
T) voor tijdelijke 
extra huur van 
bestaande 
huisvesting 
indien deze extra 
huisvesting 
nodig is voor de 
uitvoering van 
maatregelen die 
scholen of 
gemeenten in 
het kader van 
het Nationaal 
Programma 
Onderwijs 
nemen

Besteding (jaar T) 
voor ambtelijke 
capaciteit van de 
gemeente of 
inkoop van 
expertise voor de 
uitvoering van het 
Nationaal 
Programma 
Onderwijs

Opgebouwde 
reserve ultimo 
(jaar T-1)

  

    Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R   

    Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04   

    € 0 € 0 € 0 € 0   



    Hieronder per 
regel één 
gemeente(code) 
selecteren en in 
de kolommen 
ernaast de 
verantwoordingsin
formatie voor die 
gemeente invullen

Aan andere 
gemeenten (in 
jaar T) 
overgeboekte 
middelen 
(lasten) uit de 
specifieke 
uitkering 
gemeenten t.b.v. 
het Nationaal 
Programma 
Onderwijs

Hieronder per 
regel één 
gemeente(code) 
selecteren en in 
de kolommen 
ernaast de 
verantwoordingsin
formatie voor die 
gemeente invullen

Van andere 
gemeenten (in jaar 
T) overgeboekte 
middelen (baten) 
uit de specifieke 
uitkering 
gemeenten t.b.v. 
het Nationaal 
Programma 
Onderwijs

  

    Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R   

    Indicator: D14/05 Indicator: D14/06 Indicator: D14/07 Indicator: D14/08   

   1 060534 Gemeente 
Hillegom

€ 0 060534 Gemeente 
Hillegom

€ 0   

IenW E20 Regeling 
stimulering 
verkeersmaatregele
n 2020-2021

Besteding (jaar T) Cumulatieve 
besteding (t/m 
jaar T)

Cumulatieve 
cofinanciering (t/m 
jaar T)

Project afgerond 
(alle maatregelen) 
in (jaar T) 
(Ja/Nee)   

          

   Provincies en 
Gemeenten

    
  

    Aard controle R Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R Aard controle 
n.v.t.   

    Indicator: E20/01 Indicator: E20/02 Indicator: E20/03 Indicator: E20/04   

    € 0 € 0 € 0 Nee   

    Naam/nummer per 
maatregel

Per maatregel, 
maatregel 
afgerond in (jaar 
T)? (Ja/Nee) 

De hoeveelheid 
opgeleverde 
verkeersveiligheid
s-maatregelen per 
type maatregel 
(stuks, meters)

Eventuele 
toelichting, mits 
noodzakelijk 

  

    Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.   

    Indicator: E20/05 Indicator: E20/06 Indicator: E20/07 Indicator: E20/08   



EZK F9 Regeling specifieke 
uitkering Extern 
Advies 
Warmtetransitie

Projectnaam/num
mer

Besteding (jaar 
T) ten laste van 
Rijksmiddelen

Cumulatieve 
besteding ten 
laste van 
Rijksmiddelen (t/m 
jaar T)

Project afgerond 
in (jaar T)? 
(Ja/Nee)

Toelichting

 

     Deze indicator is 
bedoeld voor de 
tussentijdse 
afstemming van 
de juistheid en 
volledigheid van 
de 
verantwoordingsin
formatie

  

 

         

   Aard controle R Aard controle R Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.  

   Indicator: F9/01 Indicator: F9/02 Indicator: F9/03 Indicator: F9/04 Indicator: F9/05  

  1 Transitievisie 
Warmte

€ 51.099 € 114.403 Ja  
 

   Eindverantwoordin
g (Ja/Nee)      

   Aard controle 
n.v.t.      

   Indicator: F9/06      

   Ja      

SZW G2 Gebundelde 
uitkering op grond 
van artikel 69 
Participatiewet_gem
eentedeel 
2021            

Besteding (jaar T) 
algemene bijstand

Baten (jaar T) 
algemene 
bijstand 
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) 
IOAW

Baten (jaar T) 
IOAW (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) 
IOAZ

Baten (jaar T) 
IOAZ (exclusief 
Rijk)

   Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente



  Alle gemeenten 
verantwoorden hier 
het gemeentedeel 
over (jaar T), 
ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) 
geen, enkele of alle 
taken heeft 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam 
opgericht op grond 
van de Wgr

I.1 Participatiewet 
(PW)

