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NOG NIET AFGEHANDELDE AANGENOMEN MOTIES EN DOORLOPENDE TOEZEGGINGEN  23 januari 2020 

 
 

Nog niet afgehandelde aangenomen moties  
 

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  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
23-1-2020: Wethouder 
Hoekstra zegt in raad toe 

voor de zomer een 
informatiebijeenkomst te 
houden. 

19-11-2019: 
Opgenomen in 1e Actualisatie 
Omgevingsvisie 2019, vastgesteld op 17 
oktober 2019 

 

Raad 12-12-2019 beschouwt motie als 
afgehandeld. 
Raad 23-01-2020 corrigeert dit en 
beschouwt alleen cursieve punten als 
afgehandeld. 
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Datum /  
Indieners 

Motie Besluit college Afhandeling 

200123 

CDA-GL-
BBH 

Kortingsregeling afkoop erfpacht Elsbroek 

verzoekt het college 

- uiterlijk in april 2020 een voorstel aan de raad voor te leggen voor 

aanvullend beleid inzake de voortduring na 2036 van de resterende 

erfpachtcontracten van de genoemde 102 woningen in Elsbroek; 

- daarbij de volgende aanvullende kaders in acht te nemen: 

 zo veel mogelijk duidelijkheid creëren voor de eigenaren van woningen 

inzake de regeling na 2036, zo mogelijk eerder; 

 condities creëren zodanig dat er geen belemmeringen zijn voor de 

financiering van de koop, bij verkoop van de woningen op erfpacht 

anders dan voorkomend uit het feit dat de woning op erfpacht staat; 

 voor zover er geen sprake is van voortdurende erfpachtcontracten, is 

een harde collectieve beëindiging van de lopende erfpachten 

onrechtvaardig, omdat wij verwachten dat in een substantieel deel van 

de gevallen de erfpachters niet in staat zullen zijn het afkoopbedrag te 

financieren. 

- daarbij in elk geval de volgende twee opties uit te werken:  

1. de mogelijkheid voor woningeigenaren om een vervroegde 

canonherziening aan te vragen binnen een nader te bepalen periode 

voor het einde van het lopende tijdvak, met de intentie het 

erfpachtcontract voortdurend te verlengen; 

2. de mogelijkheid voor bewoners om vrijwillig hun erfpachtcontract om te 

zetten in een eeuwigdurend contract waarbij de canon periodiek volgens 

nader te bepalen canonpercentage kan worden herzien; 

- te komen tot een door gedegen onderzoek onderbouwde keuze voor een 

canonpercentage; 

- de uitkomsten uiterlijk in de raadsvergadering in april 2020 te bespreken 

met de raad en alle eigenaren van een woning met erfpacht in Hillegom te 

informeren over de uitkomsten en de resultaten van de bespreking. 
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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 

 


