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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 7 februari 2013 

_____________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: de heer J. Broekhuis, burgemeester 
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), W. de Bock (CDA), 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 (BBH), 
C.A.A. Jongbloed (VVD), F.J. Roelfsema (Roelfsema, vanaf punt 2a) en 
F.Q.A. van Trigt (CDA) 

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier 
 
Aanwezige wethouders: de heren J.G.M. van Griensven en A.Th. van Rijnberk 
 
Afwezig: de heren T.P. Adamse (D66) en F.J. van Loenen (PvdA) en wethouder 

G. Kleijheeg 

 
1. Opening 

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

 
2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt agendapunt 2a toe (Onderzoek geloofsbrief en toelating raadslid). 
De raad voegt agendapunt 10a toe ter behandeling van moties van de fracties 
van PvdA en Hillegom Progressief over de Duinpolderweg. 
De raad verdaagt agendapunt 9 naar de volgende vergadering. 
De raad stelt de agenda overigens ongewijzigd vast. 
 

2a Onderzoek geloofsbrief en toelating raadslid 
De Commissie onderzoek geloofsbrief verklaart dat zij de stukken in orde heeft 
bevonden. 
De raad besluit de heer F.J. Roelfsema toe te laten als lid van de raad. 
De heer Roelfsema legt de eed af. 
De heer Roelfsema zal als zelfstandige fractie Roelfsema optreden. 
 

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

4. Vragenkwartier 
De heer Jansen stelt vragen over vernielingen tijdens de jaarwisseling. Deze 
worden beantwoord door burgemeester Broekhuis. 

De heer Van den Aardwegh stelt vragen over de bedrijfsbeëindiging van 
Verenigde Koelhuizen Hobaho BV. Deze worden beantwoord door wethouder 
Van Griensven. 
De heer De Groot stelt vragen over de verkeersveiligheid op het traject van 
buslijn 90. Deze worden beantwoord door wethouder Van Griensven. 
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De heer De Groot stelt vragen over de fietsenstalling bij het station. Deze worden 
beantwoord door plaatsvervangend wethouder Van Rijnberk  
De heer De Groot stelt vragen over de verkeersveiligheid bij de rotonde 
Wilhelminalaan-Van den Endelaan. Deze worden beantwoord door wethouder Van 
Griensven. 
 

5. Actielijst 
De raad actualiseert de actielijst. 
 

6. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  
 

7. Schriftelijk gestelde vragen 
De raad neemt kennis van de beantwoording van de vragen van de VVD over de 
Duinpolderweg. 
 

8. Evaluatienota Communicatie gemeente Hillegom 
Mevrouw Van Dijk dient namens de fracties van PvdA, VVD, Bloeiend Hillegom, 
D66 en Hillegom Progressief een amendement in (amendement 1, zie bijlage). 
Mevrouw Heemskerk dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom, PvdA, 
Hillegom Progressief en VVD een amendement in (amendement 2, zie bijlage). 
Mevrouw Van Vliet dient namens de fracties van Hillegom Progressief, VVD, CDA, 
PvdA en Bloeiend Hillegom een motie in (zie bijlage). 
De voorzitter zegt toe de raad in een bijeenkomst te informeren over diverse 
rapportages met betrekking tot de dienstverlening van de gemeente. 
Mevrouw Van Dijk wijzigt namens de indieners amendement 1. 
De heren De Bock, De Jong en Roelfsema leggen een stemverklaring af over 
amendement 1. 
De raad neemt amendement 1 unaniem aan. 
De raad neemt amendement 2 unaniem aan. 
De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 
De raad neemt de motie unaniem aan. 
 

9. Evaluatie APV Hillegom en vaststellen APV Hillegom 2013 
Dit voorstel is verdaagd. 
 

10. Ontwerp Huisvestingsverordening Holland Rijnland 
De heer Van Trigt dient een amendement in namens de fracties van CDA en 
Hillegom Progressief (zie bijlage). 
De heer van Trigt wijzigt het amendement. 
De raad verwerpt het amendement. De fracties van Bloeiend Hillegom, VVD en 
D66 zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 

10a. Motie PvdA over Duinpolderweg 
Mevrouw Van Dijk dient een motie in namens de fracties van PvdA en Bloeiend 
Hillegom (motie 1, zie bijlage). 
Mevrouw Van Vliet dient een motie in namens de fractie van Hillegom Progressief 
(motie 2, zie bijlage). 
De raad neemt motie 1 unaniem aan. 
De raad verwerpt motie 2. Allen de fractie van Hillegom Progressief is vóór. 

 
11. Hamerstuk: WWB-verordeningen 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:59 uur.  
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 maart 2013. 
 
 
 
 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis  
griffier voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE 
 
AMENDEMENT 1 (aangenomen na wijziging)   
Onderwerp: Evaluatie Communicatie gemeente Hillegom – Plan van aanpak 
Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fracties van PvdA, VVD, Bloeiend 
Hillegom, D66 en Hillegom Progressief 
 
Tekst amendement: 
Beslispunt 2 te wijzigen in: 
In te stemmen met de aanbevelingen en deze verder uit te werken in een plan van aanpak 
met tijdplanning dat gedurende de looptijd van het communicatiebeleidsplan verder 
gemonitord zal worden via de kwartaalrapportages aan de raad. 
 