I.1 
Participatiewet 
(PW)

I.2 Wet 
inkomensvoorzieni
ng oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt
e werkloze 
werknemers 
(IOAW)

I.2 Wet 
inkomensvoorzieni
ng oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt
e werkloze 
werknemers 
(IOAW)

I.3 Wet 
inkomensvoorzieni
ng oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt
e gewezen 
zelfstandigen 
(IOAZ)

I.3 Wet 
inkomensvoorz
iening oudere 
en gedeeltelijk 
arbeidsongesc
hikte gewezen 
zelfstandigen 
(IOAZ)

   Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle 
R

   Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: 
G2/06

   € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

   Besteding (jaar T) 
Bbz 2004 
levensonderhoud

Baten (jaar T) 
Bbz 2004 
levensonderhou
d

Baten (jaar T) 
WWIK (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) 
Loonkostensubsidi
e o.g.v. art. 10d 
Participatiewet

Baten (jaar T) 
Loonkostensubsidi
e o.g.v. art. 10d 
Participatiewet 
(excl. Rijk)

Gederfde 
baten die 
voortvloeien uit 
kwijtschelden 
schulden 
gebundelde 
uitkering 
Participatiewet 
in (jaar T)

   Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

   I.4 Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 
2004 
(levensonderhoud) 
(Bbz 2004) 

I.4 Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 
2004 
(levensonderhou
d) (Bbz 2004) 

I.6 Wet werk en 
inkomen 
kunstenaars 
(WWIK)

I.7 Participatiewet 
(PW)

I.7 Participatiewet 
(PW)

Participatiewet 
(PW)

   Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle 
R

   Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: 
G2/12

   € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 



   Mutaties (dotaties 
en vrijval) 
voorziening 
dubieuze 
debiteuren als 
gevolg van kwijt te 
schelden schulden 
gebundelde 
uitkering 
Participatiewet 
(jaar T)

Volledig 
zelfstandige 
uitvoering 
(Ja/Nee)

    

   Gemeente      

   Participatiewet 
(PW)

     

   Aard controle D2 Aard controle 
n.v.t.

    

   Indicator: G2/13 Indicator: G2/14     

   € 0 Nee     

SZW G2A Gebundelde 
uitkering op grond 
van artikel 69 
Participatiewet_tota
al 2020

Hieronder per 
regel één 
gemeente(code) 
uit (jaar T-1) 
selecteren en in 
de kolommen 
ernaast de 
verantwoordingsin
formatie voor die 
gemeente invullen

Besteding (jaar 
T-1) algemene 
bijstand

Baten (jaar T-1) 
algemene bijstand 
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-
1) IOAW

Baten (jaar T-1) 
IOAW (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar 
T-1) IOAZ

  Gemeenten die 
uitvoering in (jaar T-
1) geheel of 
gedeeltelijk hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam 
o.g.v. Wgr 
verantwoorden hier 
het totaal (jaar T-1)

 Inclusief 
geldstroom naar 
openbaar 
lichaam

Inclusief 
geldstroom naar 
openbaar lichaam

Inclusief 
geldstroom naar 
openbaar lichaam

Inclusief 
geldstroom naar 
openbaar lichaam

Inclusief 
geldstroom 
naar openbaar 
lichaam



  (Dus: deel Openbaar 
lichaam uit SiSa (jaar 
T-1) regeling G2B + 
deel gemeente uit 
(jaar T-1) regeling 
G2A)       

 I.1 
Participatiewet 
(PW)

I.1 Participatiewet 
(PW)

I.2 Wet 
inkomensvoorzieni
ng oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt
e werkloze 
werknemers 
(IOAW)

I.2 Wet 
inkomensvoorzieni
ng oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt
e werkloze 
werknemers 
(IOAW)

I.3 Wet 
inkomensvoorz
iening oudere 
en gedeeltelijk 
arbeidsongesc
hikte gewezen 
zelfstandigen 
(IOAZ)

   Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle 
R

   Indicator: G2A/01 Indicator: 
G2A/02

Indicator: G2A/03 Indicator: G2A/04 Indicator: G2A/05 Indicator: 
G2A/06

  1 060534 Gemeente 
Hillegom

€ 3.081.842 € 85.030 € 334.278 € 1.448 € 28.771 

   Hieronder 
verschijnt de 
gemeente(code) 
conform de 
keuzes gemaakt 
bij indicator 
G2A/01

