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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom,Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom,Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom,Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom,    
gehouden op 10 februarigehouden op 10 februarigehouden op 10 februarigehouden op 10 februari 2011 2011 2011 2011    

_____________________________________________________________________________ 
 
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: de heren W.J. van Aken, J.G.M. van Griensven en G. Kleijheeg 
 
Afwezig: wethouder mevrouw C.V. van der Hoff 

    
1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening    

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

 
2.2.2.2. Vaststellen van de agendaVaststellen van de agendaVaststellen van de agendaVaststellen van de agenda    

De raad voegt agendapunt 15l toe voor de behandeling van een door de heer Van 
Trigt aangekondigde motie. 
De heer Jansen dient een ordevoorstel in om agendapunt 15c van de agenda te 
schrappen en het voorstel terug te verwijzen naar het college, om het op 8 april 
2010 aangenomen amendement op de Nota Grondbeleid over het terrein Jacques 
Perklaan, erin te laten verwerken. 
De raad neemt het ordevoorstel aan. De fracties van CDA, GroenLinks en BBH zijn 
tegen. 
De raad stelt de agenda overigens ongewijzigd vast. 
 

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

4.4.4.4. VragenkwartierVragenkwartierVragenkwartierVragenkwartier    
De heer Evers stelt vragen over het projectbesluit t.b.v. verplaatsing van de manege. 
Deze worden beantwoord door wethouder Van Griensven. 
De heer De Jong stelt vragen over het geluidscherm langs het spoor. Deze worden 
beantwoord door wethouder Van Aken. 
Mevrouw Snuif stelt vragen over veiligheid i.v.m. bouwverkeer Garbialaan. Deze 
worden beantwoord door wethouder Van Griensven. De wethouder zegt toe met de 
klankbordgroep naar de beste oplossing te zoeken en de verslagen van de 
klankbordgroep op de website te zetten. 
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5.5.5.5. Vaststellen van Vaststellen van Vaststellen van Vaststellen van dddde verse verse verse verslaglaglaglagenenenen van de raadsavond van  van de raadsavond van  van de raadsavond van  van de raadsavond van 13 januari13 januari13 januari13 januari 2011 2011 2011 2011    
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 
 
Naar aanleiding van het verslag worden vragen gesteld door de heer Jansen. 
De heer Mans zegt toe na te gaan of het artikel over de bestuurlijke 
strafbeschikking op de gemeentelijke website staat en het alsnog te plaatsen als 
dit niet het geval blijkt. 
De heer Mans zegt toe de raad te informeren over de afwikkeling van het 
bezwaarschrift van de heer Meulblok. 
 
De raad actualiseert de actielijst. 
 

6.6.6.6.    Ingekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukken 
De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  
 

7.7.7.7.    Schriftelijk gestelde vragenSchriftelijk gestelde vragenSchriftelijk gestelde vragenSchriftelijk gestelde vragen    
Er zijn geen schriftelijk gestelde vragen. 
 

8.8.8.8.    SchorsingSchorsingSchorsingSchorsing    
De voorzitter schorst de vergadering om 20:12 uur. 
 

9.9.9.9.    Heropening RaadsvergaderingHeropening RaadsvergaderingHeropening RaadsvergaderingHeropening Raadsvergadering    
De voorzitter heropent de vergadering om 21:47 uur.    
De raad agendeert het voorstel “Beleidsplan onderhoud wegen 2011-2015” voor de 
vergadering van 3 maart 2011. 
De raad agendeert agendapunt 11 (Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek) 
als hamerstuk voor deze vergadering. De raad agendeert agendapunt 12 
(Herinrichting sportpark De Zanderij) als bespreekstuk voor deze vergadering. 
 

10.10.10.10. Beleidsplan onderhoud wegen 2011Beleidsplan onderhoud wegen 2011Beleidsplan onderhoud wegen 2011Beleidsplan onderhoud wegen 2011----2015 (onder voorbehoud)2015 (onder voorbehoud)2015 (onder voorbehoud)2015 (onder voorbehoud)    
De raad heeft bij de heropening (agendapunt 9) dit punt verdaagd naar de raad van 
3 maart. 
    

