
 
V
E
R
S
L
A
G
 R
A
A
D
 

 
 
 
    
    
    
    

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 3 maartgehouden op 3 maartgehouden op 3 maartgehouden op 3 maart    2011201120112011    

_____________________________________________________________________________ 
 
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) (vanaf 20.15 uur), 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) 
en F.J. van Loenen (PvdA)  

Secretaris: de heer A.J. Jaspers, griffier 
 
Aanwezige wethouders: de heren W.J. van Aken, J.G.M. van Griensven en G. Kleijheeg 
 
Afwezig: F.Q.A. van Trigt (CDA) 

    
1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening    

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  
Door loting wordt de heer van Heusden aangewezen als eerst stemmend lid.  

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

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. De heer De Bock zal een stemverklaring 

aflegging bij het voorstel Beleidsplan openbare verlichting 2011-2021 
 

3.3.3.3. Afscheid wethouder C.V. van der HoffAfscheid wethouder C.V. van der HoffAfscheid wethouder C.V. van der HoffAfscheid wethouder C.V. van der Hoff    
Burgemeester Mans en de heer Adamse spreken mevrouw Van der Hoff toe en 
bedanken haar voor haar inzet als wethouder in de afgelopen periode.     
    

4.4.4.4. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiekSpreekgelegenheid ten behoeve van het publiekSpreekgelegenheid ten behoeve van het publiekSpreekgelegenheid ten behoeve van het publiek    
Mevrouw Van der Eijk spreekt in over het geluidscherm langs het spoor 
Mevrouw Ramp-Koopmanschap spreekt ook in over het geluidscherm langs het 
spoor. 
 

5.5.5.5. VragenkwartierVragenkwartierVragenkwartierVragenkwartier    
De heer Adamse stelt vragen over het stilleggen van activiteiten in het project 
Ontwikkeling Westflank Haarlemmermeer. Deze worden beantwoord door 
wethouder Van Griensven. 
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de activiteitenborden bij de entrees van 
Hillegom. Deze worden beantwoord door wethouder Van Aken. 
 

6.6.6.6. 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 27 januari en 10 februari 27 januari en 10 februari 27 januari en 10 februari 27 januari en 10 februari 
2011201120112011    
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 
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De raad schrapt de actiepunten die zijn afgehandeld van de actielijst. 
 

7777....    Ingekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukken 
De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld. 
Portefeuillehouder Mans zegt toe dat de raad een afschrift van de brief aan de heer 
Tjoelker over Patrimonium ontvangt. 
 

8888....    Schriftelijk gestelde vragenSchriftelijk gestelde vragenSchriftelijk gestelde vragenSchriftelijk gestelde vragen    
De raad heeft de beantwoording ontvangen, maar er nog geen kennis van kunnen 
nemen. De raad besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen op de agenda 
van 31 maart te plaatsen. 
 

9999....    SchoSchoSchoSchorsingrsingrsingrsing    
De voorzitter schorst de vergadering om 20.15 uur. 
 

10101010....    Heropening RaadsvergaderingHeropening RaadsvergaderingHeropening RaadsvergaderingHeropening Raadsvergadering    
De voorzitter heropent de vergadering om 21.55 uur.    
De raad besluit het raadsvoorstel Mogelijkheden grondslag Rioolheffing 2012 te 
agenderen voor de raad van 31 maart 2011. De raad besluit het raadsvoorstel 
uitvoering  motie Lijst AHW (subsidiescan) als hamerstuk te agenderen. 
    

11.11.11.11.    Beleidsplan onderhoud wegen 2011Beleidsplan onderhoud wegen 2011Beleidsplan onderhoud wegen 2011Beleidsplan onderhoud wegen 2011----2015201520152015    
De heer Evers dient een amendement (zie bijlage). 
De raad verwerpt het amendement. Alleen de fracties van BBH, GroenLinks en CDA 
zijn voor. De raad besluit conform het voorstel. De fracties van BBH, GroenLinks en 
CDA zijn tegen. 

