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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 17 novembergehouden op 17 novembergehouden op 17 novembergehouden op 17 november    2011201120112011    

_____________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: de heer W. de Bock (CDA, waarnemend voorzitter) 
Leden: de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), 

A.E. Snuif (D66) en A. van Vliet (Hillegom Progressief) en de heren C.M. 
van den Aardwegh (Bloeiend Hillegom), T.P. Adamse (D66), J.L.T.J.M. 
Bovens (BBH), A.P.J.M. Buikx (VVD), F.J.M. Evers (BBH), S.J.F.M. de Groot 
(Hillegom Progressief), 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, G. Kleijheeg en 

A.Th. van Rijnberk 
 
Afwezig: de heer J. Broekhuis, burgemeester 

    
1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening    

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

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

De raad schrapt agendapunt 14g (Begroting 2012 van de Milieudienst West 
Holland) en stelt de agenda overigens ongewijzigd vast. 
 

3.3.3.3. SpreekgelegenhSpreekgelegenhSpreekgelegenhSpreekgelegenheid ten behoeve van het publiekeid ten behoeve van het publiekeid ten behoeve van het publiekeid ten behoeve van het publiek    
De heer Augustinus spreekt in over agendapunt 11 (Project Triangel Leidsestraat). 
 

4.4.4.4. VragenkwartierVragenkwartierVragenkwartierVragenkwartier    
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over voorrang voor lokale ondernemers. Deze 
worden beantwoord door wethouder Van Aken. De heren Jongbloed en Evers stellen 
aanvullende vragen. Ook deze worden beantwoord door wethouder Van Aken. 
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over een informatiecentrum voor de Bollenstreek. 
Deze worden beantwoord door wethouder Van Aken. 
Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de financiële bijdrage vanuit Lisse aan de 
Stichting Welzijn Hillegom. Deze worden beantwoord door wethouder Kleijheeg. 
 

5.5.5.5. Vaststellen van dVaststellen van dVaststellen van dVaststellen van de verse verse verse verslaglaglaglagenenenen    van de van de van de van de informatiebijeenkomst van 13 oktober 2011 informatiebijeenkomst van 13 oktober 2011 informatiebijeenkomst van 13 oktober 2011 informatiebijeenkomst van 13 oktober 2011 
en de en de en de en de raadsavond van raadsavond van raadsavond van raadsavond van 27 oktober27 oktober27 oktober27 oktober    2011201120112011    
De raad stelt de verslagen a t/m d en f ongewijzigd vast. 
 
De heer Van Loenen heeft een wijzigingsvoorstel ingediend voor het verslag van de 
voorronde Veiligheidsbeleid Hillegom 2011-2014. De raad neemt dit voorstel over 
en stelt met inachtneming ervan het verslag vast. 
 
De raad actualiseert de actielijst. 

GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 0252 - 537 222 
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 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 
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7.7.7.7.    Schriftelijk gestelde vragenSchriftelijk gestelde vragenSchriftelijk gestelde vragenSchriftelijk gestelde vragen    
De raad neemt kennis van de beantwoording. Er zijn geen aanvullende vragen. 
 

6.6.6.6.    Ingekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukken 
Wethouder van Griensven zegt toe dat de antwoordbrief aan de heer Van den Berg 
(op brief nr. 20439) voor de raad ter inzage komt. 
De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  
 

8.8.8.8.    SchorsingSchorsingSchorsingSchorsing    
De voorzitter schorst de vergadering om 19:52 uur. 
 

9.9.9.9.    Heropening RaadsvergaderingHeropening RaadsvergaderingHeropening RaadsvergaderingHeropening Raadsvergadering    
De voorzitter heropent de vergadering om 22:40 uur.    
De raad besluit agendapunt 11 te verdagen naar de volgende vergadering, 
agendapunt 12 als hamerstuk te behandelen en agendapunt 13 als bespreekstuk. 
 

