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 1 4-12-2019 

Nog niet afgehandelde aangenomen moties WERKVERSIE 17 oktober 2019 

 

Datum /  

Indieners 

Motie Besluit college Afhandeling 

190711 

GL 

 

Kadernota 2020 Duurzaam bouwen 

verzoekt het college  

- een praktisch instrument te hanteren voor het formuleren van 

concrete duurzaamheidsambities en voor het sturen op de 

uitvoering conform deze ambities;  

- bij de keuze van een instrument in ieder geval Gemeentelijke 

Praktijk Richtlijn (GPR) Gebouw in overweging te nemen;  

- hierin voor nieuwbouw van woningen de volgende streefwaardes op 

te nemen geformuleerd volgens GPR Gebouw:  

o DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen (DPG, combinatie van milieu 

en energie) minimaal een 8; 

o gezondheid en gebruikskwaliteit minimaal een 8; 

o toekomstwaarde minimaal een 7; 

(of bij de keuze voor een ander instrument vergelijkbare 

streefwaardes te formuleren);  

- door het organiseren van informatiebijeenkomsten en/of 

anderszins raad en college nader te informeren over GPR Gebouw 

(of een vergelijkbaar instrument), de impact van streefwaardes en 

de mogelijkheden om meer concrete ambities te formuleren voor 

nieuwbouw van overige gebouwen en voor renovatie;  

- hierna, maar uiterlijk vóór 1 januari 2020, een voorstel aan de raad 

voor te leggen voor deze meer concrete ambities, zodanig dat deze 

maximaal bijdragen aan onze duurzaamheidsambities;  

- de raad voor te stellen de vastgestelde streefwaardes juridisch vast 

te leggen  

 

 19-11-2019: 

Opgenomen in 1
e

 Actualisatie 

Omgevingsvisie 2019, 

vastgesteld op 17 oktober 2019 

 

190711 

GL-BBH-

D66 

Kadernota 2020 Verbetering bereikbaarheid Bollenstreek en 

Keukenhof door inzet van NS-stations, huurfietsen en pendelbus 

verzoekt het college 

- in samenwerking met Keukenhof en/of andere relevante partijen 

onderzoek te doen naar de mogelijkheden om gedurende de 

openstelling van Keukenhof een busverbinding van station 

Hillegom naar Keukenhof aan te bieden; 
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- in samenwerking met de gemeente Teylingen, de NS en/of 

marktpartijen onderzoek te doen naar de mogelijkheid (en/of een 

tender uit te schrijven) voor het verhuren van fietsen op de 3 NS-

stations in de Bollenstreek; 

- daarbij ook de mogelijkheid voor een bagageservice te betrekken; 

- en tevens onderzoek te doen 

- naar de mogelijkheden en voorwaarden om Hillegom in 

economische zin optimaal te laten profiteren van de toeristen die 

gebruik maken van de hier genoemde nieuwe 

vervoersmogelijkheden, waaronder het permanent inrichten van 

het stationsgebied Hillegom als TOP (toeristisch overstappunt) 

en 

- naar de mogelijkheid om de naam van het station Hillegom te 

wijzigen, zodanig dat in de naam wordt verwezen naar 

Keukenhof; 

- en de raad uiterlijk per 1 november 2019 te informeren over de 

uitkomsten hiervan 

 

190926 

BBH-BlH 

Beleidswijziging Plein28 door WelzijnsKompas 

Verzoekt het college 

- in overleg te treden met WelzijnsKompas en deze te verzoeken om: 

 te bewerkstelligen dat de senioren, kaartclubs en de biljartclub 

weer de gelegenheid krijgen gebruik te maken van Plein28 op de 

wijze zoals zij dat gewend waren; 

 een tweesporenbeleid te ontwikkelen voor Plein28 waarin zowel 

ruimte is voor de senioren op de wijze zoals zij gewend waren, 

als nieuw te ontwikkelen beleid voor de nieuwe doelgroepen; 

- de raad vóór het eind van dit jaar te informeren over de uitkomst 

van bovengenoemd overleg. 

191015 

 

Het college besluit de 

motie uit te voeren. 

Tussenbericht: 

E-mail 8-11-2019 (tevens  

ingekomen stuk aan raad 12-12-

2019) van wethouder Van Trigt. 
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Doorlopende toezeggingen 

 

Datum Onderwerp Toezegging Door Eerstvolgende keer 

21 juni 2017     

Raadscommissie Jaarrekening Voortaan in de jaarrekening meer 

aandacht besteden aan verklaringen van 

opvallende verschillen 

prestatiegegevens/ kengetallen bij 

tabellen. 

Wethouder 

De Jong 

mei/juni 2018; juni 2019 

25 oktober 2017     

Raadscommissie Economische Agenda 

Duin- en 

Bollenstreek 

Regelmatig een terugkoppeling geven 

over de duurzaamheid van de 

projecten van de Economische Agenda 

Duin- en Bollenstreek. 

Wethouder 

Van Rijn 

Mondeling in raad 13-12-2018: 

Over EADB wordt twee keer per jaar 

gerapporteerd, voor het laatst in de 

raadsbrief van 2-10-2018 (ingekomen 

stuk raad 8-11-2018). 

 

27-05-2019 Bijeenkomst voor 

raadsleden in Fioretti over jaarverslag 

2018 en stand van zaken projecten 

 


