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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 4 november 2010 

_____________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: de heer A. Mans, burgemeester 
Leden: de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), 

A.E. Snuif (D66) en A. van Vliet (GroenLinks) en de heren C.M. van den 
Aardwegh (Bloeiend Hillegom), T.P. Adamse (D66), W. de Bock (CDA), 
J.L.T.J.M. Bovens (BBH), A.P.J.M. Buikx (VVD), F.J.M. Evers (BBH), 
S.J.F.M. de Groot (GroenLinks), T.M. van Haaster (VVD), A.J. van Heusden 
(VVD), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), R.H. Janssen (Bloeiend 
Hillegom), A. de Jong (CDA), C.A.A. Jongbloed (VVD),F.J. van Loenen 
(PvdA) en F.Q.A. van Trigt (CDA) 

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier 
 
Aanwezige wethouders: mevrouw C.V. van der Hoff en de heren W.J. van Aken, 

J.G.M. van Griensven en G. Kleijheeg 
 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  
Door loting wordt mevrouw Snuif aangewezen als eerst stemmend lid.  

 
2. Vaststellen van de agenda 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 
 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

4. Vragenkwartier 
De heer Jansen stelt vragen over Hillegomse kunstwerken. Deze worden 
beantwoord door wethouder Kleijheeg. 
 

5. Programmabegroting 2011 
a. Algemene reacties raadsfracties 

De fractievoorzitters spreken de algemene reactie van hun fractie op de 
ontwerpbegroting uit (eerste termijn). 
 
De fracties reageren op elkaar (2de termijn). 
 
Burgemeester en wethouders reageren op de fracties. 

 
b. Bespreking van amendementen en moties in volgorde van de 

begrotingsprogramma’s waarop ze betrekking hebben 
(amendementen en moties, zie bijlage) 
 
De heer Adamse dient een motie in over de VNG-contributie, namens D66, VVD, 
PvdA en Bloeiend Hillegom (motie 1). 
 
De heer Jansen dient een motie in over gladheidbestrijding, namens Bloeiend 
Hillegom en VVD(motie 2). Na discussie trekken de indieners de motie in. 
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Mevrouw Van Vliet dient een amendement in over herinrichting van de Hoftuin, 
namens GroenLinks en BBH (amendement 1).  
 
Mevrouw Van Vliet dient een amendement in over de post Onvoorzien, namens 
GroenLinks (amendement 2).  
 

c.c.c.c. Stemmingen over amendementen 
De indieners wijzigen amendement 1 (zie bijlage). 
De raad verwerpt het gewijzigde amendement 1. De fracties van GroenLinks, BBH 
en CDA zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 
 
De raad verwerpt amendement 2. De fracties van GroenLinks en BBH zijn vóór. De 
overige fracties zijn tegen. 
 

d.d.d.d. Vaststelling programmabegroting 2011 
Mevrouw Van Vliet en de heer Evers leggen een stemverklaring af. 
De raad stelt de programmabegroting 2011 volgens voorstel vast. De fracties van 
CDA, GroenLinks en BBH zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 
De raad neemt kennis van de meerjarenraming 2012-2014. 
 

e.e.e.e. Stemming over motie 
De raad neemt motie 1 unaniem aan. 
 

6. Strategische raadsagenda 
De raad verdaagt de besluitvorming over dit onderwerp naar een volgende 
vergadering. 
De voorzitter zegt toe de raad een gemotiveerd voorstel toe te sturen voor uitstel 
van de in de ontwerp-strategische-raadsagenda genoemde planningen. 
 

7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:42 uur.  

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 december 2010. 
 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan drs. A. Mans  
griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 
 
MOTIE 1 (aangenomen)MOTIE 1 (aangenomen)MOTIE 1 (aangenomen)MOTIE 1 (aangenomen)        
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Programmabegroting 2011, Bezuinigingsmaatregelen, contributie VNGProgrammabegroting 2011, Bezuinigingsmaatregelen, contributie VNGProgrammabegroting 2011, Bezuinigingsmaatregelen, contributie VNGProgrammabegroting 2011, Bezuinigingsmaatregelen, contributie VNG    
Ingediend door de heer Adamse namens de fracties van D66, Ingediend door de heer Adamse namens de fracties van D66, Ingediend door de heer Adamse namens de fracties van D66, Ingediend door de heer Adamse namens de fracties van D66, VVD, PvdA en Bloeiend VVD, PvdA en Bloeiend VVD, PvdA en Bloeiend VVD, PvdA en Bloeiend 

HillegomHillegomHillegomHillegom        
    
Tekst motie: 
De raad,  
overwegende  
- dat de financiën van de gemeenten de komende jaren onder druk staan vanwege 

de voorgenomen bezuinigingen van het nieuwe kabinet; 

- dat in de programmabegroting van de gemeente Hillegom rekening is gehouden 
met een bezuinigingstaakstelling van 5% op de bijdragen aan gemeenschappelijke 
regelingen (zie p.7), 

van oordeel 

- dat een dergelijke bezuinigingstaakstelling ook zou moeten gelden voor 
organisaties waarin de gemeente participeert, zoals de VNG; 

- dat het nieuwe contributievoorstel van de VNG hier in onvoldoende mate aan 
tegemoetkomt; 

gehoord de beraadslaging, 
draagt de vertegenwoordiger van de gemeente Hillegom op de bijzondere algemene 

ledenvergadering van de VNG op bijgaand amendement van de gemeente Den 
Haag te ondersteunen 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
MOTIE MOTIE MOTIE MOTIE 2222 ( ( ( (ingetrokkeingetrokkeingetrokkeingetrokken)n)n)n)        
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Programmabegroting 2011, Prg.Programmabegroting 2011, Prg.Programmabegroting 2011, Prg.Programmabegroting 2011, Prg.4444....1 Gladheidbestrijding1 Gladheidbestrijding1 Gladheidbestrijding1 Gladheidbestrijding    
Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer JansenJansenJansenJansen namens de fracties van  namens de fracties van  namens de fracties van  namens de fracties van Bloeiend HillegomBloeiend HillegomBloeiend HillegomBloeiend Hillegom en VVD en VVD en VVD en VVD    
    