11.11.11.11.    Gemeenschappelijk regeling ISD BollenGemeenschappelijk regeling ISD BollenGemeenschappelijk regeling ISD BollenGemeenschappelijk regeling ISD Bollenstreekstreekstreekstreek    
De heer Mans zegt toe dat het college de raad informeert als gebruik wordt 
gemaakt van artikel 49 van de nieuwe gemeenschappelijke regeling. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel.    

    
12.12.12.12.    HeriHeriHeriHerinrichting sportpark De Zanderijnrichting sportpark De Zanderijnrichting sportpark De Zanderijnrichting sportpark De Zanderij    

De heer Jongbloed dient een motie in (zie bijlage). 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van GroenLinks is tegen.    

De raad neemt de motie aan. Alleen de fractie van GroenLinks is tegen. 

    
13.13.13.13.    Nieuw Reglement van ordeNieuw Reglement van ordeNieuw Reglement van ordeNieuw Reglement van orde    

De heer Jansen dient een amendement in (zie bijlage). 
De raad neemt het amendement unaniem aan. 

De raad besluit volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

    
14.14.14.14.    Benoeming burgerlidBenoeming burgerlidBenoeming burgerlidBenoeming burgerlid    

De raad benoemt mevrouw M.E.W.H. Joosten als burgerlid met 19 stemmen vóór. 
    

15151515....    Hamerstukken:Hamerstukken:Hamerstukken:Hamerstukken:    
15a. Uitwerking artikel 2.27 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
15b. Vaststelling bestemmingsplan Kerkplein 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
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15c. Ontwerpbestemmingsplan Elsbroek 

De raad heeft bij de vaststelling van de agenda (agendapunt 2) besloten dit 
voorstel terug te verwijzen naar het college. 

 
15d. Vaststelling bestemmingsplan Landelijk Gebied 1997 2e herziening 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
15e. Vaststelling bestemmingsplan Watertoren 
 De heer Bovens legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
15f. Evaluatie uitvoering speelruimtebeleid 

Mevrouw Heemskerk legt een stemverklaring af namens de fracties van Bloeiend 
Hillegom, VVD, PvdA en D66.  
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
15g. Managementletter interim-controle accountant 2010 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
15h. Aanbesteding accountantsdiensten  

De raad besluit unaniem volgens voorstel, met inachtneming van de mededeling 
van de voorzitter (bij agendapunt 2) dat inmiddels bekend is dat het bedrag voor 
begeleiding niet € 9.500,- is, maar € 10.755,-. 

 
15i. Nieuwe Verordening op de raadscommissie 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
15j. Onttrekking gedeelte van de Garbialaan aan het openbaar verkeer 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
15k. Schoonmaakwerk gemeentelijke objecten 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

De heer Jansen legt een stemverklaring af namens de fractie van Bloeiend 
Hillegom. 
 

11115l5l5l5l....    MotieMotieMotieMotie CDA CDA CDA CDA----GroenLinksGroenLinksGroenLinksGroenLinks----BBH over beleid huisvesting arbeidsmigrantenBBH over beleid huisvesting arbeidsmigrantenBBH over beleid huisvesting arbeidsmigrantenBBH over beleid huisvesting arbeidsmigranten    
De heer Van Trigt dient een motie in (zie bijlage). 
De raad verwerpt de motie. Alleen de raadsleden van CDA, GroenLinks en BBH zijn 
vóór. 
 

11116666....    SluitingSluitingSluitingSluiting    
De voorzitter sluit de vergadering om 23:03 uur.  

