
NOG NIET AFGEHANDELDE AANGENOMEN MOTIES 

Nog niet afgehandelde aangenomen moties

Datum/ Indiener Motie Besluit college Afhandeling
2020

9 juli 2020
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

Zie e-mail met verzoek aan fracties van 
15-10-2021.

CDA-Bloeiend 
Hillegom-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.

Onderzoek wordt op dit moment 
regionaal opgepakt. Uitkomsten zijn 
naar verwachting medio 2022 
beschikbaar.

10 december 2020
VVD-Bloeiend Hillegom 
- 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.

Overleg met omwonenden heeft 
inmiddels ambtelijk plaatsgevonden. 
Afgesproken is om diverse 
speelattributen te repareren en over 
definitieve invulling begin 2023 verder 
overleg te voeren met omwonenden.

1 9-9-2022



2021
15 juli 2021
CDA-BBH Omgevingsvisie Hillegom Actualisatie ’20 – Vosse- en 

Weerlanerpolder
verzoekt het college
- te verkennen in hoeverre grondeigenaren in de Vosse- en 

Weerlanerpolder bereid zijn mee te werken aan de versterking 
van het gebied als broedgebied voor weidevogels;

- te onderzoeken welke subsidies voor eventuele aankoop en 
inrichting van percelen als weidevogelgebied beschikbaar zijn;

- uiterlijk in 2022 aan de raad verslag uit te brengen van deze 
activiteiten en een raming te geven van de kosten van 
grondverwerving en/of inrichting van het gebied en van het 
gedeelte dat door subsidies gedekt kan worden.

In de loop van 2022 zal deze motie 
worden afgehandeld (zie laatste 
aandachtsstreepje dictum)

2 9-9-2022



2022
27 januari 2022
GroenLinks Mobiliteitsplan Hillegom

Verzoekt het college:
- Bij de betrokken provincie- en regiobesturen voortdurend en 

nadrukkelijk aandacht te vragen voor een structurele 
verbetering van de openbaar vervoerverbindingen van Hillegom
met vooral de Haarlemmermeer.

- Hierbij in te zetten op een HOV-verbinding tussen tenminste het
NS-station van Hillegom en het Spaarneziekenhuis in Hoofddorp 
en Schiphol.

D66-BBH-CDA-VVD-
GroenLinks

Mobiliteitsplan Hillegom
Verzoekt het college:
- voor de extra investering in het loopnetwerk allereerst 

uitvoering te geven aan Maatregel 5, onderdeel b, uit het 
Mobiliteitsplan, met de focus op het plangebied binnen de 
bebouwde kom;

- te onderzoeken of en hoe het loopnetwerk buiten de bebouwde 
kom kan worden uitgebreid

- hierna het loopnetwerk buiten de bebouwde kom op te 
waarderen door langs doorgaande routes, waar mogelijk, 
voetpaden aan te leggen;

3 9-9-2022
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