Baten (jaar T-1) 
IOAZ (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T-
1) Bbz 2004 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen

Baten (jaar T-1) 
Bbz 2004 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen

Baten (jaar T-1) 
WWIK (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar 
T-1) 
Loonkostensub
sidie o.g.v. art. 
10d 
Participatiewet

   In de kolommen 
hiernaast de 
verantwoordingsin
formatie voor die 
gemeente invullen

Inclusief 
geldstroom naar 
openbaar 
lichaam

Inclusief 
geldstroom naar 
openbaar lichaam

Inclusief 
geldstroom naar 
openbaar lichaam

Inclusief 
geldstroom naar 
openbaar lichaam

Inclusief 
geldstroom 
naar openbaar 
lichaam

    I.3 Wet 
inkomensvoorzie
ning oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsongeschi
kte gewezen 
zelfstandigen 
(IOAZ)

I.4 Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 
2004 
(levensonderhoud) 
(Bbz 2004) 

I.4 Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 
2004 
(levensonderhoud) 
(Bbz 2004) 

I.6 Wet werk en 
inkomen 
kunstenaars 
(WWIK)

I.7 
Participatiewet 
(PW)

   Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle 
R

   Indicator: G2A/07 Indicator: 
G2A/08

Indicator: G2A/09 Indicator: G2A/10 Indicator: G2A/11 Indicator: 
G2A/12



  1 060534 Gemeente 
Hillegom

€ 183 € 47.275 € 556 € 0 € 109.848 

   Hieronder 
verschijnt de 
gemeente(code) 
conform de 
keuzes gemaakt 
bij indicator 
G2A/01

Baten (jaar T-1) 
Loonkostensubsi
die o.g.v. art. 
10d 
Participatiewet 
(excl. Rijk)

    

   In de kolommen 
hiernaast de 
verantwoordingsin
formatie voor die 
gemeente invullen

Inclusief 
geldstroom naar 
openbaar 
lichaam

    

    I.7 
Participatiewet 
(PW)     

   Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R
    

   Indicator: G2A/13 Indicator: 
G2A/14     

  1 060534 Gemeente 
Hillegom

€ 890 
    

SZW G3 Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)_gem
eentedeel 2021

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekkin
g 

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekk
ing (exclusief 
Rijk)

Baten vanwege 
vóór 1 januari 
2020 verstrekt 
kapitaal (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) 
Bob

Baten (jaar T) Bob 
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar 
T) 
onderzoekskos
ten  
artikel 52, 
eerste lid, 
onderdeel b, 
Bbz 2004 
(Bob)

  Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 
2004

      



  Alle gemeenten 
verantwoorden hier 
het gemeentedeel 
over (jaar T), 
ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) 
geen, enkele of alle 
taken heeft 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam 
opgericht op grond 
van de Wgr.  

      

   Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle 
R

   Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: 
G3/06

   € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

   BBZ vóór 2020 – 
levensonderhoud 
(exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – 
kapitaalverstrekk
ing (exclusief 
BOB)

BBZ vóór 2020 – 
levensonderhoud  
en 
kapitaalverstrekkin
gen (BOB)

BBZ vanaf 2020 – 
kapitaalverstrekkin
g 

Volledig 
zelfstandige 
uitvoering 
(Ja/Nee)

 

   Gederfde baten 
die voortvloeien uit 
kwijtschelden 
schulden 
levensonderhoud 
BBZ in (jaar T) 
(exclusief BOB) 

Gederfde baten 
die voortvloeien 
uit kwijtschelden 
van 
achterstallige 
betalingen 
kapitaalverstrekk
ingen BBZ in 
(jaar T) 
(exclusief BOB) 

Gederfde baten 
die voortvloeien uit 
kwijtschelden 
schulden 
levensonderhoud 
BBZ en 
achterstallige 
betalingen 
kapitaalverstrekkin
gen BOB in (jaar 
T)

Gederfde baten 
die voortvloeien uit 
kwijtschelden van 
achterstallige 
betalingen 
kapitaalverstrekkin
gen BBZ in (jaar 
T)

  

   Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle 
n.v.t.