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 maart 2011. 
 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan drs. A. Mans  
griffier voorzitter 
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MOTIE MOTIE MOTIE MOTIE ((((aangenomaangenomaangenomaangenomen) en) en) en)     BIJLAGEBIJLAGEBIJLAGEBIJLAGE    
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Herinrichting sportpark Herinrichting sportpark Herinrichting sportpark Herinrichting sportpark DDDDe Zanderije Zanderije Zanderije Zanderij    
Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer JongbloedJongbloedJongbloedJongbloed namens de fracties van  namens de fracties van  namens de fracties van  namens de fracties van VVD,VVD,VVD,VVD, CDA CDA CDA CDA en PvdA en PvdA en PvdA en PvdA 

Tekst motie: 

overwegende 
- dat in de sportvisie gemeente Hillegom 2008 – 2012 ‘Niemand Buitenspel’ 
aandacht wordt besteed aan bewegen voor alle inwoners van Hillegom; 

- dat de doelstelling van ons sportbeleid volgens de sportvisie is “Het bevorderen van 
de mogelijkheden voor zoveel mogelijk inwoners van Hillegom om aan sport en 
bewegingsactiviteiten deel te nemen”; 

- dat de recreatieve hardloopvereniging, SIB loopcollectief, op 7 februari een brief 
aan de raad heeft gestuurd met het verzoek de mogelijkheden te onderzoeken om 
een afgesloten wandel- en/of looproute met verlichting mee te nemen bij de 
herinrichting van het sportcomplex, zodat op een veilige wijze (hard)gelopen kan 
worden; 

- dat SIB loopcollectief aangeeft dat haar trainingen, vooral in de wintertijd, 
gehouden moeten worden op het industrieterrein, wegen en fietspaden in de regio, 
wat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor lopers en andere verkeersdeelnemers, 

van oordeel  
- dat het verzoek van SIB loopcollectief alleszins redelijk is; 
- dat het een voordeel is om SIB loopcollectief bij de overige sportactiviteiten te 
kunnen integreren, 

gehoord de beraadslaging, 
verzoekt het college 
- de mogelijkheden te onderzoeken om een afgesloten wandel- en/of looproute, met 
verlichting, mee te nemen bij de herinrichting van het sportcomplex, zodat op een 
veilige wijze (hard)gelopen kan worden 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
AMENDEMENT  (aangenomen)AMENDEMENT  (aangenomen)AMENDEMENT  (aangenomen)AMENDEMENT  (aangenomen)    
Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Nieuw reglement van ordeNieuw reglement van ordeNieuw reglement van ordeNieuw reglement van orde    
Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer JansenJansenJansenJansen namens de fracties van Bloeiend Hillegom,  namens de fracties van Bloeiend Hillegom,  namens de fracties van Bloeiend Hillegom,  namens de fracties van Bloeiend Hillegom, VVDVVDVVDVVD en  en  en  en 
PvdAPvdAPvdAPvdA    
 
Tekst amendement: 
Het conceptbesluit te wijzigen in: 
“het Reglement van orde voor de gemeenteraad van Hillegom 2011 vast te stellen, 
met dien verstande dat 

- artikel 4 lid 9 wordt gewijzigd in: 
“De agendacommissie agendeert een aangevoerd agendapunt, anders dan een 
initiatiefvoorstel, indien zij dit nodig oordeelt of indien twee leden van 
verschillende fracties schriftelijk met opgaaf van redenen hierom verzoeken.” 

- en de laatste twee zinnen van de toelichting op dit artikel worden gewijzigd in: 
“Bij andere voorstellen (zoals agenderingsvoorstellen om een onderwerp te 
bespreken zonder dat dit tot besluitvorming leidt) zal de agendacommissie een 
verzoek van een raadslid, mits goed onderbouwd, als regel honoreren. Als de 
agendacommissie niet van de zin ervan overtuigd is, is de steun van een tweede 
raadslid uit een andere fractie vereist om het onderwerp toch geagendeerd te 
krijgen.”  

Toelichting: 
In het voorliggende raadsvoorstel zou de indruk gewekt kunnen worden dat voor het 
indienen van een agenderingsvoorstel minimaal twee raadsleden nodig zijn. Dit is niet 
zo. Als één raadslid een agenderingsvoorstel indient, besluit de agendacommissie 
over het wel of niet agenderen. Indien twee raadsleden van verschillende fracties een 
agenderingsvoorstel indienen kan de agendacommissie agendering niet weigeren. 
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Door het wijzigen van dit artikel en de toelichting hierop is dit duidelijker omschreven 
en komt de tekst overeen met artikel 7, lid 1 van de verordening op de 
raadscommissie van Hillegom 2011. 