Toelichting: 
Wij vinden het van belang dat de gemeenteraad goed op de hoogte blijft van de 
voortgang van de invoering van de aanbevelingen die uit de evaluatie naar voren zijn 
gekomen. Wij willen daarom graag afspraken maken over de monitoring van dit beleid.  
Hiervoor is naar onze mening nodig dat er een verder uitgewerkt plan van aanpak komt 
voor de aanbevelingen uit het evaluatierapport. Enkele aanbevelingen kunnen direct 
worden ingevoerd, maar andere vragen een planning en kosten tijd en/of geld. Dit willen 
wij inzichtelijk krijgen.  
Als er een dergelijk stuk ligt, met tijdplanning, kan de monitoring hiervan op 
overzichtelijke wijze via de kwartaalrapportages vorm krijgen. 
 
Aangebrachte wijziging: 
In het amendement na “plan van aanpak” toegevoegd: “per gemeentelijke speler”. 
 
 
AMENDEMENT 2 (aangenomen)   
Onderwerp: Evaluatie Communicatie gemeente Hillegom - Participatiediagram 
Ingediend door mevrouw Heemskerk namens de fracties van Bloeiend Hillegom,  
PvdA, Hillegom Progressief en VVD 
 
Tekst amendement: 
In het conceptbesluit beslispunt 3 schrappen. 
 
Toelichting: 
Het college stelt in beslispunt 3 voor het participatiediagram te vervangen door een 
communicatiecheck. Maar participatie en communicatie zijn twee heel verschillende 
zaken en daarom niet uitwisselbaar. 
Het participatiediagram is in 2010 via amendering unaniem door de raad aan het 
Comunicatiebeleidsplan toegevoegd. Het nu vervangen door een communicatiecheck 
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staat haaks op het besluit van de raad in 2010, maar ook op het huidige advies van de 
externe communicatieadviseur, die het evaluatierapport heeft opgesteld. Hij adviseert 
de communicatiecheck in te voeren en het participatiediagram te verbeteren. Het 
participatiediagram geeft aan wie (welke burgers of organisaties) wanneer welke invloed 
kunnen uitoefenen. Een goed gehanteerd participatiediagram kan een belangrijke rol 
spelen bij het verwachtingenmanagement. Dergelijke informatie zit niet in een 
communicatiecheck en zou verdwijnen als het participatiediagram door de 
communicatiecheck zou worden vervangen. 
Door beslispunt 3 te schrappen, geldt ook voor het participatiediagram, dat de 
aanbevelingen uit het evaluatierapport worden overgenomen. 
 
 
MOTIE  (aangenomen) 
Onderwerp: Evaluatie Communicatie gemeente Hillegom 
Ingediend door mevrouw Van Vliet namens de fracties van Hillegom Progressief, 
VVD, CDA, PvdA en Bloeiend Hillegom 
 
Tekst motie: 
De Raad, 
overwegende dat 

- de raad en het college goede communicatie met de burgers belangrijk vinden; 

- het communicatiebeleid afgelopen jaar is geëvalueerd; 

- na het uitbrengen van de evaluatienota een onderzoek is uitgebracht door de Kamer 
van Koophandel met betrekking tot de dienstverlening en directe communicatie naar 
de burgers, 

van oordeel dat 

- de directe communicatie (de beantwoording van brieven, mails, telefoon) weinig 
aandacht krijgt in het evaluatierapport, 

verzoekt het college  
- de uitkomsten van het onderzoek van de Kamer van Koophandel over de 

dienstverlening en communicatie met ondernemers mee te nemen in het vervolg van 
de evaluatie van het communicatiebeleid en dit tevens toe te passen op alle overige 
communicatie met burgers; 

- meer aandacht te besteden aan de directe en zorgvuldige communicatie met 
ondernemers en burgers, op de manier die in het onderzoeksrapport van de Kamer 
van Koophandel beschreven staat 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
AMENDEMENT  (verworpen na wijziging)   
Onderwerp: Ontwerp Huisvestingsverordening Holland Rijnland 
Ingediend door de heer Van Trigt namens de fracties van CDA en Hillegom 
Progressief 
 
Tekst amendement: 
Het conceptbesluit vervangen door het volgende: 
Als zienswijze in te dienen dat de voorgestelde omzettingsmaatregel wordt vervangen 
door een omzettingsmaatregel die uitgaat van hetzelfde startmoment van de inschrijving 
voor alle ingeschrevenen (bijvoorbeeld 1 juli 2006). Het 1e criterium voor toewijzing van 
een woning is inschrijftijd en als 2e beoordelingscriterium voor toewijzing van een woning 
wordt woonduur gehanteerd. Wanneer er dan nog steeds gegadigden zijn die gelijke 
rechten op de woning hebben wordt geloot. 
 