 

   Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11  

   € 0 € 0 € 0 € 0 Nee  



SZW G3A Besluit 
bijstandsverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)_totaa
l 2020

Hieronder per 
regel één 
gemeente(code) 
uit (jaar T-1) 
selecteren en in 
de kolommen 
ernaast de 
verantwoordingsin
formatie voor die 
gemeente invullen

Besteding (jaar 
T-1) 
kapitaalverstrekk
ing

Baten (jaar T-1) 
kapitaalverstrekkin
g (exclusief Rijk)

Baten (jaar T-1) 
vanwege vóór 1 
januari 2020 
verstrekt kapitaal 
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-
1) Bob

Baten (jaar T-
1) Bob 
(exclusief Rijk)

  Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 
2004

 Inclusief 
geldstroom naar 
openbaar 
lichaam

Inclusief 
geldstroom naar 
openbaar lichaam

Inclusief 
geldstroom naar 
openbaar lichaam

Inclusief 
geldstroom naar 
openbaar lichaam

Inclusief 
geldstroom 
naar openbaar 
lichaam

  Gemeenten die 
uitvoering in (jaar T-
1) geheel of 
gedeeltelijk hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam 
o.g.v. Wgr 
verantwoorden hier 
het totaal (jaar T-1).  
(Dus: deel Openbaar 
lichaam uit SiSa (jaar 
T-1) regeling G3B + 
deel gemeente uit 
(jaar T-1) regeling 
G3)

      

   Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle 
R

   Indicator: G3A/01 Indicator: 
G3A/02

Indicator: G3A/03 Indicator: G3A/04 Indicator: G3A/05 Indicator: 
G3A/06

  1 060534 Gemeente 
Hillegom

€ 3.363 € 0 € 15.875 € 0 € 0 



   Hieronder 
verschijnt de 
gemeente(code) 
conform de 
keuzes gemaakt 
bij G3A/01

Besteding (jaar 
T-1) uitvoerings- 
en 
onderzoekskoste
n artikel 56, 
eerste en 
tweede lid, Bbz 
2004 (exclusief 
Bob) 

    

   In de kolommen 
hiernaast de 
verantwoordingsin
formatie voor die 
gemeente invullen

Inclusief 
geldstroom naar 
openbaar 
lichaam

    

   Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R     

   Indicator: G3A/07 Indicator: 
G3A/08

    

  1 060534 Gemeente 
Hillegom

€ 0     

SZW G4 Tijdelijke 
overbruggingsregeli
ng zelfstandig 
ondernemers (Tozo) 
_gemeentedeel 
2021                          

Welke regeling 
betreft het?

Besteding (jaar 
T) 
levensonderhou
d

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekkin
g

Baten (jaar T) 
levensonderhoud

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekkin
g (aflossing)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstre
kking (overig)

  Alle gemeenten 
verantwoorden hier 
het gemeentedeel 
over Tozo (jaar T), 
ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) 
geen, enkele of alle 
taken heeft 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam 
opgericht op grond 
van de Wgr

      



   Aard controle 
n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Aard controle 
R

   Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: 
G4/06

  1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 
juni 2020)

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

  2 Tozo 2 (1 juni tot 1 
oktober 2020)

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

  3 Tozo 3 (1 oktober 
2020 tot 1 april 
2021) 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

  4 Tozo 4 (geldend 
van 1 april 2021 
tot 1 juli 2021)

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

  5 Tozo 5 (geldend 
van 1 juli tot 1 
oktober 2021)

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

   Kopie regeling Aantal besluiten 
levensonderhou
d (jaar T)

Aantal besluiten 
kapitaalverstrekkin
g (jaar T)

Volledig 
zelfstandige 
uitvoering 
(Ja/Nee)   

   Aard controle 
n.v.t. Aard controle R

Aard controle R Aard controle 
n.v.t.   

   Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10   

  1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 
juni 2020)

0 0
Nee   

  2 Tozo 2 (1 juni tot 1 
oktober 2020)

0 0

Nee   

  3 Tozo 3 (1 oktober 
2020 tot 1 april 
2021) 

0 0

Nee   

  4 Tozo 4 (geldend 
van 1 april 2021 
tot 1 juli 2021)

0 0

Nee   

  5 Tozo 5 (geldend 
van 1 juli tot 1 
oktober 2021)

0 0

Nee   



   Levensonderhoud 
- Gederfde baten 
die voortvloeien uit 
kwijtschelden 
schulden 
levensonderhoud 
Tozo in (jaar T)

Levensonderhou
d- Mutaties 
(dotaties en 
vrijval) 
voorziening 
dubieuze 
debiteuren (jaar 
T) als gevolg van 
kwijt te schelden 
schulden 
levensonderhou
d Tozo 

