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Z-09-03394  

Nr.     3. Bestuur\5837  

B&W-besluit   09-06-2015 

Raadscommissie  24-06-2015  

Raad    09-07-2015 

Agendanummer   8 

 

Onderwerp:  

Bestedingsvoorstel nog niet uitgegeven gelden Investeringsbudget stedelijke 

vernieuwing 1 en 2 

 

Wij stellen voor:  

1. Het bestedingsvoorstel voor nog niet uitgegeven middelen ISV 1 en ISV 2 vast te 

 stellen en de resterende middelen beschikbaar te stellen. 

2. Begrotingswijziging nummer 7 -2015 vast te stellen.  

 

Bestaand kader:  

De Wet stedelijke vernieuwing 

De Verordening Investeringsbudget stedelijke vernieuwing Zuid Holland 

 

Doelstelling:  

Het besteden van subsidiemiddelen voor stedelijke vernieuwing aan ruimtelijke 

investeringsprojecten in Hillegom.  

 

 

Inleiding: 

De gemeente Hillegom heeft in het verleden via de provincie rijksmiddelen ontvangen 

in het kader van de Wet stedelijke vernieuwing (ISV). De subsidie was bedoeld om in 

Hillegom stedelijke vernieuwingsprojecten te ondersteunen. Dit voorstel betreft de 

afhandeling van resterende middelen voor ISV 1 en ISV 2. 

 

ISV 1 

ISV 1 had betrekking op het tijdvak 2002-2005 en is feitelijk beëindigd. Middelen die 

nog niet zijn uitgegeven moeten op korte termijn voorzien worden van een 

bestedingsvoorstel. Wanneer hier niet toe wordt overgegaan, vervalt de subsidie. ISV1 

middelen zijn middelen die ontvangen zijn voor ‘Wonen en Zorg’. De provincie heeft 

in 2010 deze middelen beschikbaar gesteld en aangegeven dat de gemeenteraad de 

resterende middelen zelf kan bestemmen zonder de provincie hierin te kennen.  

Van ISV 1 resteert € 671.845 van het project St Jozefpark . 

 

ISV 2 

Ook bij ISV 2 zijn er gelden die nog niet zijn uitgegeven. Dit betreft twee programma’s: 

- ISV2 programma “De rode draad is leefbaarheid” en 

- ISV 2 woningbouw. 
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ISV 2 had betrekking op het tijdvak 2005-2009. Daarna is nog uitstel verleend voor 

het leveren van de prestaties tot 31 december 2014. De gemeente rapporteert voor 

de laatste keer via de jaarrekening  2014 aan de provincie over de te leveren 

prestaties. Deze verantwoording wordt door de provincie in juli 2015 in behandeling 

genomen en eind 2015 krijgt de gemeente uitsluitsel van de provincie.  Dit 

voorliggende bestedingsvoorstel kan na besluitvorming door de raad worden 

meegestuurd aan de provincie om te bewerkstelligen dat de gelden voor Hillegom 

behouden blijven. De provincie staat voor ISV 2 toe om middelen een andere 

relevante bestemming te geven. Uiteraard binnen de doelstellingen van de ISV 

regeling. Formeel krijgen wij van het provinciebestuur pas in de loop van 2015 wel of 

geen goedkeuring. Wij stellen daarom voor om de provincie uw besluit aan te reiken 

zodat de provincie dit kan betrekken bij het behandelen van de laatste 

verantwoording van de prestaties. 

 

Overzicht resterende middelen 

De gemeente Hillegom heeft van de voor ISV 1 en ISV 2 beschikbaar gestelde 

subsidies nog een bedrag van € 2,3 mln te besteden (zie overzicht 1).  

 

Stand van zaken Subsidie  Besteed /eerder 

beschikbaar gesteld 

door de raad 

Restant nog te 

besteden 

ISV 1 Wonen en zorg € 1.393.627 € 721.782 € 671.845 

ISV 2 De rode draad is 

leefbaar 

€ 2.338.669 € 1.091.077 € 1.247.592 

ISV 2 woningbouw € 395.819 € 0 € 395.819 

TOTAAL restant € 4.128.115 € 1.812.859 € 2.315.256 

Overzicht 1 omvang restant nog te besteden 

 

Het is nu van belang dat: 

1. De gemeenteraad beslist over een besteding van de resterende middelen zodat 

deze gelden kunnen worden besteed. 

 

2. De gemeenteraad zijn besluit kenbaar maakt richting de provincie. Dan kan de 

provincie dit besluit van de gemeenteraad betrekken bij het behandelen van de 

laatste verantwoording van de gemeente aan de provincie.  