 
MOTIE (verworpen) MOTIE (verworpen) MOTIE (verworpen) MOTIE (verworpen)     
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Beleid huisvesting arbeidsmigrantenBeleid huisvesting arbeidsmigrantenBeleid huisvesting arbeidsmigrantenBeleid huisvesting arbeidsmigranten    
Ingediend door de heer Van TrigtIngediend door de heer Van TrigtIngediend door de heer Van TrigtIngediend door de heer Van Trigt namens de fracties van CDA,   namens de fracties van CDA,   namens de fracties van CDA,   namens de fracties van CDA,  GroenLinks GroenLinks GroenLinks GroenLinks en en en en BBHBBHBBHBBH 

Tekst motie: 

overwegende dat  

- er in de Duin- en Bollenstreek momenteel al circa 15.000 arbeidsmigranten uit 
Midden- en Oost-Europa aanwezig zijn; 

- dit aantal arbeidsmigranten de komende jaren nog fors zal toenemen; 

- huisvesting van de arbeidsmigranten via het reguliere kanaal van de sociale 
huurwoningen vanwege het tijdelijke karakter van het werk dat de 
arbeidsmigranten doen niet mogelijk is; 

- ook huisvesting van de arbeidsmigranten in koopwoningen niet voor de hand ligt 
vanwege het tijdelijke karakter van het werk dat de arbeidsmigranten doen; 

- er binnen de gemeente Hillegom nog geen beleid is vastgesteld dat huisvesting 
voor de arbeidsmigranten op een goede wijze regelt, 

van oordeel dat 

- agrariërs in de Duin- en Bollenstreek ook de komende jaren nog aangewezen 
zullen zijn op het gebruik maken van de diensten van arbeidsmigranten; 

- het vanwege het mogelijk geven van overlast (bijv. geluids- maar ook 
parkeeroverlast) niet wenselijk is arbeidsmigranten in grotere aantallen te 
huisvesten in de wijken; 

- het vanwege het mogelijk geven van overlast tevens niet wenselijk is 
arbeidsmigranten te huisvesten in hotels en op recreatieterreinen; 

- arbeidsmigranten recht hebben op adequate huisvesting; 

- geen verrommeling van het buitengebied mag optreden;  

- huisvesting van arbeidsmigranten op het agrarisch perceel tot minder 
verkeersbewegingen (en dus mogelijke verkeersoverlast) zal leiden; 

- huisvesting van arbeidsmigranten op het agrarisch perceel zal leiden tot een 
grotere spreiding van deze migranten over de gemeente waardoor (mogelijke) 
overlast zal verminderen; 

- het laten bestaan van illegale situaties normaliter afgewezen moet worden; 

- het in stand laten van situaties die niet volgens bestaand beleid en wet- en 
regelgeving zijn, tevens niet bedoeld is als het nemen van een voorschot op 
toekomstig beleid, omdat nu immers nog niet te voorspellen is welk beleid 
daadwerkelijk door de Raad zal worden vastgesteld; 

- het anderzijds niet redelijk is nu handhavend op te treden wanneer er bij 
bestaande situaties tot op dit moment niet zodanig is opgetreden en er een 
mogelijkheid is dat huisvesting van arbeidsmigranten op het agrarisch perceel na 
besluitvorming mogelijk wordt gemaakt; 

- direct handhavend  moet worden opgetreden wanneer huisvesting van 
arbeidsmigranten op het agrarisch perceel binnen het vast te stellen beleid niet 
mogelijk is, 

verzoekt het college  

- binnen een half jaar een beleidsnotitie te maken ten aanzien van het huisvesten 
van arbeidsmigranten waarbij huisvesting op het agrarisch perceel mogelijk wordt 
gemaakt (Deze huisvesting mag niet leiden tot verrommeling van het 
buitengebied. Tot het moment dat het beleid wordt vastgesteld worden 
bestaande situaties waar arbeidsmigranten op het agrarisch perceel worden 
gehuisvest in alle redelijkheid met elkaar bezien in het belang van deze 
arbeidsmigranten. Indien noodzakelijk worden nadere voorwaarden gesteld aan 
deze huisvesting.) 
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en gaat over tot de orde van de dag. 


