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 Bestuur en management secretariaat 3. Bestuur\4345 Pia Teeuwen Schriftelijke vragen 

Nr.    3. Bestuur\4345  

Raad   14-11-2013 

Agendanummer  7 (aangevuld) 

 

 

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? 

 

Antwoord: 

Gehandicaptenparkeerkaarten vallen onder de legesverordening van de gemeente. 

Ieder jaar stelt de gemeenteraad deze legesverordening vast, met daarin de tarieven.  

Onderzoek in verordeningen van de diverse gemeenten leert dat gemeente Lisse heeft 

besloten de tarieven zo laag mogelijk te houden. Dit betekent dat zij diverse kosten 

zoals bestuurskosten en kosten van interne afdelingen niet doorberekenen in de 

legestarieven (bron: nota leges 2011). Dit verklaart het lage tarief dat Lisse berekent. 

De gemeenten Noordwijkerhout, Hillegom en Teylingen rekenen alleen die indirecte 

kosten door die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende 

diensten (bron: financiële verordening 2004 Noordwijkerhout, financiële 

beheersverordening 2007 Hillegom en financiële beheersverordening Teylingen 2010). 

Het verschil tussen de tarieven van Noordwijkerhout, Teylingen en Hillegom is niet te 

verklaren door de toeberekening van kosten.  

Een tweede aspect is de mate van kostendekkendheid van de leges. Teylingen en 

Hillegom streven actief naar een 100% kostendekkendheid van leges en berekenen alle 

tarieven door die doorberekend mogen worden. Noordwijkerhout streeft niet perse 

naar 100% kostendekkendheid, maar wil dit alleen wanneer een begrotingstekort 

dreigt.  
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Conclusie: De verschillen tussen de gemeenten worden enerzijds veroorzaakt door de 

hoeveelheid verschillende kosten die worden toeberekend en anderzijds door de mate 

van kostendekkendheid van deze toeberekening.  

 

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. 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? 

 

Antwoord:De werkwijze die wordt gevolgd is de volgende:  

- In het raadsbesluit van 11 april 2013 over het Koersdocument economie is het 

 beleid vastgelegd en zijn middelen beschikbaar gesteld voor de ontbrekende 

 ambtelijke capaciteit op het beleidsterrein economie en toerisme. Door de raad is 

 op 11 april de in de aanhef genoemde motie aangenomen. Op 16 mei 2013 is daar 

 een motie over een beeldkwaliteitplan gekoppeld aan de uitgangspunten van het 

 koersdocument, aan toegevoegd. 

- Het verbeteren van de verblijfskwaliteit in het centrum is één van de middelen om 

 de economie te ondersteunen. De organisatievorm is een programma waarin alle 

 aspecten die een rol spelen in de openbare ruimte worden getoetst op mogelijke 
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 verbeteringen en hiervoor voorstellen te ontwikkelen. 

- De programmaorganisatie bestaat uit een bestuurlijk opdrachtgever, een 

 stuurgroep waarin alle collegeleden zijn vertegenwoordigd, een ambtelijk 

 opdrachtnemer, een programmamanager en een programmagroep waarin alle 

 relevante onderdelen ambtelijk of extern ingehuurd in participeren 

- Als eerste stap is op basis van een uitgebreide analyse een visie opgesteld. Deze 

 visie benoemt een aantal uitgangspunten, die als basis dienen voor het opstellen 

 van programma’s van eisen voor het verbeteren van de entrees van het centrum. 

- Conform het thema van het koersdocument “Samen aan de slag” wordt in een 

 denktank met betrokken Hillegommers en een klankbordgroep met 

 belanghebbende ondernemers hun denkkracht en expertise betrokken bij het 

 verder verfijnen van de visie. 

- De Hoftuin wordt in de vorm van een projectorganisatie uitgewerkt. Er wordt 

 gestuurd op kwaliteit (het ontwerp), geld (het beschikbare budget), tijd (aan de 

 hand van een planning), organisatie (door het opzetten van een projectorganisatie) 

 en informatie (door het betrekken van belanghebbenden). 

