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Nog niet afgehandelde aangenomen moties 7 juli 2016 WERKVERSIE 

 

 

Datum /  

Indieners 

Motie Besluit college Afhandeling 

130516 

 

D66-PvdA- 

BH-VVD-

BBH 

HP 

Aanpassen beeldkwaliteitplan Centrum en Welstandsnota 

roept het college op 

 zo spoedig mogelijk het Beeldkwaliteitsplan Centrum en de 

Welstandsnota aan te passen aan de hiervoor genoemde 

uitgangspunten van het Koersdocument en van de motie van 11 

april 2013 inzake de openbare ruimte en aan de raad ter 

besluitvorming voor te leggen; 

 de raad voor te stellen de dekking van de kosten hiervan, die 

geraamd worden op € 40.000,-, ten laste te brengen van een 

eventueel positief rekeningresultaat, de algemene reserve of de 

gereserveerde middelen voor het Henri Dunantplein; 

 ontwikkelplannen in het centrum vervolgens aan het aangepaste 

Beeldkwaliteitsplan en de aangepaste Welstandsnota te toetsen. 

130521 

 

Het college besluit de 

motie uit te voeren. 

Op 17-9-2015 is de centrumvisies 

vastgesteld die dienen als nieuw 

toetsingskader. 

De raad heeft op 7-7-2016 

opdracht gegeven voor het 

opstellen van nieuw 

welstandsbeleid. 

140123 

 

BlH, VH, 

D66, VVD 

Vaststelling bestemmingsplan Centrum – plan De Marel 

verzoekt het college  

- een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de bedoelde 

locatie in het bestemmingsplan Centrum geheel of gedeeltelijk als 

groen/speelweide te behouden,  

- voor de bouw van de voorgenomen 29 appartementen elders 

compensatie te vinden, 

- daartoe in overleg te treden met de eigenaar/ ontwikkelaar en een 

voor beide partijen acceptabele uitkomst trachten te vinden, 

- de uitkomsten van het onderzoek aan de Raad voor te leggen zodra 

er duidelijkheid is verkregen 

 

 Tussenbericht 21-7-2014: De 

omgevings-vergunning van het plan 

De Marel, (gebouw T2) is door 

uitspraak Raad van State 

onherroepelijk geworden. In 

september 2014 wordt overleg 

gevoerd met de vergunninghouder 

over het wel of niet gebruik maken 

van de vergunning. Daarbij wordt 

de motie betrokken. De raad wordt 

op de hoogte gehouden over de 

voortgang. 

Antwoorden weth Ten Hagen in 

vragenkwartier raad 13-11-2014  

en 19-3-2015. 

Tussenbericht 16-6-2016: stand 

van zaken besproken in 

presentatie (project 

Parkwijk/Maartensheem) 
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Datum /  

Indieners 

Motie Besluit college Afhandeling 

140326 

 

Roelfsema-

CDA-BBH-

B|H-VVD 

Bestuursopdracht herontwikkeling St. Jozefpark en 

Leembruggenstraat 

draagt het college  op 

- om zo snel mogelijk met een nieuwe bestuursopdracht te komen die 

voldoet aan de in deze motie geformuleerde voorwaarden 

140401 

Het college voert de 

motie uit. 

Tussenbericht 

College is in gesprek met 

parochiebestuur 

141106 

 

D66-VVD-

BBH-CDA 

Progr.begroting 2015-Prestatieveld 5.1 Bestuur – 

Jeugdgemeenteraad 

verzoekt het college 

- in overleg te treden met de basisscholen om na te gaan of de 

instelling van een jeugdgemeenteraad op voldoende draagvlak kan 

rekenen; 

- indien dit het geval blijkt, met een voorstel naar de raad te komen 

141111 

Het college voert de 

motie uit. 

Tussenbericht 

Mondelinge informatie over stand 

van zaken in raad 7-7-2016 

150709 

 

VVD-D66 

Ontwerpbegroting 2016 Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, 

informatie verantwoording Jeugd 

draagt het college op 

- zich ervoor in te zetten, onder andere in wethoudersoverleggen, 

dat Holland Rijnland zo spoedig mogelijk 

a. een verantwoording aanlevert zoals toegezegd, gebaseerd op 

feiten en cijfers, betrokken JGT’s en klanten; 

b. komt met een plan van aanpak inzake de doorontwikkeling van 

de JGT’s. 

150818 

Het college besluit de 

motie uit te voeren. De 

portefeuillehouder 

onderneemt actie 

hierop. Het college 

stuurt een brief naar 

Holland Rijnland en 

stelt een overzicht op 

voor de raad 

Tussenbericht 150831 

Afschrift van brief college aan HR is 

naar de raad gestuurd. 

150917 Uitwerking armoedebeleid 

verzoekt het college 

- te onderzoeken op welke wijze ouderen met een laag inkomen en 

laag vermogen financiële ondersteuning kunnen krijgen zodat zij 

de vaak niet zichtbare meerkosten die zij hebben, die niet door 

andere regelingen worden vergoed, kunnen betalen en hiervoor 

een voorstel aan de raad voor te leggen. 

150922 

 

Het college besluit de 

motie uit te voeren. 