10.10.10.10. BelastingverordeningenBelastingverordeningenBelastingverordeningenBelastingverordeningen    
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

    
11.11.11.11. Project Triangel LeidsestraatProject Triangel LeidsestraatProject Triangel LeidsestraatProject Triangel Leidsestraat    

Dit voorstel is verdaagd naar de volgende vergadering.    
    

12.12.12.12. Actualisatie Uitvoeringsprogramma Structuurvisie HillegomActualisatie Uitvoeringsprogramma Structuurvisie HillegomActualisatie Uitvoeringsprogramma Structuurvisie HillegomActualisatie Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hillegom    
De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van Hillegom Progressief is 
tegen. 
 

13.13.13.13. Keuzenota Wmo beleid 2012Keuzenota Wmo beleid 2012Keuzenota Wmo beleid 2012Keuzenota Wmo beleid 2012----2015201520152015    
De heer Adamse dient een amendement in (zie bijlage).    
De raad verwerpt het amendement. De fracties van D66, Hillegom Progressief en 
BBH zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
    

14141414....    Hamerstukken:Hamerstukken:Hamerstukken:Hamerstukken:    
14a. Ontwerpbestemmingsplan Weeresteinstraat 209 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
14b.  Wijzigingen verordening rechtspositie wethouder, raads- en commissieleden 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
14c.  Wijziging verordening en samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
14d. Bestemmingsplan, stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan Hillegom ’t Zand 

Mevrouw Van Vliet neemt niet deel aan de besluitvorming wegens persoonlijke 
betrokkenheid (art. 28 Gemeentewet).  
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 

14e. Rapport Rekenkamercommissie over Kwaliteit huishoudelijke zorg 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
14f. De verordening BedrijvenInvesteringsZône (BIZ) voor het koopcentrum van 

Hillegom  
De heren De Jong en Adamse leggen een stemverklaring af. 
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
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14g. Begroting 2012 van de Milieudienst West Holland 
 Dit punt is van de agenda geschrapt. 

 
11115555....    SluitingSluitingSluitingSluiting    

De voorzitter sluit de vergadering om 23:02 uur.  
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2011. 
 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis  
griffier voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGEBIJLAGEBIJLAGEBIJLAGE    
AMENDEMENT  (verworpen) AMENDEMENT  (verworpen) AMENDEMENT  (verworpen) AMENDEMENT  (verworpen)         
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Keuzenota WmoKeuzenota WmoKeuzenota WmoKeuzenota Wmo----beleid 2012beleid 2012beleid 2012beleid 2012----2015, Wmo2015, Wmo2015, Wmo2015, Wmo----consulentconsulentconsulentconsulent    
Ingediend door de heer Adamse namens de fractie van D66Ingediend door de heer Adamse namens de fractie van D66Ingediend door de heer Adamse namens de fractie van D66Ingediend door de heer Adamse namens de fractie van D66    
 
Tekst amendement: 
In het conceptbesluit  beslispunt 2 van het “couleur lokaal” te wijzigen in: 
De functie Wmo-consulent te positioneren bij de gemeente Hillegom. 
Toelichting: 
Wij onderschrijven het belang van de aanstelling van een Wmo-consulent speciaal 
voor Hillegom. Het moet gaan om, zoals de nota aangeeft, een “spin in het web”. 
Een professional met een uitstekend netwerk. 
Gelet op het belang van deze functie, vinden wij het gewenst dat deze functie bij de 
gemeente wordt ondergebracht. De gemeente is immers primair verantwoordelijk voor 
de realisering van het Wmo-beleid en heeft de regie van de daadwerkelijke uitvoering 
ervan. Het is dan – in onze ogen – niet meer dan logisch dat de belangrijkste speler in 
dit veld in dienst is van de gemeente. Ook uit het oogpunt van onafhankelijkheid 
verdient dit de voorkeur. 
 


