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Z-13-18687 Ruimtelijke ontwikkeling Isabelle Salman Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4449  

B&W-besluit   03-12-2013 

Uitwisseling    

Raad    23-01-2014 

Agendanummer   17 

 

Onderwerp:  

Verlengen Structuurvisie thema Wonen 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De looptijd van de Structuurvisie thema Wonen met terugwerkende kracht vanaf 1 

januari 2014 te verlengen totdat er een nieuwe Woonvisie in werking treedt.  

 

Bestaand kader:  

Structuurvisie thema Wonen 

 

Doelstelling:  

De Structuurvisie thema Wonen geldt tot en met 2013. De raad heeft in 2014 budget 

vrijgemaakt om een nieuwe Woonvisie op te gaan stellen. Totdat deze nieuwe 

Woonvisie wordt vastgesteld, moet er wel een kader zijn waaraan initiatieven getoetst 

kunnen worden.  

 

Inleiding: 

Bij de kadernota 2014 heeft de raad budget vrijgemaakt om een nieuwe Woonvisie op 

te stellen. Dit besluit is verwerkt in de begroting voor 2014. Op de informatie-

bijeenkomst van 26 september 2013 is uw raad geïnformeerd over de vele 

ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van wonen. Tevens bent u 

geïnformeerd over de globale planning voor het opstellen van de nieuwe Woonvisie. 

Omdat deze nieuwe Woonvisie pas medio 2014 in werking treedt, valt er een gat van 

ongeveer een half jaar tussen de beide visies. In deze periode kunnen er nog steeds 

initiatieven binnen komen die we willen toetsen aan een kader. Om toch over een 

geldig toetsingskader te kunnen beschikken, stellen we voor om de huidige 

Structuurvisie thema Wonen te verlengen totdat de nieuwe Woonvisie in werking 

treedt.  

 

Argumenten: 

1.1  De Structuurvisie thema Wonen biedt kaders bij het beoordelen van 

initiatieven.  

Initiatieven worden getoetst aan beleidsstukken. De Structuurvisie thema 

Wonen is één van deze beleidsstukken. Het biedt voornamelijk kaders bij de 

ontwikkeling van woningen.   

 
GEMEENTE HILLEGOM 

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 



 

2 

Financiële dekking: 

n.v.t. 

 

Participatie: 

n.v.t. 

 

Urgentie: 

De raad besluit pas in 2014 over dit voorstel, vandaar dat er wordt voorgesteld zo 

spoedig mogelijk een besluit te nemen met terugwerkende kracht.  

 

Kanttekeningen: 

n.v.t.  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Structuurvisie thema Wonen 2009-2013 dd 18-05-2009 

Informatie bij: mw. I. Salman, i.salman@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 253 
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Nr.     3. Bestuur\4449 

B&W-besluit   03-12-2013 

Uitwisseling    

Raad    23-01-2014 

Agendanummer   17 

 

 

Onderwerp: 

Verlengen Structuurvisie thema Wonen 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

besluit:  

1. De looptijd van de Structuurvisie thema Wonen met terugwerkende kracht 

vanaf 1 januari 2014 te verlengen totdat er een nieuwe Woonvisie in werking 

treedt. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 23 januari 2014. 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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