Kapitaalverstrekki
ngen - Gederfde 
baten die 
voortvloeien uit 
kwijtschelden van 
achterstallige 
betalingen op 
kapitaalverstrekkin
gen Tozo in (jaar 
T)

   

   Aard controle R Aard controle D2 Aard controle R    

   Indicator: G4/11 Indicator: G4/12 Indicator: G4/13    

   € 0 € 0 0    

   Kopie regeling Besteding (jaar 
T) 
kapitaalverstrekk
ing Tozo 
buitenland 
(gemeente 
Maastricht)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekkin
g Tozo buitenland 
(gemeente 
Maastricht), 
aflossing

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekkin
g Tozo buitenland 
(gemeente 
Maastricht), overig

Uitvoeringskosten 
(jaar T) uitvoering 
Tozo buitenland 
(gemeente 
Maastricht)

 

         

   Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
 

   Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16 Indicator: G4/17 Indicator: G4/18  

  1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 
juni 2020)

 € 0  € 0  € 0  € 0
 

  2 Tozo 2 (1 juni tot 1 
oktober 2020)

 € 0  € 0  € 0  € 0

 

  3 Tozo 3 (1 oktober 
2020 tot 1 april 
2021) 

 € 0  € 0  € 0  € 0

 

  4 Tozo 4 (geldend 
van 1 april 2021 
tot 1 juli 2021)

 € 0  € 0  € 0  € 0

 



  5 Tozo 5 (geldend 
van 1 juli tot 1 
oktober 2021)

 € 0  € 0  € 0  € 0

 

SZW G4A Tijdelijke 
overbruggingsregeli
ng zelfstandig 
ondernemers (Tozo) 
_Totalen 
2020                           
 

Hieronder per 
regel één 
gemeente(code) 
selecteren en in 
de kolommen 
ernaast de 
verantwoordingsin
formatie voor die 
gemeente invullen

Welke regeling 
betreft het?

Besteding (jaar T-
1) 
levensonderhoud

Besteding (jaar T-
1) 
kapitaalverstrekkin
g

Baten (jaar T-1) 
levensonderhoud

Baten (jaar T-
1) 
kapitaalverstre
kking 
(aflossing)

  Alle gemeenten 
verantwoorden hier 
het gemeentedeel 
over Tozo (jaar T), 
ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) 
geen, enkele of alle 
taken heeft 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam 
opgericht op grond 
van de Wgr

      

   Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Aard controle 
R

   Indicator: G4A/01 Indicator: 
G4A/02

Indicator: G4A/03 Indicator: G4A/04 Indicator: G4A/05 Indicator: 
G4A/06

  1 060534 Gemeente 
Hillegom

Tozo1 € 1.295.660 € 185.446 € 15.958 € 6.453 

  2 060534 Gemeente 
Hillegom

Tozo2 € 397.324 € 117.853 € 2.036 € 0 

  3 060534 Gemeente 
Hillegom

Tozo3 € 273.503 € 34.482 € 1.674 € 0 



   Hieronder 
verschijnt de 
gemeente(code) 
conform de 
keuzes gemaakt 
bij G4A/01

Hieronder 
verschijnt de 
keuze regeling 
(Tozo 1,2, en 3) 
conform de 
keuzes gemaakt 
bij G4B/02

Baten (jaar T-1) 
kapitaalverstrekkin
g (overig)

Aantal besluiten 
levensonderhoud 
(jaar T-1)

Aantal besluiten 
kapitaalverstrekkin
g (jaar T-1)

Totaal bedrag 
vorderingen 
levensonderho
ud (jaar T-1) 
Tozo 1 (i.v.m. 
verstrekte 
voorschotten 
op Tozo-
aanvragen 
levensonderho
ud welke zijn 
ingediend vóór 
22 april 2020)

   In de kolommen 
hiernaast de 
verantwoordingsin
formatie voor die 
gemeente invullen

     

         

   Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t. Aard controle R Aard controle R

Aard controle R Aard controle 
R

   Indicator: G4A/07 Indicator: 
G4A/08

Indicator: G4A/09 Indicator: G4A/10 Indicator: G4A/11 Indicator: 
G4A/12

  1 060534 Gemeente 
Hillegom

Tozo1 € 347 430 43 € 0 

  2 060534 Gemeente 
Hillegom

Tozo2 € 0 134 13 € 0 

  3 060534 Gemeente 
Hillegom

Tozo3 € 0 112 6 € 0 



SZW G12 Kwijtschelden 
publieke schulden 
SZW-domein 
hersteloperatie 
kinderopvangtoesla
gaffaire_ 
gemeentedeel