 

Bestedingsvoorstel 

Het college stelt voor de nog beschikbare middelen te besteden conform onderstaand 

schema. Het voorstel voldoet aan de volgende criteria: 

 

-  De bestemming voldoet aan de doelstelling van de ISV subsidieregeling,  

-  De her te bestemmen gelden moeten binnen een jaar worden besteed of er 

moeten verplichtingen voor zijn aangegaan. 
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 voorstel Restant 

bedrag 

Afkomstig van Toelichting 

1 Formaliseren van de 

dekking van uitgaven 

afgelopen jaren aan 

project Jozefpark 

€ 221.356 ISV 1 Jozefpark, bedrag 

is besteedbaar onder 

voorwaarde toestem-

ming gemeenteraad. 

Geconstateerde afwijking in 

administratie door accountant. 

 

2 Zorgeloos groen 

langs de N208 en 

andere 

(“doorgaande”) 

wegen 

€ 450.489 ISV 1: Jozefpark, bedrag 

is besteedbaar onder 

voorwaarde van 

toestemming van de  

gemeenteraad. 

N208 is opgeleverd. Rotondes, 

bermen en aanpalend groen wordt 

in kwaliteit verbeterd. Aanplant van 

bloeiende heesters, struiken en 

bollen. Uitvoering 2015/2016.  

3 Start met project 

Triangel 

€ 661.563 ISV 2: Triangel. 

Ongewijzigde bestem-

ming. Formeel kan de 

provincie bezwaar 

maken. 

Uitvoering vindt plaats buiten de 

subsidietermijn. Nadere 

besluitvorming door raad medio 

2015. 

4 kwaliteitsverbetering 

Hoofdstraat in 

combinatie met 

renovatie historische 

Hoftuin 

€ 223.576 ISV 2: nog te labelen. 

Het bedrag is besteed-

baar onder voorwaarde 

van  toestemming door 

de gemeenteraad. 

Formeel kan de 

provincie bezwaar 

maken. 

De historische Hoftuin in het hart 

van het dorp wordt opgeknapt. De 

aangrenzende straat wordt 

meegenomen in het project om ook 

daar het beeld te verbeteren. 

Uitvoering 1e kwartaal 2016. Nadere 

besluitvorming in raadsbesluit 

Hoftuin. 

5 Bijdrage aan HOZO 

en STEK voor 

afgesproken en 

geleverde 

zorgwoningen 

€ 362.453 ISV 2: Woonzorgzone. 

Ongewijzigde 

bestemming. Formeel 

kan de provincie 

bezwaar maken. 

Conform afspraak met HOZO en 

STEK enkele jaren geleden.  

6 Korte termijn 

uitvoeringsprogram-

ma Centrumplannen 

€ 395.819 ISV 2: woningbouw. 

Formeel kan de 

provincie bezwaar 

maken. 

Na vaststelling van de 

centrumplannen door de raad wordt 

een korte termijn programma 

opgesteld en uitgevoerd in 

2015/2016. Nadere besluitvorming 

in raadsbesluit centrumplan. 

 Totaal € 2.315.256   

 

Argumenten: 

1. Het is van belang om te beslissen over de besteding van niet uitgegeven middelen. 

De subsidieregelingen voor stedelijke vernieuwing zijn aan het einde van de 

subsidietermijn gekomen. Het raadsbesluit helpt het college om het bestuur van de 

provincie te overtuigen dat nog niet uitgegeven middelen nuttig besteed kunnen 

worden in Hillegom. 

 

2. Bij de eindejaarscontrole door de accountant bleek dat bij het project Jozefpark 

geen formele dekking was geregeld voor uitgaven die de afgelopen jaren aan het 

project zijn besteed. Met dit voorstel wordt de dekking van die uitgaven 

geformaliseerd. 
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3. Het bestedingsvoorstel voorziet in spoedige besteding van de niet uitgegeven 

middelen aan doelen die passen binnen de ISV doeleinden.  

 

Participatie:  

Niet van toepassing 

 

Urgentie:  

Hoog. De termijn van de subsidieregeling ISV 2 is verstreken en het is raadzaam om 

de provincie voor de zomer van 2015 te voorzien van dit raadsbesluit zodat de 

provincie dit bij zijn beoordelingen kan betrekken.  

 

Kanttekeningen:  

De provincie geeft eind 2015 zekerheid over de besteding van de resterende ISV 2 

middelen. Wij rekenen op een positief besluit, maar wachten dit af alvorens de 

middelen te besteden. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

Stukken ter inzage gelegd: 

- Toelichting op de voorgestelde besteding ISV 1 en ISV 2 middelen 

Informatie bij: Henk Goettsch, H.Goettsch@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537246 
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Onderwerp: 

Bestedingsvoorstel niet uitgegeven gelden Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 

1 en 2 

 

 

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.  Het bestedingsvoorstel voor niet nog niet uitgegeven middelen ISV 1 en ISV 2 vast 

 te stellen en de resterende middelen beschikbaar te stellen. 

2. Begrotingswijziging nummer 7 -2015 vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 9 juli 2015 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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