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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 

06-11-2020 e-mail van 
weth. Hoekstra: eind 2021 
komt college met
evaluatie van gehanteerde 
GPR-waardes en methode 
DGO. Daarmee kunnen we 
vaststellen of gehanteerde 
GPR-waardes gebouw en 
methode DGO voldoende 
sturing geven op onze 
duurzaamheidsambities

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.

De presentatie is gehouden in de 
raadscommissie van 1 oktober 2020.
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Datum / 
Indieners

Motie Besluit college Afhandeling

200709
GL-D66-
VVD

Woonprogramma 2020-2024 – Jaarlijkse rapportage 
verzoekt het college
 de raad jaarlijks inzicht te geven in de realisatie van de in het 

Woonprogramma beschreven kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen;
 dit te doen aan de hand van de feitelijk gerealiseerde en geplande 

initiatieven die de woningvoorraad beïnvloeden.

College besluit de motie 
uit te voeren

E-mail wethouder De Jong 10-2-2021:
Een overzicht met toelichting wordt 
gegeven in de P&C-cyclus (bij 
Programmabegroting en bij 
Programmarekening).

Wethouder De Jong in raad 1-7-
2021: opzet woningbouwmonitor 
wordt op RO-projectenavond, medio 
september 2021, gepresenteerd. 
Daarna wordt ingevulde monitor in 
P&C-stukken opgenomen.

200709
BBH-CDA

Woonprogramma 2020-2024 – Onderzoek naar een Fonds Sociale 
Woningbouw
verzoekt het college
 te onderzoeken of het instellen van een Fonds Sociale Woningbouw, waarin 

maximaal 10% van de algemene reserve, ofwel 4 miljoen euro, kan worden 
gestort, een geschikt middel is om de sociale woningbouw te bevorderen;

 bij dit onderzoek ook aandacht te besteden aan de voorwaarden waaronder 
gebruikgemaakt kan worden van dit fonds;

 de raad te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.

College besluit de motie 
uit te voeren

E-mail wethouder De Jong 10-2-2021:
Het streven is om in de laatste 
raadsvergadering voor zomerreces 2021 
met een voorstel ter zake te komen.

Raadsvoorstel voor raad 15-7-2021

200709
CDA-BlH-
BBH

Verblijfsbelasting
verzoekt het college
 te onderzoeken wat de voor- en nadelen van het invoeren van 

verblijfsbelasting zijn;
 hierbij te onderzoeken hoeveel de belastingheffing aan inkomsten kan 

genereren;
 te onderzoeken hoeveel het kost om een dergelijke belasting te realiseren, 

te administreren en hoeveel het kost om het beleid van verblijfsbelasting 
te handhaven;

 en te onderzoeken of de inkomsten vanuit de verblijfsbelasting deels 
kunnen worden ingezet voor aanvullende handhavingscapaciteit voor het 
thema huisvesting arbeidsmigranten en overige in het Actieprogramma 
Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten HLTsamen gedefinieerde doelen

College besluit de motie 
uit te voeren

E-mail wethouder De Jong 10-2-2021:
Het streven is om de raad voor het eind 
van 2021 over de uitkomsten van de 
diverse onderzoeken te informeren.
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Datum / 
Indieners

Motie Besluit college Afhandeling

201105
Alle 
fracties 

Programmabegroting 2021-2024, Verbonden partijen
verzoekt het college
 in overleg te treden met de andere gemeenten die deelnemen aan 

verbonden partijen over het opleggen van een taakstelling aan verbonden 
partijen;

 in gesprek te gaan met de verbonden partijen over de mogelijkheden om 
de bijdrage van gemeente Hillegom omlaag te brengen;

 en de raad te informeren over de resultaten van deze gesprekken voor de 
behandeling van de Kadernota 2022.

Burgemeester zegt ter 
vergadering dat het 
college de motie zal 
uitvoeren.

201210
VVD-BlH- 
Co Jansen- 
D66-BBH-
CDA

Speelterrein Speelwende (Heijermanswende)
verzoekt het college
 de speelplek ‘Speelwende’ te behouden én in overleg te gaan met de 

omwonenden welke opties wenselijk zijn (nieuwe speelattributen) wanneer 
oude speelattributen komen te vervallen;

 hierbij te zorgen voor voldoende draagvlak bij de inwoners van de wijk;
 de raad een voorstel te doen voor het budget dat nodig is om de 

Speelwende in stand te houden en te onderhouden.

Wethouder De Jong zegt 
ter vergadering dat het 
college de motie zal 
uitvoeren en de raad zal 
informeren over hoe dit 
gebeurt.

210304
BBH-CDA-
VVD

T-splitsing Olympiaweg-Sportlaan
verzoekt het college
 onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen van de verkeersveiligheid 

op de T-splitsing Olympiaweg-Sportlaan;
 de raad tijdig, in relatie tot de ontwikkeling van de locatie Savioschool, te 

informeren over de uitkomsten van dit onderzoek;
 de kosten van het onderzoek ten laste te brengen van de post Onvoorzien

Wethouder De Jong zegt 
ter vergadering dat het 
college de motie zal 
uitvoeren.
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Langlopende toezeggingen

Datum Onderwerp Toezegging Door Eerstvolgende keer

Raad
11 juli 2019

Parkeerplaatsen 
voor campers

De raad informeren over een 
nieuwe locatie voor camper-
parkeerplaatsen.

Wethouder Van Rijn Als er een nieuwe locatie gevonden is

Raadscommissie 
9 april 2020

Programma 
datagedreven sturing

De raad jaarlijks met een rapportage over de 
voortgang van het project informeren.

Wethouder Van Rijn Juli 2021

Raadscommissie 
14 mei 2020

Financiën GR KDB De raad informeren over de financiële 
situatie van de GR Kust-, Duin- en 
Bollenstreek.

Wethouder
Van Rijn

Als de financiële situatie van KDB wijzigt

Raadscommissie
3 september 2020

Evaluatie 
Onderwijskansen- 
beleid

Het Onderwijskansenbeleid na twee jaar 
evalueren en de evaluatie naar de raad 
toesturen.

Wethouder Hoekstra 1e kwartaal 2023

Raadscommissie 
30 september 2020

Tussenevaluatie aanpak 
ondermijnende 
criminaliteit

De cijfers over ondermijnende criminaliteit 
met de raad delen.

Burgemeester Van 
Erk

Wanneer de cijfers beschikbaar zijn.

Raad
10 december 2020

Pilot Registratie 
arbeidsmigranten

De raad op de hoogte houden van de 
resultaten van de lopende pilot Registratie 
arbeidsmigranten.

Wethouder De Jong Wanneer er nieuwe resultaten zijn

Raad
28 januari 2021

Regeling ministerie van 
JenV ter ontlasting van 
toezichts- en 
handhavingstaken bij 
gemeenten

De raad informeren wanneer er mensen 
tijdelijk in dienst genomen of ingehuurd zijn 
via deze regeling.

Burgemeester Van 
Erk

Raad
17 juni 2021

Uitvoering 
speelterreinenbeleid

Maatwerk leveren bij de uitvoering van het 
speelterreinenbeleid, ook als dit incidenteel 
de kosten iets verhoogt.

Wethouder De Jong

Raadscommissie 
8 juli

Evaluatie Hillegoms 
verkeers- en vervoerplan

Het mobiliteitsplan om de twee jaar te 
evalueren. 

Wethouder Hoekstra 4e kwartaal 2023
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