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 ISVZ project De Rode Draad is Leefbaarheid
 GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZUID-HOL|ND
 GEZIEN:
 . Ons besluit van 6 januari 2006 waarbij wij u een investeringsbudget voor het project ''De
 Rode Draad is Leeëaarheid'' hebben verleend met de voorwaarde dat u in uw jaarrekening
 2009 de besteding van het investeringsbudget en de in het besluit genoemde prestaties
 veran|oordt.
 . Uw veran|oording in uw jaarrekening 2009
 G E L E T O P ,'
 . de Wet stedelijke vernieuwing,
 de Verordening Investeringsbudget stedelijke vernieuwing Zuid-Holland.
 BESLUITEN:
 Het investeringsbudget voor het project ''De Rode Draad is Leeèaarheid'' nog niet vast te stellen,
 maar u nog tijd tot 31 december 2014 te geven om het project af te ronden.
 Bezoekadres Djt omdat wij van mening zijn dat er nog te Sleel prestaties niet zijn gerealiseerd
 Zuid-Hollandplein 1 '
 Wj gaan er vanuit dat u in deze periode de volgende prestaties alsnog realiseed:
 2596 AV/ D en |a ag
 m het bouwen van 260 woningen,
 Tram | en 9 en bussen * het alsnog realiseren van 50% volledig toegankelijke woningen (ccirca 160 won)
 18. 22, 65 stoppen j t realiseren van een kwaliteitsimpuls van 128 450 m2 openbare ruimte '
 e
 dichtbij het ' '
 * het realiseren van 8% toename van planologisch verankerd groen en water
 provinciehuis. Vanaf
 station oen Haag cs is het realiseren van 1 10 woningequivalenten niet-woonfuncties,
 hel tieo minuten lopen. het op een hoger ambitieniveau dan de basiskwaliteit brengen voor elk van de knelpunten
 De parkeerrulmte voor
 bodem, energie en water voor minimaal 1 situatie,
 auto's is beperkt.
 het realiseren van 170 woningen met zorgpakke|en.
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 Mocht u deze prestaties niet voor de genoemde datum kunnen realiseren, dan kunnen wij
 besluiten het investeringsbudget te koften met f 1.488.000,00 (gebaseerd op de verhouding
 tussen het aantal prestaties dat een D3, (74 of 135 toekenningsvariant heeft en het totaal aantal
 prestaties: 7/1 1 * |E 2.338.668,00).
 Volledigheidshalve merken wij op dat naar aanleiding van dit besluit geen betaling plaats vindt.
 U dient het project (zowel wat betreft financiën als prestaties) in uw jaarrekening 2014, of zoveel
 eerder als mogelijk, opnieuw te veran|oorden
 Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge adikel 7:1 van de Algemene wet
 bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschriq indienen. Dit bezwaarschrio moet
 binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden,
 onder vermelding van ''Awb-bezwaar'' in de Iinkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrih.
 Het bezwaar moet worden gericht aan: Gedeputeerde staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-
 secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
 Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet
 hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Awb
 bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht,
 Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den Haag) een verzoek
 tot het treffen van een voorlopige voociening worden ingediend.
 wlj verzoeken u een kopie van het verzoek om een voorlopige voociening te zenden aan:
 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
 voor dezen,
 A. Veldhof
 bureauhoofd
 Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brieç
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Mutatieformulier
 lnvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005-2009 - Project
 Projec
 Gemeente
 Naam
 uocatie diverse Iocaties terzijde van N208
 Laatst genomen besluit voor mutatie
 Datum besluit
 status Verleend
 Datum/termijra 01-01-2010
 Mutati
 Registratienummer Jaarrekening 2010
 Datum aanvraag 31 -05-201 0
 Hillegom
 De Rode Draad is Leefbaarheid
 zaaknumoer DRM/ARO/05/6534
 Toegekend bedra: ç 2.338.668
 Totaal betaald f 1.878. 1 12
 Nog te beta|en f 460.556
 Bijzonderheden
 Deze mutatie is op 7-12-2010 door Victor Gijsbers
 gemaakt met Prostad/fncvaststellen.
 Eindoordeel: Vaststellen met voorwaarden tot herstel
 voor 1 -1-2015, met boete
 Bedrag bijdrage: fi 2.338,668
 Betaling 2010: 6 0
 Eindtermijn verlengd tot 31-12-2014
 Mutatie vastgelegd
 Datum besluit 07-12-2010
 Voorstel besluit Eindtermijn aanpassen
 Toegekend bedrag f 2.338.668
 Termijn 31-12-2014
 Betaring f) O
 Restant verptichting f 460.556
 vastgeiegd door (datum) Victor Gijsbers (07-1 2-10)
 Accoord 1 e trekker Vidor Gijsbers
 Accoord 2e trekker I nez Westervoorde
 Accoord bureauhoofd
 Financiële
 Brondocument
 Begrotingspost
 Paraaf
 Bijzonderhedeln
 ISVZ'. 50.930.40.500
 Esoekjaar 201 0
 bedrag verplichting aangepast in financiële administra tie
 betating vrijgegeven in financiële administratie
 betaling daadwerkelijk uitgevoerd
 Paraaf
 PZH/ARW bureau Wonen en Stedelijke Programmering
 datum 7 december 2010
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Hillegom / De Rode Draad is Leefbaarheid
 Status Verleend Eindtermijn 1 januari 201 0
 Beoordelaarl lnez Westervoorde
 g vaststellingsvecoek
 | Aanvullende informatie
 lsvz / Project
 Beoortelaarz Victor Gijsbers
 is niet
 herstelbaarheid en
 valt. De
 op 31-5-2010 door Wouter Bolte
 IZI Nieuwe Sisa-bijlage nodig wegens ontbreken
 IZI Nieuwe Sisa-bijlage nodlg wegens
 Z Aanvullende informatie nodig over verklaring
 Gemeente heefl in de SlsA-bijlage wel alle prestaties opgenomen (gepland en werketijk) maar bij de toelichting
 per prestatie, maar voor 7 projectonderdesen (bv Triangel en woonzofgzone) aangegeven hoe het met
 ve|ijtbaarheid staat. Deze informatie is niet te herleiden tot de prestaties, waarmee er geen oordeel te geven
 gemeente vragen ve|ijtbaarheid en herstelbaarheid per prestatie aan te geven.