Gederfde baten 
die voortvloeien uit 
kwijtschelden 
schulden 
Bijzondere 
bijstand in (jaar T)

Gederfde baten 
die voortvloeien 
uit kwijtschelden 
schulden Wet 
Inburgering van 
13 september 
2012 in (jaar T)

Aantal 
gedupeerden 
(zoals omschre-
ven in artikel 1 van 
de Regeling speci-
fieke uitkering 
compensatie van 
de kosten die 
verband houden 
met het kwijtschel-
den van publieke 
schulden binnen 
het SZW-domein 
van de herstelope-
ratie kinderop-
vangtoeslagaffaire 
toeslagen)

   

   Alle gemeenten 
verantwoorden hier 
het gemeentedeel 
(jaar T), ongeacht of 
de gemeente in (jaar 
T) geen, enkele of 
alle taken heeft 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam 
opgericht op grond 
van de Wgr

      

    Aard controle R Aard controle R Aard controle 
n.v.t.

   

    Indicator: G12/01 Indicator: 
G12/02

Indicator: G12/03    

    € 0 € 0 27    

VWS H4 Regeling specifieke 
uitkering 
stimulering sport

Ontvangen 
Rijksbijdrage (jaar 
T)

Totale werkelijke 
berekende 
subsidie

    

  Gemeenten       

   Aard controle R Aard controle     



n.v.t.

   Indicator: H4/01 Indicator: H4/02     

   € 5.483 € 8.424     

  

 

Activiteiten Totale werkelijke 
berekende 
subsidie per 
project (jaar T)

Werkelijke 
besteding voor de 
activiteiten 
inclusief btw x 
17,5% (jaar T) 
Onroerende 
zaken

Werkelijke 
besteding voor de 
activiteiten 
inclusief btw x 
17,5% (jaar T) 
roerende zaken

Werkelijke 
besteding voor de 
activiteiten 
inclusief btw x 
17,5% (jaar T) 
overige kosten

Toelichting - 
Verplicht als 
het een 
activiteit betreft 
welke NIET in 
de toekenning 
meegenomen 
is

  
 

Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Aard controle 

n.v.t.

  
 Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07

Indicator: 
H4/08

  1 3.1 BTW nadeel 
gemengde kosten

€ 8.424

€ 0 € 0 € 8.424 Dit bedrag is het 
volledige bedrag, 
zonder rekening 
te houden met 
een eventuele 
korting vanwege 
het plafond.

VWS H8 Regeling 
Sportakkoord 2020-
2022

Beschikkingsnum
mer

Totaal bedrag 
volgens 
beschikking

Besteding 
aanstellen 
sportformateur 
(jaar T)

Besteding 
uitvoering 
sportakkoord (jaar 
T)

Cumulatieve 
besteding 
aanstellen 
sportformateur 
(t/m jaar T)

Cumulatieve 
besteding 
uitvoering 
sportakkoord 
(t/m jaar T)

     Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd

   Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t. Aard controle R Aard controle R

Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.

   Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05 Indicator: 
H8/06

  1 560084297/herzie
ning verlening 
SPUK 
Sportakkoord 
2021

€ 85.142 € 0 € 20.000 € 0 € 20.000 

   Kopie Eindverantwoord     



beschikkingsnum
mer

ing (Ja/Nee)

   Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.

    

   Indicator: H8/07 Indicator: H8/08     

  1 560084297/herzie
ning verlening 
SPUK 
Sportakkoord 
2021 Nee

    

VWS H12 Regeling specifieke 
uitkering lokale 
preventieakkoorden 
of 
preventieaanpakken

Besteding (jaar T) Is voldaan aan 
de uitvoering van 
het lokale 
preventieakkoor
d of aanpak? 
(Ja/Nee)

Eindverantwoordin
g? (Ja/Nee)

   

   
Aard controle R

Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t.

   

   Indicator: H12/01 Indicator: H12/02 Indicator: H12/03    

   € 20.000 Ja Ja    

VWS H16 Regeling Specifieke 
uitkering ijsbanen 
en zwembaden

Betreft jaar Beschikkingsnu
mmer / naam

Totale besteding

   

   Aard controle 
n.v.t.