    
12.12.12.12.    Verdaging beslistermijnen afhandeling bezwaarschriften (initiatiefvoorstel PvdA)Verdaging beslistermijnen afhandeling bezwaarschriften (initiatiefvoorstel PvdA)Verdaging beslistermijnen afhandeling bezwaarschriften (initiatiefvoorstel PvdA)Verdaging beslistermijnen afhandeling bezwaarschriften (initiatiefvoorstel PvdA)    

De raad besluit unaniem volgens voorstel. Portefeuillehouder Mans zegt toe in het 
burgerjaarverslag een overzicht van de ontvangen bezwaarschriften en eventuele 
overschrijdingen  van beslistermijnen op te nemen. 

    
13.13.13.13.    Uitvoering motie Lijst AHW (subsidiescan)Uitvoering motie Lijst AHW (subsidiescan)Uitvoering motie Lijst AHW (subsidiescan)Uitvoering motie Lijst AHW (subsidiescan)    

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
    
14. 14. 14. 14.     Mogelijkheden grondslag Rioolheffing 2012Mogelijkheden grondslag Rioolheffing 2012Mogelijkheden grondslag Rioolheffing 2012Mogelijkheden grondslag Rioolheffing 2012    

De raad heeft bij de heropening (agendapunt 10) dit punt verdaagd naar de raad 
van 31 maart 2011. 
    

11115.5.5.5.    HamerstukHamerstukHamerstukHamerstuk::::    
15a. Beleidsplan openbare verlichting 2011-2021 

De heer de Bock legt een stemverklaring af. De raad besluit unaniem volgens 
voorstel. 

 
11116666....    SluitingSluitingSluitingSluiting    

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.  
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2011. 
 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan drs. A. Mans  
griffier voorzitter 
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AMENDEMENTAMENDEMENTAMENDEMENTAMENDEMENT        ((((verworpverworpverworpverworpenenenen))))    
Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Beleidsplan onderhoud wegen 2011Beleidsplan onderhoud wegen 2011Beleidsplan onderhoud wegen 2011Beleidsplan onderhoud wegen 2011----2015201520152015    
Ingediend door Ingediend door Ingediend door Ingediend door de heer Eversde heer Eversde heer Eversde heer Evers    namens de fracties van BBH, Groen Links en CDAnamens de fracties van BBH, Groen Links en CDAnamens de fracties van BBH, Groen Links en CDAnamens de fracties van BBH, Groen Links en CDA     
 
Tekst amendement: 
onder punt 1 toevoegen: ‘met dien verstande dat de   
wegen in Elsbroek en alle fietspaden in het dorp een kwaliteitsimpuls krijgen, 
zoals omschreven op pagina 22 en 23 van het beleidsplan, zodat de staat waarin ze 
verkeren op een meer wenselijk niveau komt.’ 
toevoegen: 
4. De dekking van het jaarlijkse investeringsbedrag van € 10.000,- voor de 
kwaliteitsimpuls fietspaden  wordt gevonden door het intrekken van het raadsbesluit  
‘aanschaf verzinkbaar urinoir’.  

De dekking van het jaarlijkse financieringsbedrag van  € 85.000,- voor de kwaliteitsimpuls 

Elsbroek wordt gevonden binnen het beheer en onderhoudsprogramma openbare ruimte. 

 
Toelichting: 

In het door het college aangedragen kaderstellende beleidsplan wordt het peil niet verhoogd. Wij 

vinden dat de straten in Elsbroek een kwaliteitsimpuls wel degelijk verdienen. Er komen nog steeds 

veel klachten uit die wijk over de staat van de wegen. Ook de fietspaden leveren op veel plaatsen, 

vanwege wijkende tegels, gevaarlijke situaties op. Wij denken dat de jaarlijkse kwaliteitsimpuls een 

noodzaak is die veel groter is dan het plaatsen van een verzinkbaar urinoir. De jaarlijkse 

financiering van de kwaliteitsimpuls Elsbroek, zijnde € 85.000,- kan gevonden worden binnen het 

beheer en onderhoudsprogramma openbare ruimte. Indien het college deze mogelijkheden 

onoverkomelijk vindt dan vragen wij of ze zelf op zoek willen gaan naar een adequate financiering 

van de voorgestelde wijzigingen. Wij durven het risico van oplopende schadeclaims en het daarbij 

mogelijk persoonlijke leed niet voor onze verantwoording nemen. 

 
 
 

    


