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Nog niet afgehandelde aangenomen moties 25 juni 2015 

 

 

Datum /  

Indiener(s) 

Motie Besluit college Afhandeling 

130411 

 

D66-PvdA-

BH-CDA 

Koersdocument economie en toerisme, kwaliteit openbare ruimte 

roept het college op 

1. een plan voor de verbetering van de kwaliteit van de openbare 

ruimte voor de zuidelijke entree van de Hoofdstraat op te stellen 

waarvan de herinrichting van de Hoftuin een belangrijk onderdeel is; 

2. na inspraak en besluitvorming door de gemeenteraad over dit plan 

zo snel mogelijk met de herinrichting van de Hoftuin te starten; 

3. plannen voor het verbeteren van de openbare ruimte van de 

westelijke entrees, de noordelijke entree en de oostelijke entrees 

van de Hoofdstraat op te stellen en met een plan van aanpak aan de 

raad voor te leggen; 

4. het verkeersonderzoek voor de Hoofdstraat uit het HVVP 

inhoudelijk, procedureel en financieel onderdeel te laten zijn van de 

op te stellen plannen; 

5. de raad voor te stellen de dekking van de kosten voor het opstellen 

van de onder punt 3 genoemde plannen,  die geraamd worden op 

€ 40.000,-, ten laste te brengen van een eventueel positief 

rekeningresultaat, de reserves of de gereserveerde middelen voor 

het Henri Dunantplein 

Bericht aan presidium 4-

11-2013: 

Het college voert de motie 

uit. De informatieavond 

van 26 september jl. over 

Hart voor Hillegom was 

daar een vervolgstap in. 

 

130516 

 

PvdA-D66 

Duinpolderweg 

verzoekt het college 

- relevante informatie met betrekking tot procesgang en 

besluitvorming rond de Duinpolderweg vanaf heden actief aan de 

raad terug te koppelen; 

- te zoeken naar een manier om de raad structureel in de gelegenheid 

te stellen voorafgaand aan de stuurgroepvergaderingen kennis te 

nemen van de agenda en op essentiële onderwerpen een zienswijze 

aan ons stuurgroeplid mee te geven; 

- met ingang van de eerstvolgende stuurgroepvergadering te starten 

met een structurele terugkoppeling aan de raad 

 

130521 

 

Het college besluit de 

motie uit te voeren. 

“Tussenbericht” 10-9-2014: 

weth. Ten Hagen antwoordt GL 

dat hij pleidooi van weth. De 

Rooij van Bloemendaal om 

notulen stuurgroep openbaar te 

maken, niet zal steunen. 

 

Presidium 12-1-2015 niet 

tevreden met reactie college. Er 

zal in de informatiebijeenkomst 

van 29-1-2015 over gesproken 

worden. 
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Datum /  

Indiener(s) 

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. 

 

130711 

 

D66-BlH 

Ontwerp Beeldregieplan Ringvaartterrein – inrichting onbebouwd 

terrein  

verzoekt het college initiatieven te ontwikkelen om een dergelijke 

inrichting mogelijk te maken (een fraaie inrichting) 

 

130716 

 

Het college besluit de 

motie uit te voeren. 

 

 131212 

 

Raad 

Brief RKC over toegankelijkheid openbare gebouwen 

verzoekt het college 

- onderzoek te doen naar de toegankelijkheid van onze openbare 

gebouwen voor mensen met een beperking en hierover aan de raad 

te rapporteren 

 

131217 

 

Het college wil deze motie 

uitvoeren, maar eerst 

inzichtelijk maken wat dit 

betekent in tijd en geld. 

140318 

Uitvoering is vertaald in 

bestuursopdracht voor team 

Maatschappij en staat gepland 

voor 3
e

 kwart aal 2014. Dekking: 

budget WMO-reserve. 

