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Vragen van de fractie van Hillegom Progressief d.d. 26-04-2012 inzake NS-

fietsenstalling 

NS en ProRail zijn van plan om bij het NS-station een nieuwe fietsenstalling te bouwen 

die plaats biedt aan 260 rijwielen. 

1.  Is het u bekend dat een deel van treinpassagiers hun rijwielen uit gemakzucht  

 veelal in de t.o.v. het station dichtsbijzijnde stalling parkeren? 

 

Antwoord: Ja, het is bekend dat fietsers hun rijwiel, uit gemakzucht, het liefst plaatsen in 

de dichtstbijzijnde stalling. 

 

2.  Is het u bekend dat zelfs in de meestgebruikte stallingen de fietsen niet 'tegen 

elkaar' aan worden geplaatst, maar dat gebruikers van het NS station liever een 

extra ruimte tussen de fietsen openhouden omdat ze bang zijn dat hun rijwielen 

worden beschadigd zodra ze dat niet doen? 

 

Antwoord: Ja, het is ons bekend dat sommige fietsers zuinig zijn op hun (nieuwe) fiets 

en daarom bewust ruimte houden/zoeken rondom hun fiets. 

 

3.  Is het u bekend dat treinreizigers  hun fietsen voor het gemak buiten de stalling 

parkeren of zelfs tegen de afrastering rondom de nabij het station gelegen 'witte 

villa" en dat dit voor de bewoners enome overlast veroorzaakt, iets waar ze u 

herhaaldelijk op hebben gewezen? 

 

Antwoord: Ja, dat is ons bekend. 

 

4.  Is het u bekend dat een deel van de stallingen, met name de qua loopafstand 

verst gelegen, zelfs leeg staat? 
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Antwoord: Het is ons bekend dat op de rustige momenten de verst gelegen stalling voor 

een deel leeg staat. Wij hebben echter ook geconstateerd dat op drukke dagen deze 

stallingen veelvuldig worden gebruikt. 

 

5. Waarom wordt er gekozen voor 260 fietsparkeerplekken erbij terwijl er 

 voldoende plaatsen zijn? 

 

Antwoord: Wij constateren dat de stalling, voor een belangrijk deel van het jaar, intensief 

gebruikt wordt. Onderzoek door Prorail leert ons dat er sprake is van een 

capaciteitstekort tussen nu en 10 jaar van 260 plaatsen. Om het gebruik van het station 

(in combinatie met de fiets) te stimuleren achten wij uitbreiding noodzakelijk. 

 

6.  Waarom bent u niet op de uitnodiging van de bewoners van genoemd perceel 

ingegaan om ter plaatse de situatie te inspecteren? 

 

Antwoord: Zowel ambtelijk alsook bestuurlijk hebben we de situatie ter plaatse 

geïnspecteerd en uitvoerig gecommuniceerd met de betrokken bewoners. Deze 

bewoners, woonachtig vanaf 2007 in deze voormalige stationswoning, hebben naast 

ambtelijk ook een persoonlijk onderhoud gehad, zowel ter plaatse alsook op het 

gemeentehuis, met twee bestuurders (de heer W. van Aken en de heer T. van Rijnberk). 

 

7.  Welke maatregelen wilt u treffen om het foutparkeren van fietsen tegen te gaan? 

(handhaving door boa's, wegsleepregeling, boeteclausule rijlwielparkeerverbod 

voor buiten de stallingen) 

 

Antwoord: De stalling krijgt extra aandacht (wekelijks) van onze BOA’s. We hebben 

gemiddeld 4 keer per jaar een “opruimactie” van verweesde fietsen. Verwijderde fietsen 

kunnen dan tegen een vergoeding worden opgehaald. Wrakken worden vernietigd. Ook 

de politie geeft deze locatie extra aandacht. 

 

8.  Hoe gaat u eventuele te nemen maatregelen m.b.t. tot deze problematiek met de 

bewoners van de 'witte villa' c.a. de verdere omwonenden van het station 

communiceren? 