Toelichting: 
Al sinds 1 januari 2000 wordt van woningzoekenden uit de Rijnstreek de inschrijftijd 
geregistreerd. Van woningzoekenden in oud Holland Rijnland is dit pas sinds 1 juli 2006 
het geval. Van ingeschrevenen uit oud Holland Rijnland die een woning achterlaten 
wordt de inschrijftijd aangepast doordat de woonwaarde die ze hebben opgebouwd 
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wordt omgezet in extra inschrijftijd. Bij starters is dit echter niet het geval omdat zij 
geen woonwaarde hebben. Starters uit de Rijnstreek met een inschrijving van vóór 1 juli 
2006 hebben daarom altijd voorrang op starters uit oud Holland Rijnland omdat hier de 
registratie van de inschrijving pas is gestart op 1 juli 2006. Dit is een ongelijkheid die 
nadelig uitpakt voor startende woningzoekenden uit oud Holland Rijnland. Door een 
gelijk startmoment van de inschrijving te hanteren  heeft iedereen weer gelijke kansen. 
Voor woningzoekenden die een woning achterlaten zou de door Holland Rijnland 
voorgestelde omzettingsmaatregel wel toegepast kunnen worden. Er zijn echter drie 
argumenten die dit onwenselijk maken: 
1. Ten tijde van de invoering van het begrip woonwaarde kwamen woningzoekenden 

met een woning met een lagere WOZ-waarde lager op de lijst van woningzoekenden 
te staan. Wanneer de voorgestelde omzettingsmaatregel wordt toegepast blijft deze 
WOZ-component een rol spelen en blijven deze woningzoekenden lager op de lijst 
staan; 

2. Er is een steekproef genomen om te kijken of de voorgestelde omzettingsmaatregel 
tot een eerlijke invlechting van de beide lijsten met woningzoekenden leidt. Het is 
geenszins zeker dat dit bij daadwerkelijke uitvoering over de gehele linie het geval is. 
Om bij voorbaat een eventuele reparatiemaatregel te voorkomen zou gekozen 
moeten worden voor een systeem dat dit overbodig maakt; 

3. Wanneer voor starters en woningachterlaters een verschillende omzettingsmaatregel 
gehanteerd wordt, gaat de eenduidigheid verloren. 

Bovengenoemde argumenten geven aanleiding om de in dit amendement voorgestelde 
omzettingsmaatregel voor beide groepen woningzoekenden te hanteren en dit als 
zienswijze aan Holland Rijnland door te geven. 
 
Aangebrachte wijziging: 
De eerste zin van het amendement vervangen door: 
Als zienswijze in te dienen dat de voorgestelde omzettingsmaatregel wordt vervangen 
door een omzettingsmaatregel die uitgaat van hetzelfde startmoment van de 
inschrijving voor alle ingeschrevenen tot 1 juli 2006. 
 
 
MOTIE  (aangenomen) 
Onderwerp: Visie op vervolgaanpak Planstudie Duinpolderweg 
Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fracties van PvdA en Bloeiend 
Hillegom 
 
Tekst motie: 
De Raad, 
overwegende dat 

- op 17 december 2012 mevrouw Post, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, 
een presentatie heeft gegeven waarin zij het proces voor de planfase van de 
Duinpolderweg heeft gecommuniceerd; 

- het college van Bloemendaal (bij brief van 28-12-2012 met kenmerk 2012087804) de 
gemeenteraad van Bloemendaal heeft geïnformeerd over het te volgen proces, 
alsmede over zijn eigen visie en aandachtspunten voor de raad van Bloemendaal, 

van oordeel dat 

- de gemeenteraad van Hillegom ook behoefte heeft aan een duidelijke beschrijving 
van het te volgen proces, de visie van het college hierop en de aandachtspunten voor 
de gemeenteraad van Hillegom, 

verzoekt het college  

- in navolging van het Bloemendaals college, voor de raadsvergadering van 14 maart 
2013, de gemeenteraad van Hillegom d.m.v. een brief te informeren over het te 
volgen proces, de visie van het college hierop en de aandachtspunten voor de 
gemeenteraad van Hillegom 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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MOTIE  (verworpen) 
Onderwerp: Varianten Duinpolderweg 
Ingediend door mevrouw Van Vliet namens de fractie van Hillegom Progressief 
 
Tekst motie: 
De Raad, 
overwegende dat 

- op 17 december 2012 mevrouw Post, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, 
een presentatie heeft gegeven waarin zij het proces voor de planfase van de 
Duinpolderweg heeft gecommuniceerd; 

- er een onderzoek komt naar 4 mogelijke tracés, waarbij naast de Noordelijke 
varianten ook die van NOG-beter wordt betrokken, 

van oordeel dat 

- behoud van veenweidegebieden en de flora en fauna in deze gebieden van belang is; 

- het in ieders belang is om het onderzoek zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, om zo 
min mogelijk schade aan de maatschappij, natuur en milieu te bewerkstelligen, 

verzoekt het college  

- in het Breed Bestuurlijk Overleg en in andere overlegsituaties, waar mogelijk, te 
bepleiten om ook de andere, zuidelijker gelegen varianten in het onderzoek naar de 
tracékeuze te betrekken 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 