141103 

Uitvoering in overleg met pfh 

uitgesteld. Wegens 3D heeft 

team geen capaciteit 

beschikbaar. 
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Datum /  

Indiener(s) 

Motie Besluit college Afhandeling 

131212 

 

Raad 

Haven Hillegom 

verzoekt het college 

- zich in te spannen om het beeld van de haven te verbeteren; 

- de raad voor april 2014 te informeren over de aanpak die het 

college daarbij voor ogen staat 

131217 

Het college wil deze motie 

uitvoeren, maar eerst 

inzichtelijk maken wat dit 

betekent in tijd en geld. 

College heeft raad geïnformeerd 

bij brief d.d. 30-4-2014. De raad 

heeft op 19-6-2014 besloten de 

brief te willen bespreken. 

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. 

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. 

College is in gesprek met 

parochiebestuur 

140522 

 

PvdA-B|H 

Verordening Persoonsondersteunend budget ISD, kindpakket 

verzoekt het college  

- bij de ISD Bollenstreek te bepleiten de mogelijkheden te (laten) 

onderzoeken van de invoering een kindpakket, dat naast of (deels) 

in plaats van de verordening participatie schoolgaande kinderen kan 

komen; 

- de ISD te verzoeken hierbij gebruik te maken van de handreiking 

140603 

Het college voert de motie 

uit en zet deze uit in de 

organisatie. 

Op 2-9-2014 in Voorhout 

bijeenkomst schulddienst-

verlening Hillegom en Teylingen 

gehouden over kinderen in 

armoede en 

schulddienstverlening. 
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Datum /  

Indiener(s) 

Motie Besluit college Afhandeling 

‘Effectief kindgericht armoedebeleid’ van de Kinderombudsman; 

- de ISD te verzoeken de raden uiterlijk november dit jaar te 

informeren over de mogelijkheden 

Een werkbare oplossing is nog 

niet gevonden. 

140717 

 

GL-D66-

CDA-BBH-

VVD-BlH 

Drank- en Horecaverordening Hillegom 2014 

roept het college op 

- nader te onderzoeken op welke wijze en op basis van welke criteria 

aan de wensen van de verenigingen en de inwoners kan worden 

tegemoet gekomen; 

- uiterlijk voor 1 oktober 2014 te raad te informeren over de uitkomst 

van dit onderzoek 

 

140819 

Deze motie over de 
speeltuinverenigingen 
voert het college uit. 
Overleg met de besturen 
op korte termijn 
organiseren. 

 

141106 

 

CDA 

Progr.begroting 2015-Progr. 2 Maatschappij, Tarieven 

gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties 

verzoekt het college 

- te onderzoeken hoe de tarieven voor het gebruik van de 

gemeentelijke sport- en sociaal culturele accommodaties zich 

verhouden tot de tarieven die hiervoor in de omliggende gemeenten 

worden gevraagd, waarbij ook het subsidiebeleid wordt betrokken; 

- de resultaten van dit onderzoek zo snel mogelijk aan de 

gemeenteraad te presenteren zodat, wanneer daartoe aanleiding 

bestaat, voor het verenigingsjaar 2015-2016 de tarieven nog 

aangepast kunnen worden 

 

141111 

Het college voert de motie 
uit. 

 

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. 

 

141106 

 

CDA 

Progr.begroting 2015-Paragraaf G Lokale heffingen-

heffingsmaatstaf riool- en afvalstoffenheffing 

verzoekt het college 

- het komend jaar te benutten om de maatstaf van heffing voor de 

141111 

Het college voert de motie 
uit. 
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Datum /  

Indiener(s) 

Motie Besluit college Afhandeling 

tarieven van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing ter discussie 

te stellen en daarbij voor zover mogelijk en zinvol inwoners, 

organisaties, gemeenteraad en ambtelijk apparaat te betrekken; 

- wanneer het wenselijk blijkt te zijn de maatstaf van heffing aan te 

passen dit te betrekken bij het opstellen van de verordeningen voor 

2016 

 

141106 

 

D66-CDA 

Progr.begroting 2015-Financiële begroting – Verkoop gemeente-

eigendommen 

verzoekt het college 

- de geplande verkopen van de werf en het Raam te heroverwegen; 

- geen onomkeerbare beslissingen te nemen op dit punt; 

- een onderzoek te doen naar een mogelijke andere bestemming van 

overige vrijkomende panden (scholen); 

- de raad nauw te betrekken bij de uitwerking van alternatieven voor 

de verkoop van  gemeente-eigendommen 

141111 

Het college voert de motie 

uit en pakt hem breed op. 

