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Agendanummer  7 

 

 

Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Vragen van de fractie van de PvdA d.d. 08-10-2013 inzake de kosten van de 

gehandicaptenparkeerkaart 

In de informatie van de ISD over de gehandicaptenparkeerkaart staat het volgende 

overzicht van de kosten per gemeente: 

 

 Hillegom Lisse Noordwijkerhout Teylingen 

Aanvraag zonder 

medisch onderzoek 

€ 127,00  € 33,25  € 50,00  € 149,31 

Aanvraag met 

medisch onderzoek 

€ 127,00  € 33,25  € 50,00  € 149,31 

Verlenging € 127,00  € 33,25  € 30,00  €  60,74 

 

Kan het college een toelichting geven op de grote verschillen tussen de gemeenten? 

 

 

Vragen van de fractie van de VVD d.d. 14-10-2013 inzake project Hart voor Hillegom 

Met aanvaarding van een motie heeft de gemeenteraad op 11 april 2013 aan het 

college opdracht gegeven om (o.a.) plannen voor het verbeteren van de openbare 

ruimte van de westelijke entrees, de noordelijke entree en de oostelijke entree van de 

Hoofdstraat op te stellen en met een plan van aanpak aan de raad voor te leggen; het 

verkeersonderzoek voor de Hoofdstraat uit het HVVP inhoudelijk, procedureel en 

financieel onderdeel te laten zijn van de op te stellen plannen; de raad voor te stellen 

de dekking van de kosten voor het opstellen van deze plannen, die geraamd worden op 

€ 40.000,-- ten laste te brengen van een eventueel positief rekeningresultaat, de 

reserves of de gereserveerde middelen voor het Henri Dunantplein. Op 26 september jl. 

is een presentatie gegeven over een visie voor de verblijfskwaliteit van het centrum, 

waarin kort is aangegeven welke aanpak wordt voorgestaan om te komen van een visie, 

via een programma, naar programma van eisen voor gebieden, verbetervoorstellen en 

deelprojecten.  

In de programmabegroting 2014 wordt door het college voorgesteld een 

bestemmingsreserve te creëren waaruit de investeringen ten behoeve van de 

verbeteringen van de openbare ruimte kunnen worden gefinancierd.  

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 

Gezien de toelichting (blz. 12) is een pakket van uitvoerbare deelprojecten gemaakt, 

waarvan in ieder geval uitmaken de herinrichting van de Hoftuin en de aanpak van de 

entrees van Hillegom (bedoeld zal zijn Hoofdstraat), welke tot diverse investeringen 

leiden. Volgens onze informatie zou hiervoor € 1.200.000 beschikbaar zijn. 

 

De VVD-fractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen: 

1. Bent u het met ons eens dat gezien de omvang van deze geraamde investeringen 

sprake is van een, voor onze gemeente, groot projekt, dat regulier 

werk/beheersmatige activiteiten die volgens de programmabegroting worden 

opgedragen, overschrijdt? 

2. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, waarom is dan niet volgens de 

uitwerking van verbeterpunten van rapport Wagenaar Hoes (Bestuursconferentie 

12 april 2012) een duidelijke opdracht geformuleerd, in de vorm van een 

startnotitie en aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd alvorens met de 

voorbereiding is begonnen?  

In een startnotitie wordt aangegeven wat het beoogde resultaat is, wat de looptijd 

is, hoeveel tijd en geld er voor nodig zijn, binnen welke kaders gewerkt moet 

worden, wie er betrokken worden bij de voorbereiding/uitvoering (participatie), 

de afbakening van dit project ten opzichte van andere activiteiten, etc. Zo worden 

verwachtingen van de raad en college vooraf met elkaar afgestemd en vastgelegd. 

Afstemmen van verwachtingen kan teleurstellingen en kapitaalvernietiging 

voorkomen. 

3. Bent u bereid de in vraag 2 bedoelde startnotitie alsnog spoedig aan de 

gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden, alvorens verdere opdrachtverlening 

wordt gegeven?  

En wilt u de gemeenteraad daarbij inzicht verschaffen in de projectorganisatie, 

met bestuurlijke verantwoordelijkheden, mandaten, afspraken omtrent 

rapportage en financieel beheer, alsmede de wijze waarop de raad tussentijdse 

informatie krijgt en (deel)besluiten kan nemen over inrichtingsvarianten.  

4. Zo zijn in de presentatie bij onderdeel ambitie/visie uitspraken gedaan over:  

prioriteit bij de Hoofdstraat, compact centrum, centreren voorzieningen, etc.  die 

alle keuzes in houden die volgens ons onderdeel van een startnotitie zouden 

moeten zijn. Deelt u dit standpunt? 

5. Waarom is in de presentatie op 26 september j.l. geen schetsmatige uitwerking 

gepresenteerd van de oostelijke entrees van de Hoofdstraat? Hoe is de aanpak 

van deze entrees in uw projectplanning opgenomen? 

6. Hoe zijn de ontwikkeling van het Henri Dunantplein-Zuid (overleg met eigenaren) 

en de inrichting van het Henri Dunantplein-Noord in uw projectplanning 

opgenomen? Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot het overleg 

met de belanghebbende eigenaren van Henri Dunantplein-Zuid en de 

eigenaren/ondernemers van panden rond Henri Dunantplein-Noord?  
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7. Door vaststelling van de begrotingswijziging n.a.v. de Bestuursrapportage 2013 

zijn de kosten van het opstellen van de plannen ad € 40.000,- ten laste van het 

nadelig saldo gebracht. Stemt dit bedrag overeen met de gegunde opdracht en de 

kostenraming van de interne uren die aan dit project gedurende 2013 worden 

besteed? 

 

 

 


