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Vragen van de fractie van het CDA d.d. 16-10-2012 inzake het Fordmuseum 

Uit de pers moesten wij vernemen dat het bezwaar van de bewoners tegen uitbreiding 

van de horeca-activiteiten en de afgegeven omgevingsvergunning gegrond zijn 

verklaard en de bewoners gelijk hebben gekregen van de commissie bezwaar- en 

beroepschriften. Ook lezen wij dat het college zich beraadt en vooralsnog geen verdere 

stappen onderneemt. Ook het collegeverslag van 2 oktober 2012  geeft e.e.a weer. 

Beide documenten behoren niet tot de actieve informatie plicht aan de raad. 

 

Bij de behandeling in de raad van 26 april 2012 heeft het CDA twijfels uitgesproken 

over de juridische houdbaarheid van de gekozen oplossing. De wethouder was zeer 

zeker van zijn zaak en gaf aan dat ” Wij hebben het juridisch goed uitgezocht en dat 

mag je ook van het college verwachten” en het besluit was genomen en het besluit 

bleef staan. Ook gaf hij aan dat bezwaren dan maar op een ander podium moesten 

worden behandeld. Het CDA heeft toen aangegeven het vervolg af te wachten in dit 

dossier. Wel dit vervolg is er nu zoals wij hadden verwacht. Graag willen wij de 

volgende vragen stellen: 

 

1. Erkent het college dat de toen voorgestelde oplossing gekunsteld was. Zo nee, 

 gaarne toelichting. Zo ja waarom is dan deze weg bewandeld.  

2. Erkent het college dat de oplossing in dit dossier minder snel gaat en moeilijker 

 is dan in het verleden werd gedacht. Zo nee, gaarne onderbouwing. Zo ja, zijn 

 dan excuses op zijn plaats.  

3. Is het college het met ons eens dat de wijze waarop in dit dossier is geopereerd 

 een oplossing met de bewoners vele malen moeilijker maakt. 

4. Kan het college aangeven wat het verbeurd verklaren van de dwangsommen 

 financieel voor de gemeente betekent. 

S
C

H
R

IF
T

E
L
IJ
K

E
 V

R
A

G
E
N

 
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 

5. Kan het college aangeven hoe het komt en wat de redenen zijn waarom deze 

 dwangsommen verbeurd zijn verklaard. 

6. Kunt u aangeven wat de volgende stap in dit dossier is en bent u bereid deze 

 met de raad te bespreken voordat definitieve beslissingen worden genomen. 

 

 

 

 

 

 


