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Onderwerp:  

Woningbouwproject Goed Wonen - ISV gelden 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Een krediet van € 385.000,- beschikbaar te stellen voor de inrichting van het 

 openbare binnenterrein van project Goed Wonen en dit te dekken uit de ISV2 

 middelen. 

2. In te stemmen met begrotingswijziging nummer 7. 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Collegebesluit 24-08-2005 inzake verdeling ISV2-middelen 

Kadernota Goed Wonen (2006) 

Gesloten exploitatie- en grondruilovereenkomst d.d. 06-05-2009 

Collegebesluit goedkeuring inrichtingsplan binnenterrein d.d. 20-12-2011 

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing tijdsperiode 2 - ‘De Rode Draad is Leefbaarheid’ 

 

 

Inleiding: 

Voor het project Goed Wonen van Stek  heeft uw gemeenteraad in 2006 een 

kadernota vastgesteld. Daarna zijn de plannen uitgewerkt en heeft Stek voor fase 1 

een aanvraag bouwvergunning ingediend. De woningen en appartementen zijn 

inmiddels opgeleverd en worden bewoond. Het college heeft op 20 december 2011 

de inrichtingstekening voor het openbare binnenterrein goedgekeurd. Stek kan nu 

beginnen met de inrichting van dit binnenterrein.  

 

Voor Goed Wonen fase 1 is een exploitatie- en grondruilovereenkomst gesloten met 

Stek. Hierin zijn afspraken vastgelegd over hoe om te gaan met de beschikbare  

ISV 2-gelden. De ISV-middelen die beschikbaar worden gesteld door de provincie 

Zuid-Holland zijn bestemd voor onder andere investeringen in de openbare ruimte. In 

augustus 2005 heeft het college een besluit genomen over een verdeling van de  

ISV 2- middelen. Dit naar aanleiding van een vraag van GS Zuid-Holland om meer 

duidelijkheid te geven over de inzet van het totaal aan middelen. Het voorstel was toen 

om maximaal 0,5 miljoen bij te dragen aan het project Goed Wonen. 
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Argumenten: 

1.1  Met deze bijdrage kan het binnenterrein Goed Wonen gerealiseerd worden.  

Het project Goed Wonen draagt bij aan de prestaties die wij willen verwezenlijken 

binnen stedelijke vernieuwing. Goed Wonen draagt allereerst bij aan een 

woonsituatie en openbare ruimte van deze tijd. Tevens wordt er geïnvesteerd in 

een ontmoetings-plek en extra openbaar groen in het openbare binnenterrein. 

1.2  Met Stek is een overeenkomst gesloten over een bijdrage aan het openbaar 

gebied.  

In het kort zijn deze afspraken:  

1.Een eerste betaling van € 250.000,- wordt uitbetaald bij de aanvang van de   

inrichting van het openbaar gebied; 

2.Totdat de overdracht van het openbaar gebied aan de gemeente heeft 

plaatsgevonden blijft € 250.000,- staan als garantie voor de voltooiing van de 

werkzaamheden ten behoeve van het openbaar gebied. 

3.Als de herstructurering van Goed Wonen, fase 2 niet wordt gerealiseerd voor 2020, 

dan wordt door Stek een bedrag van € 250.000,- aan de gemeente terugbetaald. 

Indien de kosten voor investeringen in de openbare ruimte lager uitvallen dan de 

beschikbare € 500.000,-, dan vindt restitutie door Stek plaats van het meerdere. 

 

Financiële dekking: 

In totaal wordt € 500.000,- aan Stek beschikbaar gesteld voor de realisatie van het 

binnenterrein. In 2006 en 2007 zijn al (voorbereidings)kredieten beschikbaar gesteld 

voor in totaal € 155.000,-. Dekking van € 115.000,- uit ISV en € 40.000,- uit RAI.   

 

Het krediet van € 385.000,- kan gedekt worden uit de ISV2-gelden die beschikbaar 

zijn gesteld door de provincie Zuid-Holland voor investering in de stedelijke 

vernieuwing. De termijn liep tot 2010. Per brief van 16 december 2010 heeft GS Zuid 

Holland meegedeeld dat de termijn voor het afronden van het project ‘De Rode Draad 

is Leefbaarheid’ (ISV2) is verlengd tot 31 december 2014.  

 

Kanttekeningen: 

Indien de opgegeven prestaties niet worden geleverd dient de gemeente een deel van 

de ISV2-middelen terug te betalen aan de provincie Zuid-Holland. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief Provincie Zuid-Holland dd 16-12-2010 inzake ISV2 project De Rode Draad is Leefbaarheid 

- Collegevoorstel en –besluit dd 24-08-2005 inzake verdeling ISV-2 middelen 

Informatie bij: mw. J. Nicola, j.nicola@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 303 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