Aard controle 
n.v.t. Aard controle R

   

   Indicator: H16/01 Indicator: H16/02 Indicator: H16/03    

  1 2020 SPUKIJZ21246 € 22.351    

  2 2021 SPUKIJZ21R227
3

€ 21.908 
   

   Naam locatie Totale 
toezegging per 
locatie

Besteding per 
locatie

Verschil 
toezegging vs. 
Besteding per 
locatie 
(automatisch 
berekend)

Betreft jaar? 

 

   Aard controle 
n.v.t.

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R
 



   Indicator: H16/04 Indicator: H16/05 Indicator: H16/06 Indicator: H16/07 Indicator: H16/08  

  1 de Vossen € 22.351 € 22.351 € 0 2020  

  2 de Vossen € 21.908 € 21.908 € 0 2021  











 

 

 







 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



  

 

 

 

  

   

 
 

 

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 











Programma Categorie Risico Toelichting Impact Aandeel

Vitaliteit Bedrijfsrisico Leerlingenvervoer wordt niet 
conform contract geleverd.

Dit resulteert in juridische stappen met 
als doel de dienstverlening weer op peil 
te brengen.

 €       7.000 

Vitaliteit Open einde 
regelingen

Stijging van de vraag naar zorg 
en ondersteuning binnen open-
einde-reglingen. 

Dit resulteert in een toename van niet 
begrote kosten 

 €    225.000 

Vitaliteit Bedrijfsrisico De verwachte kostenreductie in 
de begroting van de 
gemeenschappelijke regelingen 
in het sociaal domein kan niet 
worden gerealiseerd.

Dit resulteert in een toename van niet-
begrote kosten.

 €     79.000 

Leefomgeving Bedrijfsrisico Bouwleges kunnen 
onvoldoende onderbouwd.

Dit kan resulteren in claims door 
burgers en bedrijven. Als de 
onderbouwing niet blijkt te kloppen 
mogen in 2020 geen leges worden 
gevorderd. Totale schade is dan de 
geraamde opbrengst voor 
omgevingsleges

 €     34.000 

Leefomgeving Grond-
exploitatie

Het begrote volume aan 
bouwleges kan niet geint 
worden doordat projecten 
doorschuiven naar volgende 
boekjaren.

Dit kan resulteren in een dekkingstekort 
in de begroting.

 €     34.000 

Leefomgeving Bedrijfsrisico Implementatie van de 
omgevingswet en de wet 
kwaliteitsborging loopt 
vertraging op. 

Dit kan veroorzaakt worden door 
mismatch in kennis, vaardigheden en 
cultuur. Dit resulteert in extra kosten 
voor inhuur en begeleiding.

 €     56.000 

Leefomgeving Bedrijfsrisico De inventarisatie van 
kapitaalgoederen is onvolledig.

De oorzaak hiervan is uitbesteding en 
onvoldoende vastlegging van kennis. 
Het gevolg hiervan is dat 
kapitaalgoederen onvoorzien onderhoud 
nodig hebben. Kapitaalgoederen zijn 
kostbaar, herstel is vaak kostbaar.

 €       7.000 

Leefomgeving Juridisch risico Een bestuurlijke maatregel is 
gebaseerd op een foute 
beoordeling.

Als uit de juridische procedure blijkt dat 
een bestuurlijke maatregel ten onrechte 
is opgelegd kan dit leiden tot een 
schadeclaim.  

 €       7.000 

Leefomgeving Bedrijfsrisico Schade door vandalisme is 
groter dan voorzien en is niet 
verzekerd. 

De gemeente is verzekerd tegen brand,- 
storm-, vliegtuig- en inbraakschade 
voor gebouwen. Schades door 
vandalisme zijn voor rekening van de 
gemeente. Het risico bestaat dat bij 
onderverzekering een lager bedrag 
wordt uitgekeerd dan de werkelijke 
schade. De verzekerde waarden van de 

gebouwen zijn volgens de polissen 
geïndexeerd. Periodiek wordt de 
juistheid daarvan bezien door taxaties. 
De gemeente heeft budgetten voor 
vandalisme opgenomen. Tot op heden 
zijn deze budgetten toereikend. 

 €       7.000 



Leefomgeving Bedrijfsrisico Ziekten en plagen in de 
buitenruimte nemen toe door 
o.a. klimaatverandering. 

