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Onderwerp:

RAADSVOORSTEL

Herinrichting N208

Wij stellen voor:
het dossier Herinrichting N208 te bespreken aan de hand van de brief van het college
van 5 februari 2013 en de antwoorden van het college op schriftelijke vragen hierover
van diverse fracties.
Bestaand kader:
-

Kadernota N208, vastgesteld in 2006

-

Startnotitie N208, vastgesteld op 12 juli 2007

-

Variantendocument N208, vastgesteld op 10 september 2009

-

Aanvullend krediet N208 fase 1 en 2, verleend op 30 juni 2011

-

Initiatiefkrediet N208 fase 3, verleend op 5 juli 2012

-

Uitgangspunten N208 fase 3, vastgesteld op 4 oktober 2012

Doelstelling:
Verantwoording van het college aan de raad over de uitvoering van het project N208

Toelichting:
Op 5 februari dit jaar informeerde het college van burgemeester en wethouders u per
e-mail over de stand van zaken met betrekking tot de herinrichting van de N208.
Deze informatie was voor diverse fracties aanleiding tot het stellen van schriftelijke
vragen.
De brief van het college werd opgenomen bij de ingekomen stukken voor de raad van
14 maart (nr. 29978). De raad besloot de brief mee te nemen bij de geplande
informatiebijeenkomst over de N208 op 21 maart. Tevens werd besloten op 28 maart
een extra raadsvergadering te houden over de herinrichting van de N208. De raad
nam op 14 maart formeel kennis van de antwoorden op de schriftelijke vragen over
de N208 en besloot ook deze nader te bespreken op 21 en 28 maart.
Op 20 maart echter kondigde wethouder Van Griensven zijn ontslag aan en legde met
onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden neer.
Daags hierna deelde burgemeester Broekhuis mee dat het omvangrijke en ingewikkelde
dossier N208 niet door een ander collegelid werd overgenomen. Dit zou een te grote druk
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bij de huidige collegeleden betekenen. De lopende zaken ten aanzien van de N208 bleven,
onder verantwoordelijkheid van het gezamenlijke college, wel doorgaan. De
informatiebijeenkomst van 21 maart over de N208 en de extra raadsvergadering op
28 maart kwamen hierdoor te vervallen.
De raad van 11 april besloot de antwoorden op aanvullende schriftelijke vragen over de
N208 bij de bespreking van dit dossier te betrekken.
Op 18 april werd de heer Ten Hagen benoemd tot wethouder. Wethouder Ten Hagen heeft
de volledige portefeuille van wethouder van Griensven overgenomen. Nu hij voldoende is
ingewerkt kan de bespreking van het dossier N208 met de raad plaatsvinden.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

J. Broekhuis

griffier

voorzitter

Ter inzage gelegd:
- Brief van college aan raad d.d. 6-2-2013 (nr. 29978)
-Schriftelijke vragen van diverse fracties en antwoorden van college over de herinrichting van de N208
Informatie bij: mevr. E. Hulspas, e.hulspas@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 204
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