 Z lnformatie op 14-10-2010 door Wouter Bolte
 Z lnformatie op 1-12-201 0 door Wouter Bolte
 Z Informatie op 1-12-2010 door Wouter Bolte
 Z te beoordeling op 1-12-2010 door Wouter Bolte
 Z 2e beoordeling op 7-12-201 0 door Victor Gijsbers
 Z beoordeling bodem op door
 Accountantscontrole via jaarrekening 2010 Hillegom met Sisa-bijlage
 Oordeel Accountantsverklaring Toelichting/motivering
 Goedkeurend
 sevindingen accountantsverslag
 1 Geen bevindingen mbt. prov. bijdrage
 Toelichting/motivering
 accountant heeft gemeente geadviseerd het risico van terugbetaling van de voa|cho|en en
 de lnhoudelijke voortgang van de ISV projecten te inventariseren en con|ateert dat hieraan
 gevolg is gegeven.
 Bedrag bevinding (| 0
 Eindoordeel over accountantsverklaring Toelichting/motivering.
 Geen opmerkingen in vaststellingsbesluit
 Beoorde|ing accountanYverklaring pewjzigd op 27-07-2010 door Wouter Bolte
 Prestatie
 Dlp Gepland Werkelijk Realisatie Herstelbaar Verwjtbaar
 Variant Restant
 1 Sloop en onttrekking woningen (aantal)
 21 46 2 1 9% Geheel D1
 2 Nieuwbouw woningen (aantal)
 325 65 20% Beperkt Aannemelijk Deels D2 260
 Doorloop: nieuwbouvv van 260 won.
 3 Aandeel volledig toegankelijke woningen (%)
 50 0 0% Niet Aannemelijk Deels D3 50
 Doorloop: aisnog realiseren van 50% volledig toegankelijke won (=circa 160 won.
 4 Oppewlakte openbare ruimte met kwaliteitsimpuls (m2)
 128.450 0 0% Niet Aannemelijk Deels 53 128450
 Doorloop: kwaliteitsimpuls operlbafe ruimte 128450 m2.
 5 Toename plan. verankerd groen en water (%)
 8 0 0% Niet Aannemelijk Deels D3 8
 Doorloop: realiseren van 8% toename van planologisch verankerd groen en water
 6 Nieuw te realiseren niet-woonfuncties (aantal w.e.)
 1 1 0 O 0% Niet Aannemelijk Niet D3
 Doorloop: realiseren niet-woonfuncties 1 10 woningequivalanten
 7 Maatregelen aanpak knelpunten milieu (aantal)
 3 O 0% Niet Aannemelljk Deels D3 3
 doorioop: voor elk van de knelpunten bodem, energie en water wordt minimaal 1 situatie op een hoger ambitienivo dan de basiskwaliteit
 gebracht.
 8 Toename woningequivalenten projectgebied (%)
 67 30 45%0 Beperkt Aannemelijk
 Doorloop: volgt uit andere prestaties
 Deels
 D2
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9 Aandeel gebouwde parkeewoorzieningen (%)
 15 1 1 73% Grotendeeis Aannemelijk Deels 1)2
 Doorloop: volgt uit andere prestaties
 10 Woningen met zorgpaketten (aantal)
 1 77 7 4% Niet Aannemelijk Deels D3
 Doorloop: fealisatie van 170 woningen met zorgpakketten
 11 Sociale, culturele, educatieve voocieningen (aantal)
 2 0 0% Niet Nlet aannemelijk Geheel 1)5 2
 In de nadere informatie geeft gemeente aan dat deze prestatie geen onderdeel meer uitmaakt van aankomende plannen.
 Daarom geen doorloop voor deze prestatie.
 Aantal beoordeelde prestaties 11 1 :)2 3 1:13 6 174 0 D5
 Toelichting/motivering oordeel sector Bodem
 Toelichting/motivering eindoordeel
 Doorloopê
 nieuwbouw van 260 won,
 alsnog realiseren van 50% volledig toegankelljke won (=circa 160 won),
 kwaliteitsimpuls openbare ruimte 128450 m2,
 realiseren van 8% toename van planologisch verankerd groen en water
 realiseren niet-woonfuncties 1 10 woningequivalanten,
 voor elk van de knelpunten bodem, energie en water minimaal 1 situatie op een hoger ambitienivo dan de basiskwallteit brengen,
 realisatie van 170 woningen met zorgpakketten,
 Voorstet eindoordeel D3 Vaststellen met voo|aarden tot herstel voor 1-1-2015 met boete
 Terugvordering ogv Accverkl |2 0
 Voorstel vastgestelde bijdrage f 2.338.668
 Slotbetating 2010 f 0
 Voorsteld boetebedrag f 1.488.000
 Beoordeling verantwoordrng gewljzigd op 1-12-2010 door Wouter Bolte
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