We zien steeds meer ziekten en plagen 
in de buitenruimte ontstaan waartegen 
we maatregelen moeten nemen. 
Essentaksterfte, 

Kastanjebloedingsziekte, 
Eikenprocessierups.  Hierdoor moeten 
vaker onvoorziene kosten worden 
gemaakt om de negatieve gevolgen 
hiervan te bestrijden. 

 €     28.000 

Leefomgeving Bedrijfsrisico Versneld vervangen of groot 
onderhoud uitvoeren door 
wijzigingen in o.a. het klimaat

Het klimaat is aan het veranderen 
daarbij ontstaat de kans dat de huidige 
inrichting niet meer voldoet of sneller 
slijt dan voorzien. 

 €     79.000 

Bestuur & 
Ondersteuning

Bedrijfsrisico De publieke opinie ten aanzien 
van HLTsamen of de 
gemeenten wordt negatief 
beïnvloed.

De oorzaken hiervoor zijn divers en 
onvoorspelbaar. Dit resulteert in 
imagoschade en additionele kosten voor 
communicatiemiddelen en 
woordvoering.

 €     34.000 

Bestuur & 
Ondersteuning

Bedrijfsrisico Politieke agenda kan niet 
geheel worden uitgevoerd 
vanwege vroegtijdig vertrek 
bestuurder

Dit kan resulteren in vertraging van de 
politieke agenda en additionele kosten 
voor wachtgeld. Bij het financieel maken 
van dit risico is enkel rekening 
gehouden met het aspect wachtgeld. 
Het jaarsalaris van een wethouder 
exclusief werkgeverslasten is afhankelijk 
van het aantal resterende maanden in 
het jaar.

 €     27.000 

Bestuur & 
Ondersteuning

Bedrijfsrisico Participatietrajecten wekken 
vertrouwen dat onvoldoende 
kan worden waargemaakt.

Dit resulteert in imagoschade en 
additionele communicatie-inspanningen. 
Kosten verbonden aan communicatie 
gericht op het managen van 
verwachtingen en het 
herstellen/beperken van imagoschade. 

 €       6.000 

Bestuur & 
Ondersteuning

Bedrijfsrisico Evaluatie van HLTsamen geeft 
aanleiding tot nader onderzoek.

Dit resulteert in additionele kosten van 
onderzoeksbureau en communicatie. 

 €     16.000 

Overkoepelend 
Risico

Bedrijfsrisico Risico als gevolg van 
operationele tegenvallers.

  €     17.000 

Overkoepelend 
Risico

Bedrijfsrisico De borging van projecten 
(projectmatig werken) vindt 
onvoldoende plaats.

De oorzaak hiervan is tijd 
(afhankelijkheid van andere projecten) 
kennis en cultuur. Dit resulteert in 
kwaliteitsproblemen en 
herstelwerkzaamheden.

 €       7.000 

Overkoepelend 
Risico

Algemene 
uitkeringen

Ontwikkeling gemeentefonds Risico dat de bestaande 
verdeelmaatstaven zich anders 
ontwikkelen dan geraamd

 €     39.000 

Overkoepelend 
Risico

Juridisch risico Procedurefouten bij 
aanbestedingen

Bij een gerechtelijke procedure kan de 
gemeente veroordeeld worden tot het 
betalen van de financiële schade. 
Tevens kan achteraf blijken dat de 
aanbesteding niet op rechtmatige wijze 
heeft plaats gevonden

 €     28.000 

Financiering & 
Garantie

Bedrijfsrisico Risico dat geborgde 
tegenpartijen stoppen met 
betalen waardoor leningen niet 
of deels terugbetaald worden. 

Dit heeft een negatief effect op de 
exploitatieruimte van de gemeente. 

 €       1.000 

Financiering & 
Garantie

Bedrijfsrisico Risico dat directe tegenpartijen 
stoppen met betalen waardoor 
leningen niet of deels 
terugbetaald worden.

Dit heeft een negatief effect op de 
exploitatieruimte van de gemeente. 

 €    288.000 

Verbonden 
partijen

Bedrijfsrisico Risico's in de bedrijfsvoering 
van een verbonden partij.

Hierdoor is de verbonden partij 
onvoldoende in staat om haar opdracht 
uit te voeren en/of schade (euro) wordt 
doorbrekend aan de gemeente.

 € 1.183.000 

     € 2.209.000 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