Tekst motie: 
De raad,  
overwegende dat  
- het een speerpunt is om de verkeersveiligheid, met name ook voor fietsers en 

voetgangers, zo groot mogelijk te maken; 

- de afgelopen winter er meerdere keren hachelijke situaties ontstonden ten 
gevolge van de gladheid, 

van oordeel dat 

- de veiligheid van het gebruik van de wegen naar de openbaar-vervoer-corridors, 
met name in de winter, van groot belang is, 

verzoekt het college  

- met ingang van het komende winterseizoen, alle wegen die direct leiden naar het 
station, en de openbare ruimte bij het station, toe te voegen aan de lijst met 
primaire doelen, die met de gladheidbestrijding de hoogste prioriteit krijgen 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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AMENDEMENTAMENDEMENTAMENDEMENTAMENDEMENT 1 ( 1 ( 1 ( 1 (verworpverworpverworpverworpenenenen na wijziging na wijziging na wijziging na wijziging))))        
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    PPPProgrammabegroting 2011, prg.4.2 Groen, Hoftuinrogrammabegroting 2011, prg.4.2 Groen, Hoftuinrogrammabegroting 2011, prg.4.2 Groen, Hoftuinrogrammabegroting 2011, prg.4.2 Groen, Hoftuin    
Ingediend door Ingediend door Ingediend door Ingediend door mevrouw Van Vlietmevrouw Van Vlietmevrouw Van Vlietmevrouw Van Vliet namens de fracties van  namens de fracties van  namens de fracties van  namens de fracties van GroenLinks en BBHGroenLinks en BBHGroenLinks en BBHGroenLinks en BBH    
    
Tekst oorspronkelijk amendement: 

Aan besluitpunt 1 toevoegen: met dien verstande dat op p.45 onder “Planvorming 
parken” wordt geschrapt “de Hoftuin en”. 
Toelichting: 

Op dit moment, in het licht van de economische situatie, in tijden van bezuinigingen is het 

belangrijk keuzes te maken voor wat betreft uitgaven. 

Bij het maken van keuzes is de noodzaak van de uitgaven een belangrijke afweging. Herinrichting 

van de hoftuin is momenteel geen noodzakelijke ingreep en zou voorlopig opgeschort kunnen 

worden tot in economisch betere tijden. 

Volgens de Kadernota 2011 en ambtelijk bevestigd bij de technische voorbereiding van de 

begrotingsbehandeling, is met het onderzoek herinrichting Hoftuin een bedrag van € 24.000 

gemoeid, dat binnen bestaande budgetten gevonden kan worden. Veel geld uitgeven voor een 

onderzoek naar de mogelijkheden voor herinrichting van de hoftuin is geen prioriteit. 

Nu is nog niet bekend wat er na het onderzoek zal gebeuren. Dit maakt de kans groot dat er nu 

veel geld in een onderzoek wordt gestopt, waar vervolgens weinig of niets mee zal gebeuren.  

Voor het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van een extern bureau, terwijl een meerderheid 

in de raad heeft aangegeven kritischer te willen kijken naar de inhuur van derden.   

Het is wenselijk om eerst in de gemeenteraad de discussie te voeren over de inhuur van derden, 

voordat we nu een besluit nemen dit voor de herinrichting van de hoftuin in te zetten. 

 

Aangebrachte wijziging: 

De toelichting vanaf “Voor het onderzoek” wordt geschrapt. 
 
    
AMENDEMENTAMENDEMENTAMENDEMENTAMENDEMENT    2222 ( ( ( (verworpverworpverworpverworpen)en)en)en)        
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    PPPProgrammabegroting 2011, Algemene dekkingsmiddelen,rogrammabegroting 2011, Algemene dekkingsmiddelen,rogrammabegroting 2011, Algemene dekkingsmiddelen,rogrammabegroting 2011, Algemene dekkingsmiddelen,    

post Onvoorzienpost Onvoorzienpost Onvoorzienpost Onvoorzien    
Ingediend door Ingediend door Ingediend door Ingediend door mevrouw Van Vlietmevrouw Van Vlietmevrouw Van Vlietmevrouw Van Vliet namens de  namens de  namens de  namens de fractie van fractie van fractie van fractie van GroenLinksGroenLinksGroenLinksGroenLinks    
    
Tekst amendement: 
Aan besluitpunt 1 toevoegen: 
met dien verstande dat op p.58 voor het jaar 2011 bij de post Onvoorzien € 0,- wordt 
vervangen door € 60.000,- ten laste van het begrotingsresultaat. 
 
Toelichting: 
Ieder jaar zijn er onvoorziene kosten te verwachten.  
Het is goed om voor onvoorziene kosten een bepaald bedrag te reserveren, zodat er 
niet uit een post met gelabelde gelden geput hoeft te worden. 
De provinciale richtlijn is een bedrag van € 3,00 per inwoner te reserveren voor de 
post Onvoorzien. 
Normaliter zijn we gewend richtlijnen als deze binnen onze gemeente te volgen. 
Er zijn geen dwingende redenen waarom we nu deze richtlijn niet volgen. 
Zodra het gereserveerde bedrag uitgeput is en er alsnog onvoorziene kosten zijn zal 
alsnog moeten worden besloten vanuit welke post deze betaald zullen worden. 
 