 

Antwoord: Prorail heeft vergunning aangevraagd en gekregen voor de uitbreiding van de 

fietsenstalling. Het bezwaar van de familie Bekooij is door de bezwarencommissie 

beoordeeld. Onze afdeling vergunningverlening heeft, bij het verlenen van de 

vergunning, gehandeld conform het advies van de commissie. Dit hebben we uitgebreid 

gecommuniceerd met deze bewoners. Daarnaast hebben de bewoners ook zelf 

gecommuniceerd met Prorail, de provincie Zuid Holland en de politie. 

Over de voortgang van de uitbreiding van de fietsenstalling en over de ongewenste 

overlast blijven we communiceren met de bewoners. 
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Vragen van de fractie van Hillegom Progressief d.d. 14-05-2012 inzake inning 

hondenbelasting door Cocensus 

Naar aanleiding van door ons ontvangen signalen van ongeruste burgers over de aan 

Cocensus uitbestede taak tot innen van gemeentelijke belastingen, en ongeadresseerde 

brieven die in Hillegom zijn verpreid aamgaande de hondenlbelasting, zouden wij u de 

volgende vragen willen stellen. 

1.  Hoe verloopt de procedure m.b.t. de gegevens die tussen Cocensus en de 

gemeente Hillegom worden uitgewisseld over het belasting innen door dit bedrijf? 

 

Antwoord: De ontvangsten komen rechtstreeks op de BNG-rekening van de gemeente, 

Cocensus verstrekt maandelijks de journalisering van ontvangsten en rapporteert verder 

periodiek over de ‘belasting-ontwikkeling’ waaronder de invordering en kwijtschelding. 

 

2.   Hoe wordt Cocensus aangesproken/ter verantwoording geroepen  bij door de 

gemeente gesignaleerde tekortkomingen in de dienstverlening? 

 

Antwoord: De gebruikelijke mogelijkheden bij een gemeenschappelijke regeling staat de 

gemeente te beschikking. In Algemeen bestuur of dagelijks bestuur kan de 

gemeenschappelijke regeling ter verantwoording worden geroepen. Bij tekortkomingen 

van administratieve aard is het daarnaast mogelijk dat de ambtelijke organisatie 

rechtstreeks de directie kan benaderen. Er is op ambtelijk niveau ook een 

“opdrachtsgevers” overleg met deelnemende gemeenten. 

 

3.  Is het u bekend dat bepaalde in opdracht van de gemeente Hillegom uit te voeren 

taken door Cocensus worden uitbesteed aan derde partijen? 

 

Antwoord: Het is bekend dat de controle hondenbelasting uitgevoerd wordt door een 

derde partij (Legitiem) en dat voor de behandeling van verzoeken om kwijtschelding in 

beperkte mate Involon wordt ingezet. 

 

4.  Is een dergelijke onderaannemersconstructie toegestaan? 

 

Antwoord: Een dergelijke onderaannemersconstructie wordt op basis van de GR en DVO 

niet uitgesloten. De gemeente is, als dit speelt, hiervan op de hoogte. 

 

5. Zo nee, waarom  gebeurt dit? En maakt deze construnctie het voor 

bezwaarmakers niet moeilijker om hun zaak aanhandig te maken? 

 

Antwoord: Niet van toepassing Als gebruik gemaakt wordt van inhuur, zoals 

bijvoorbeeld het geval is bij de hondencontrole, dan heeft dit verder geen invloed voor 

een bezwaarmaker. 

Bezwaar wordt rechtstreeks bij Cocensus ingediend waar ook de behandeling van het 

bezwaar plaatsvindt. 
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6.  Bent u ervan op de hoogte dat de directeur van Cocensus aandeelhouder is/ 

bestuurder van Involon bv, waar Cocensus een deel van de uitvoering aan heeft 

uitbesteed? 

 

Antwoord: De directeur van Cocensus is geen aandeelhouder/bestuurder van Involon. Hij 

is wel lid van een adviescommissie gericht op FOLO-gecertificeerde opleidingen (dit voor 

het onderdeel Heffingen) en heeft een adviserende rol gezamenlijk met anderen gericht 

op de ontwikkeling van de opleidingen. Verder is de deelname van de directeur van 

Cocensus van deze activiteiten op vrijwillige basis en om niet. 