- Voor de Hoftuin heeft de raad medio 2012 het technisch programma van eisen 

 vastgesteld en een budget van € 501.000, -.voor de voorbereiding en de uitvoering 

 gereserveerd dat is samengesteld uit gereserveerde middelen voor Hoftuin en Van 

 Nispenpark en subsidie vanuit Holland Rijnland. Op basis van dit technisch 

 programma van eisen en het ruimtelijk programma van eisen dat is gebaseerd op 

 de visie wordt door bureau OKRA een schetsontwerp gemaakt. 

- Het programma van eisen gebaseerd op de visie en het schetsontwerp worden aan 

 de raad voorgelegd. 

- Hierna volgt het bespreken van het schetsontwerp met belanghebbenden, wordt 

 het schetsontwerp uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en wordt een kostenraming 

 opgesteld en na goedkeuring van het college een definitief ontwerp 

- Het definitief ontwerp en de kostenraming worden vervolgens weer aan de raad 

 voorgelegd. 

- Vervolgens wordt het bestek uitgewerkt en na goedkeuring van het college volgt de 

 aanbesteding en uitvoering. 

- Van de overige entrees (Hoofdstraat zuid, en de westelijke, noordelijke en 

 oostelijke entrees van Hoofdstraat) worden op basis van de visie 

 verbetervoorstellen gemaakt die aan de raad worden voorgelegd. 

- Ook voor de beeldkwaliteit worden voorstellen uitgewerkt die eveneens aan de 

 raad worden voorgelegd. 

- Teneinde na bespreking in de raad de verbetervoorstellen voor de entrees te 

 kunnen vertalen naar uitvoerbare projecten wordt financiële ruimte binnen de 

 begroting (voorstel € 500.000, - in de programmabegroting 2014) en de ISV (in 

 overleg met de provincie) gecreëerd. 

 

Gezien deze aanpak is er geen sprake van één groot project maar van het project 

Hoftuin waarvoor al opdracht is verstrekt en eventueel meerdere kleinere projecten die 

niet ad hoc maar vanuit een samenhangende visie worden ontwikkeld. De 
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projectopdrachten verlopen niet via de programmabegroting maar worden per project 

apart aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Aan de hand van de 

beschikbare financiën kunnen projecten geheel, gedeeltelijk of met een ander 

kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. De besluitvorming hierover is aan de raad. 

 

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. 

Antwoord: Zoals bij vraag 1 aangegeven wordt in deze fase gewerkt vanuit een 

programma, waarbij vanuit een visie op het verbeteren van de verblijfskwaliteit in het 

centrum onderdelen worden benoemd die zouden moeten worden aangepakt, of waar de 

raad al opdracht toe heeft gegeven (Hoftuin). Nadat de gemeenteraad een keuze heeft 

gemaakt met welke verbetervoorstellen men verder wil, worden er (deel) projecten 

benoemd. Voor de uitwerking van deze (deel)projecten wordt vervolgens een startnotitie 

opgesteld met het beoogde resultaat, kosten / dekking, planning en projectorganisatie 

die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

 

De aanpak van het project Hoftuin dateert van voor de bestuursconferentie van april 

2012. Daarnaast zijn de in de begroting opgenomen middelen met goedkeuring van de 

raad gebaseerd op een samenvoeging van kredieten van twee projecten waar een deel 

van de subsidie is weggevallen. Zoals is aangegeven wordt het programma van eisen, 

gebaseerd op de visie en een schetsontwerp aan de raad voorgelegd. Hierna start de 

verdere voorbereiding: bespreking met belanghebbenden, uitwerken schetsontwerp in 

voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, kostenraming, bestek en aanbesteding. Na 

definitief ontwerp en kostenraming is er weer een behandeling in de raad. Met dit proces 

wordt aangesloten bij de uitwerking van de verbeterpunten van het rapport 

WagenaarHoes. Voor nieuwe projecten wordt de aanpak met een startnotitie gevolgd. 

Door daarnaast bij de voorbereiding genoemde denktank en klankbordgroep te 

betrekken worden in deze procedure de verwachtingen van raad, college en 

betrokkenen/belanghebbenden optimaal op elkaar afgestemd. Op basis van een helder 

inzicht in doelen, middelen en opvattingen van inwoners en bedrijfsleven kan vervolgens 

goed onderbouwd de besluitvorming plaatsvinden. 

