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Onderwerp:
Notitie vrij besteedbare Nuongelden

RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor te besluiten:
1.

Kennis te nemen van de notitie.

2.

Een werkgroep in te stellen.

Bestaand kader/doelstelling:
Motie inzake de bestemming van de vrij besteedbare NUON gelden, ingediend bij
behandeling van de kadernota 2011.

Inleiding:
Tijdens de behandeling van de kadernota 2011 is een motie aangenomen om het
college op te dragen om “een verkennende notitie inzake de bestemming van de vrij
besteedbare NUON gelden, rekening houdend met de financiële situatie van de
gemeente op middellange termijn” voor te bereiden.
In de ter inzage gelegde notitie wordt antwoord gegeven op die vraag.
Advies:
Advies:
Wij zouden de gemeenteraad willen adviseren om een werkgroep te formeren, die zich
bezig gaat houden met het verkennen van de mogelijkheden en vaststellen van de
kaders. Deze werkgroep kan worden ondersteund door inhoudelijk deskundige
ambtenaren en kan gedurende 2011 deze opdracht vervullen. Daarna kan het college de
uitwerking verder ter hand nemen in 2012 en eind dat jaar voorstellen voor de realisatie
voorleggen aan de raad, zodat de besluitvorming begin 2013 voltooid kan zijn.
Argumenten:
1. Instellen van de werkgroep doet recht aan de bevoegdheid en kaderstellende
rol van de raad.
Door de instelling van een werkgroep kan de gemeenteraad directe invloed
uitoefenen op de bestemming.
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Financiële dekking:
De instelling van de werkgroep heeft geen directe financiële consequenties.
Urgentie:
Urgentie:
Geen. Het vrij besteedbare deel van de vergoeding komt in 2015 beschikbaar.
Kanttekeningen:
geen

namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

drs. A. Mans

secretaris

voorzitter

Ter inzage gelegd:
- Motie raadsvergadering dd 27-05-2010
- Verkennende notitie ‘Vrij besteedbare Nuon gelden” dd 16-11-2010
Informatie bij:dhr. H. Deul, h.deul@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 250
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