 

7.  Zo ja, vindt u een dergelijke belangenverstrengeling acceptabel? 

 

Antwoord: Er zijn ons in ziens geen belangenverstrengelingen aanwezig. 

  

8.  Hoeveel klachten heeft u sinds het uitbesteden aan Cocensus ontvangen? 

 

Antwoord: En zijn sinds het uitbesteden van de belastingwerkzaamheden aan de 

gemeenschappelijke regeling Cocensus geen officiële klachten ontvangen over 

Cocensus. 

 

9.  Wie heeft de ongeadresseerde brieven m.b.t. tot de hondenbelasting verspreid? 

 

Antwoord: De ongeadresseerde brieven zijn door de gemeente zelf verspreid. 

 

10. Is dat in heel Hillegom gebeurd? 

 

Antwoord: Er zijn op donderdag 4 mei 120 brieven abusievelijk bezorgd. Op vrijdag 5 

mei hebben deze adressen een tweede brief ontvangen met de juiste inhoud en een 

uitleg met excuus voor het ten onrechte bezorgen. 

 

11.  Neemt een controleur per bezocht adres voldoende tijd om de bewoners 

 gelegenheid te geven daadwerkelijk aan de deur te verschijnen? 

 

Antwoord: Ja. 

 

12.  Waarop berust het vermoeden van de controleur dat er op de adressen die hij 

bezoekt een hond aanwezig zou zijn? Bestaat daarvoor soms een checklist? 

 

Antwoord: Dat bij het aanbellen een hond gaat blaffen en soms dan ook al zichtbaar 

voor het raam staat. (er wordt door de controleur niet door het raam naar binnen 

gegluurd). 

 

13.  Waarom is de brief in voor de ontvangers aanmatigende en suggestieve tekst 

opgesteld? 
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Antwoord: De controleur is in het bezit van een overzicht van de adressen waar een 

hond aanwezig is die ook voor de hondenbelasting aangegeven is. Dus ingeval van de 

situatie zoals bij vraag 12 is beschreven staat in de brief correct opgenomen dat iemand 

niet thuis was (er wordt niet open gedaan), er een hond aanwezig is (hoort deze blaffen 

of direct zichtbaar voor het raam) en dat deze nog niet aangeven is voor de 

hondenbelasting (overzicht met de adressen waar de hond wel aangemeld is. Dus het 

uitgesproken vermoeden is correct. Wij vinden dit niet aanmatigend.  

 

14.  Waarom is de brief vespreid, voordat (de controle werd in de lokale pers 

aangekondigd) de controleurs hondenbelasting daadwerkelijk op pad gingen? 

 

Antwoord: De brieven zijn abusievelijk verwisseld met brieven rondom de start van de 

verkoop van de woningen van ’t Zand. 

 

15.  Waarom staat er in de brief geen adres vermeld bijvoorbeeld dat van de Gemeente 

Hillegom, waar men een reactie naartoe kan sturen of wordt er geen 

antwoordnummer vermeld zodat mensen die willen reageren zich de kosten van 

een postzegel kunnen besparen? Vindt u dit niet erg onklantvriendelijk? 

 

Antwoord: Zowel op de brief als op het aangiftebiljet staat het adres opgenomen waar 

een reactie naar toe gezonden kan worden. Als iemand de houder van een hond wordt is 

de houder verplicht om daar zelf aangifte van te doen. Omdat dit veelal niet plaatsvindt 

is het noodzakelijk om een hondencontrole uit te voeren en daarmee het verzuim te 

herstellen. De hondencontrole wordt door de gemeente bekostigd, is het dan logisch dat 

een eerder verzuim hersteld kan worden door het gebruik van een antwoordnummer 

ergo extra kosten voor de gemeente, dit is bij hondencontroles niet gebruikelijk. 