 

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

 gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden, alvorens verdere opdrachtverlening 
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 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.  

Antwoord: Het college heeft als strategie gekozen om als onderdeel van het 

koersdocument economie met als subtitel “samen aan de slag” een positieve voorzet te 

doen om het vertrouwen van het bedrijfsleven te herwinnen. Deze positieve voorzet is de 

onderlegger voor het te voeren overleg met alle betrokkenen. Zoals in de beantwoording 

van vraag 1 en 2 is aangegeven is de inbreng van de raad op alle onderdelen in het 

proces vastgelegd.  

Ter verduidelijking over de organisatie van Hart voor Hillegom het volgende. Er is sprake 

van een programma en projecten. Het programma is gericht op het halen van het 

strategische doel c.q. maatschappelijk effect van het verbeteren van de verblijfskwaliteit. 

De sturing hiervan is gericht op samenhang tussen de programma-activiteiten, belangen 

en interacties. Programmamanagement richt zich bij uitstek op het managen van 

dynamiek. Binnen het programma is sprake van projecten. Een project is gericht op het 

behalen van vooraf vastgestelde resultaten en de sturing is gericht op de 

beheersaspecten GOTIK (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) en risico’s / 

kansen. Mogelijk ten overvloede sturen we hierbij als achtergrond informatie de notitie 

“Handreiking voor aansturing van ruimtelijke projecten en programma’s” mee. Deze 

notitie is met steun van WagenaarHoes opgesteld voor een naburige gemeente.  

 

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? 

Antwoord: Zoals aangegeven geeft de visie uitgangspunten voor het opstellen van een 

programma van eisen voor de entrees. Deze pve’s worden in de vorm van een 

startnotitie per entree aan de raad voorgelegd. Deze werkmethode sluit aan bij een 

programmatische aanpak (werken vanuit een totaal visie en vervolgens gedetailleerder 

uitwerken). 

 

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? 

Antwoord: Voor de oostelijke entrees wordt ook een verbetervoorstel uitgewerkt. Echter 

was deze er nog niet op 26 september. 

 

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 
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 tot het overleg met de belanghebbende eigenaren van Henri Dunantplein-Zuid 

 en de eigenaren/ondernemers van panden rond Henri Dunantplein-Noord?  

Antwoord: Wij zijn in gesprek met de belanghebbende eigenaren op het Henri 

Dunantplein, die voor een deel ook deelnemen in de klankbordgroep. De 

verbetervoorstellen voor het verbeteren van de verblijfskwaliteit die aan de raad worden 

voorgelegd geven daarmee ook kaders mee voor de herontwikkeling van deze westelijke 

entree voor wat betreft de inrichting van de openbare ruimte als het beeld kwaliteitsplan 

voor de bebouwing. 

 

Los van het programma Hart voor Hillegom zal er vanuit de economische invalshoek een 

actueel kader voor de programmatische invulling voor deze locatie worden opgesteld en 

aan de raad worden voorgelegd. 

 

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? 

Antwoord: De bij het koersdocument verstrekte middelen voor het ontbreken van de 

ambtelijke capaciteit voor de portefeuille economie, de budgetten ten behoeve van 

externe capaciteit voor de uitwerking verbetervoorstellen in de openbare ruimte (motie 

11 april ad € 40.000, -) en het opstellen van een beeldkwaliteitplan centrum (motie 16 

mei, ad € 40.000, -) plus de al gereserveerde voorbereidingskosten (ad € 38.000, -) 

voor de Hoftuin zijn voldoende voor gegunde opdrachten en de interne uren in 2013. 

Voor 2014 zijn in de programmabegroting extra middelen voor Hart voor Hillegom 

vrijgemaakt. Daarnaast is er overleg met de provincie over de besteding van de ISV 

subsidie. 

 

Tot slot: 

Indien de beantwoording van de gestelde vragen nog om nadere verduidelijking vraagt is 

het college gaarne bereid dit bij een van de eerstvolgende besprekingen van Hart voor 

Hillegom met u te bespreken. 

 