Dwz een inventarisatie 

van ons onroerend goed 

vanuit de inhoud en dan 

de vervolgstappen 

bepalen. 

 

150319 

 

VVD 

Evaluatie en herijking ISG – differentiatie Noordwijk 

en draagt het college op 

- tijdens de voorbereiding van de herziening van de ISG zich tegen 

de gewenste differentiatie van de gemeente Noordwijk uit te 

spreken 

150331 

 

Het college besluit de 

motie uit te voeren. 

 

150319 

 

VVD 

Evaluatie en herijking ISG – compensatieregeling 

en draagt het college op 

- tijdens de voorbereiding van de herziening van de ISG het 

standpunt van de raad in te brengen 

 

150331 

 

Het college besluit de 

motie uit te voeren. 

 

150319 

 

PvdA 

Evaluatie en herijking ISG – lokale inpassing 

verzoekt het college 

- te bepleiten dat bij de uitwerking van de aanbevelingen uit de 

Evaluatie ISG Duin- en Bollenstreek naast de agrarische sector 

(bollenteelt) ook de belangen van bewoners en gebruikers van de 

Duin- en Bollenstreek een plaats krijgen. Daarbij moet er ruimte 

zijn voor lokale inpassing en afweging.  

 

150331 

 

Het college besluit de 

motie uit te voeren. 
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Datum /  

Indiener(s) 

Motie Besluit college Afhandeling 

150416 

 

D66-VVD-

CDA 

Fietspad Hillegom-Bennebroek 

draagt het college op 

- een voorstel aan de raad voor te leggen om alleen het noordelijk 

gedeelte van het geplande fietspad (Oosteinderlaan-Bennebroek) 

te realiseren; 

- bij dit voorstel ook aan te geven welke verbeteringen er nodig zijn 

met betrekking tot het huidige fietspad; 

- bij dit voorstel aan te geven wat de (financiële) consequenties zijn 

van dit alternatief 

150428 

 

Het college besluit de 

motie uit te voeren. 

 

150611 

 

BBH-GL- 

PvdA-D66-

CDA 

 

Kadernota 2016, Prg 1 - Duurzaamheidslening 

verzoekt het college 

- de mogelijkheden te onderzoeken tot instelling van een 

Duurzaamheidfonds van waaruit leningen worden verstrekt aan 

particuliere woningbezitters voor het treffen van 

energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen aan woningen 

binnen de gemeente Hillegom; 

- de raad te informeren over de resultaten, op een zodanig tijdstip 

dat eventueel een duurzaamheidsfonds met ingang van 2016 kan 

worden ingesteld 

 

  

150611 

 

VVD-D66-

CDA-BBH 

 

Kadernota 2016 - Geen verdere lastenverzwaring voor burgers 

verzoekt het college 

- bij alle nieuwe voorstellen voor incidentele investeringen de 

gevolgen voor de exploitatiebegroting maximaal te beperken; 

- uiterlijk begin 2016 de raad een voorstel aan te bieden met opties 

voor de bezuinigingen tot een totaal bedrag van de genoemde 

500.000 euro vanaf 2017; 

- na besluitvorming over genoemd voorstel in de raad, de uitkomst 

op te nemen in de Kadernota 2017 
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Doorlopende toezeggingen 

 

131107    Eerstvolgende 

keer 

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

kadastraal nummer A5756 (weilanddepot) 

 

Wethouder  

Ten Hagen 

 

141016     

Raad Onderwijshuisvesting Toekomstige onderwijshuisvestingsprojecten aan de raad voorleggen Wethouder 

Snuif 

 

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

van het NS-station meenemen 

Wethouder  

Ten Hagen 

 

 


