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Motie voor de vergadering van de raad van: 23 januari 2020 

 

Agendanummer: 8a 

 

Onderwerp: Informatiepunt Huishoudelijk-afvalbeleid & Energietransitie 

 

 

De raad, 

 

overwegende dat 

- de raad recent het Huishoudelijk afval- en grondstoffenbeleid Hillegom 2020-2024 

heeft vastgesteld met als belangrijk onderdeel de communicatie over de invoering van 

de nieuwe wijze van inzameling; 

- de gemeente Hillegom de ambitie heeft om in 2030 energieneutraal te zijn en de raad 

o.a. hiervoor het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid heeft vastgesteld, waarin 

communicatie een belangrijk onderdeel is; 

- er voor beide trajecten budgettaire ruimte is gemaakt voor communicatie en 

participatie; 

- de als informatiepunt ingerichte winkel in de Hoofdstraat in 2017 een belangrijke 

bijdrage heeft geleverd in de communicatie over de Omgevingsvisie; 

- energiecoaches zijn opgeleid om inwoners te informeren over de energietransitie, 

 

van mening dat 

- zowel de invoering van het nieuwe huishoudelijk-afvalbeleid als de energietransitie 

een intensieve communicatiecampagne vraagt naar onze inwoners; 

- het inrichten van een informatiepunt in het winkelcentrum hierin een goede bijdrage 

kan leveren, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

verzoekt het college 

- te bezien of het mogelijk is om binnen de bestaande budgetten voor het huishoudelijk-

afvalbeleid en het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid in het winkelcentrum een 

informatiepunt in te richten waar inwoners informatie en advies kunnen inwinnen over 

het huishoudelijk afvalbeleid en de energietransitie; 

- voor wat betreft het onderdeel Energietransitie de energiecoaches en andere relevante 

partijen hierbij te betrekken voor zover mogelijk; 

- indien dit mogelijk is, over te gaan tot inrichting van een dergelijk informatiepunt; 

- indien hiervoor een aanvullend budget nodig is, hiertoe een voorstel voor te leggen 

aan de raad; 

- de raad uiterlijk in maart over de uitkomst te informeren (al of niet middels genoemd 

raadsvoorstel) 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Hillegom 23 januari 2020,  

 

Namens de fracties van 

GroenLinks, VVD, 

D. van Egmond I.B. Buijck 

Status INGETROKKEN 


