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Gemeenteraad Hillegom 

Postbus 32 

2180 AA  HILLEGOM 

   

Ons kenmerk :   

Datum :   
 tussenbericht  Welzijn en Onderwijs     1-1-1801  Directie bestuur 

 

Onderwerp :  Scenario's sportpark 
uitgaande brief Brief sticht ing Zanderij 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 28 maart heeft het college u geïnformeerd 

over het financiële risico dat is ontstaan bij de aanleg van het sportpark. Tijdens deze 

behandeling heeft wethouder Kleijheeg u toegezegd om scenario’s naar de raad te 

sturen waarin faseringsopties worden aangegeven.  

 

Hierbij sturen wij u de brief van Stichting Zanderij, waarin diverse scenario’s zijn 

uitgewerkt. Op 7 mei buigt het college zich over deze brief. Dit vervatten we in een 

raadsvoorstel, dat wij u zo snel mogelijk na 7 mei sturen.   

 

Voor de uitwisseling van 25 april betekent het dat u dan nog geen beschikking hebt over 

een raadsvoorstel, alleen over de brief van stichting Zanderij. De brief van de stichting 

geeft antwoord op de vraag die een aantal fracties heeft gesteld over fasering.  

 

Het college benadrukt nogmaals dat zij niet anders kan dan opereren binnen het 

raadskrediet. De acties van het college zijn er op gericht om binnen deze financiële 

kaders te blijven en stelt zich op het standpunt dat temporisering hiervoor noodzakelijk 

is. 

  

De financiële situatie heeft ook gevolgen voor het uitvoeren van de raadsmotie over het 

handbalveld en de vraag om een ovaal hardlooppad. De dekking die het college aangaf, 

te weten het aanbestedingsvoordeel, kan immers maar één keer worden ingezet; voor 

het opvangen van het risico of voor het investeren in hardlooppad en handbalveld door 

de Stichting.  
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Wij realiseren ons dat deze kwestie flexibiliteit vraagt van alle betrokkenen. Maar in de 

tussentijd zitten we niet stil. Tijdens de uitwisseling van 25 april brengen wij u graag op 

de hoogte van de laatste stand van zaken.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders 

 

 

 

ing. G.P. van Lierop    J. Broekhuis 

Secretaris    Burgemeester 

 

  

Bijlage(n): Brief stichting Zanderij 