 

 

Vragen van de fractie van Bloeiend Hillegom d.d. 14-05-2012 inzake trapveldjes 

Uit de bekendmakingen van week 18 

‘Trapveldjes Avenbeeck en Julianastraat buiten gebruik 

Burgemeester en wethouders hebben besloten het trapveldje aan de Avenbeeck en het  

verharde terrein bij het speelterreintje aan de Julianastraat ongeschikt te maken als  

voetballocatie. Omwonenden ondervonden veel overlast. In overleg met de voetballende 

jeugd richten wij in het najaar een nieuwe voetballocatie in op het Beltpark. Voor de  

zomer richten we tijdelijk twee extra terreintjes in op het Beltpark en naast de apotheek  

op de Abellalaan. Bij de inrichting van het nieuwe voetbalterrein op het Beltpark  

gebruiken we hoogwaardig materiaal (kunstgras/gegoten vloer/hekwerken). Op dit  

terrein kan dan gedurende het gehele jaar worden gevoetbald.’ 

Hierover hebben wij voor het college de volgende vragen: 

1.  Nu het college de motie die is aangenomen over low budget inrichten van het vm 

LTS terrein heeft overgenomen, is hiermee het bedoelde voor de zomer inrichten 

van het terrein aan de Abellalaan ook van de baan? 
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2.  Waarom zou er nu wel op het Beltpark "iets" mogen en kunnen, nadat er eerst 

niets aan mocht gebeuren iov de provincie, na vragen van onze partij over o.a. 

wateroverlast? 

3.  Is de kleilaag op het gehele beltterrein als afsluiting van de vervuiling niet meer 

heilig? 

4.  Is er niet (meer) in de archieven opgeslagen dat er eerder (serieuze met 

tekeningen etc) plannen zijn geweest tot aan de inspraak voor de inwoners aan 

toe, om op de Belt voetbalvelden te realiseren maar dat dit na vele schriftelijke 

protesten uit de omgeving is afgeblazen? 

5.  Op welke wijze wil het college dit nieuwe beleidsvoornemen gaan financieren? 

6.  Welk bedrag is er met de voorgenomen investeringen gemoeid? 

7.  Is het gewoon niet überhaupt verstandig om te wachten met opheffen van de 

huidige voetbalplekken en geen tijdelijke voetbalplekken aan te leggen ivm (ook 

zeer lage) extra kosten, en pas als er definitieve keuzes na besluitvorming en 

inspraak etc. gemaakt zijn, dan pas de juiste voetbalplekken aan te leggen? 

8.  Is de uitkomst van de recente burgerpanel-vragenlijst over trapveldjes betrokken 

bij deze beslissing van het college? 

 

Vragen van de fractie van Bloeiend Hillegom d.d. 24-05-2012 inzake kadernota Goed 

Wonen 

In 2006 heeft de raad de kadernota Goed Wonen vastgesteld. De fractie van Bloeiend 

Hillegom heeft enkele vragen met betrekking tot de uitvoering hiervan. 

In de Kadernota Goed Wonen staat als beleidskader onder Speelruimte: Behoud van een 

speelplek voor de leeftijdscategorie 6 t/m 11 jaar. Ook het Speelruimtebeleidsplan gaat 

uit van een interessante speel- en sportplek voor de jeugd in deze wijk. In de 

gemeentelijke bekendmakingen van week 18, Trapveldjes Avenbeeck en 

Julianastraat buiten gebruik, lezen we echter iets anders. 

1. Wat zijn uw argumenten om van de kadernota Goed Wonen en van het 

Speelruimtebeleidsplan af te wijken? 

2. Welke opties heeft u onderzocht om binnen de wijk een alternatieve speellocatie 

voor de jeugd van 6 t/m 11 jaar te vinden? 

 

In de kadernota Goed Wonen staat als beleidskader onder Politie Keurmerk Veilig Wonen: 

De wijken en de woningen dienen gebouwd te worden conform de eisen van het 

Politie Keurmerk Veilig Wonen en bij oplevering voorzien te zijn van het certificaat Politie 

Keurmerk Veilig Wonen, afgegeven door een certificeringinstelling. 

3. Voldoen de woningen en het complex aan de eisen van het politiekeurmerk? 

4. Hebben de bewoners van de woningen het certificaat ontvangen? 

5. Indien u een of beide vragen met ‘nee’ moet beantwoorden: Wat zijn uw 

argumenten om van de kadernota Goed Wonen af te wijken? 

6. Deelt u onze mening dat u hierover de raad had moeten raadplegen of tenminste 

informeren? 

7. Worden de bewoners voor het ontbreken van het certificaat gecompenseerd? 

 