 

151112 

BlH-GL-

VVD 

Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2011-2014  Inkoopbeleid 

draagt het college op 

- specifieke duurzaamheidseisen op te nemen in inkoopopdrachten 

via de Stichting RIJK. 

151124 

Aandachtspunt in het 

overleg met Stichting 

Rijk. Advies Stichting 

Rijk inbrengen in 

college. 
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Datum /  

Indieners 

Motie Besluit college Afhandeling 

160303 

CDA-BBH-

VVD 

GR werkorganisatie HLT Samen – Rob-rapport 

verzoekt het college 

- zich maximaal in te spannen om (waar mogelijk) de aanbevelingen 

uit genoemd ROB-rapport ook daadwerkelijk op te volgen en vorm 

te geven zowel met betrekking tot de GR HLT Samen als de overige 

gemeenschappelijke regelingen waarin wordt deelgenomen en 

voor 1 oktober 2016 in een notitie aan de raad te beschrijven op 

welke wijze het dit gaat doen; 

- daartoe zo nodig overleg te voeren met de verschillende actoren 

die op gemeentelijk niveau betrokken zijn bij het opstellen en de 

uitvoering van de gemeenschappelijke regelingen en in het 

bijzonder de gemeenschappelijke regeling HLT Samen. 

  

160303 

VVD-GL-

BlH 

Concept programma 2017 RDOG Hollands Midden 

draagt het college op 

- bij RDOG Hollands Midden te bepleiten 

- dat er toegewerkt wordt naar een verbeterplan, met als doel 

een structurele oplossing voor de wachtlijst VT;  

- dat dit verbeterplan een permanente inzet behelst die toezicht 

houdt op de instroom- en doorlooptijd en het voorkomen van 

een wachtlijst; 

- de raad een keer per kwartaal te informeren over de wachtlijst, 

instroom en doorstroom VT totdat de problemen zijn opgelost. 

 Verbeterplan toegestuurd bij e-mail 

5 april 2016 en opgenomen bij 

ingekomen stukken raad april 

2016. 

Deel 1 is uitgevoerd. 

 

Tussenbericht 27-6-2016 met 

verbeterplan n.a.v. inspectie. 

160428 

D66-CDA-

BBH-VVD 

Voor- en vroegschoolse educatie 2017-2018 

en draagt het college op 

- uiterlijk voor de Raad van 15 september 2016 met een voorstel 

voor een nieuwe verordening te komen, waarbij rekening wordt 

gehouden met de nieuwe wet c.q. het wetsvoorstel en 

bovengenoemde uitgangspunten worden verwerkt, opdat er vanaf 

1-1-2017 een nieuwe verordening van kracht kan worden 

160510 

 

Het college besluit de 

motie uit te voeren. 

 

160609 

 

Kadernota 2017 – Programma 1 

roept het college op 

 onderzoek te doen naar welke adressen (gebieden) in Hillegom nog 

niet zijn voorzien van een snelle internetverbinding en vervolgens 

in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om in 

160621 

 

Het college besluit de 

motie uit te voeren. 

Onderzoek zo mogelijk 

Tussenbericht 

8-7-2016 e-mail met 

onderzoeksvragen van bureau 

Glasvezel Gemeente 
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Datum /  

Indieners 

Motie Besluit college Afhandeling 

samenwerking met marktpartijen het Hillegoms buitengebied aan 

te sluiten op het bestaande glasvezelnetwerk in onze gemeente 

 

deze zomerperiode. 

160707 Opdracht te komen tot een energie- en klimaatneutrale gemeente 

verzoekt het college  

-  binnen de kaders van de op te stellen omgevingsvisie aan de raad 

een voorstel te doen om uiterlijk 2030 tot een energieneutrale en 

uiterlijk 2050 tot een klimaatneutrale gemeente te komen. 

 

160809 

 

Het college besluit de 

motie uit te voeren. 

 

 

 

 

Doorlopende toezeggingen 

 

7 november 2013 

   Eerstvolgende 

keer 

Raad Werkwijze baggerslib In de toekomst indien mogelijk dezelfde werkwijze hanteren als bij 

kadastraal nummer A5756 (weilanddepot) 

Wethouder  

Verheijen 

 

16 oktober 2014     

Raad Onderwijshuisvesting Toekomstige onderwijshuisvestingsprojecten aan de raad voorleggen Wethouder 

Van Trigt 

Presentatie in 

raadscie 13-1-

2016 / memo 

d.d.6-7-2016 

Raad Busbaan en NS-station Bij onderhoudswerkzaamheden verbeteringen voor de bereikbaarheid 

van het NS-station meenemen 

Wethouder

De Jong 

 

19 februari 2015     

Raad Preventie- en 

Handhavingsplan 

Alcohol 

De raad regelmatig informeren over de uitvoering van het Preventie- 

en Handhavingsplan Alcohol 

Burgemees-

ter Van Erk 

e-mail 23-3-

2016; memo 

bij ingekomen 

stukken raad 

28-4-2016 

16 maart 2016     

Raadscommissie Jeugdsport- en 

Jeugdcultuurfonds 

De raad eens per half jaar informeren over het gebruik van de 

fondsen. 

Wethouder  

Snuif 

oktober 2016 

 


