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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 23 mei 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), T.P. Adamse (D66), 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. van Loenen (PvdA), 

F.J. Roelfsema (Roelfsema) en F.Q.A. van Trigt (CDA) 

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier 

 

Aanwezige wethouders: de heren I.A.M. ten Hagen, G. Kleijheeg en A.Th. van Rijnberk 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer Van den Aardwegh aangewezen als eerst stemmend 

lid.  

 

2. Herinrichting N208 

De heer De Bock dient namens de fractie van het CDA een motie in (zie bijlage). 

De raad bespreekt het dossier N208. 

Wethouder Ten Hagen zegt toe de beschikbare verkeersonderzoeken over de N208 

aan de raad toe te sturen. 

De raad verwerpt de motie. De fracties van CDA en Roelfsema zijn vóór. De overige 

fracties zijn tegen. 

 

3. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:28 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 juli 2013. 

 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis  

griffier voorzitter 

GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 0252 - 537 222 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 
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 BIJLAGE 

 

MOTIE  (verworpen)   

Onderwerp:  

Ingediend door de heer De Bock namens de fractie van het CDA 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat  

- er over de gang van zaken rond de N208 veel vragen door de fracties zijn 

gesteld; 

- er naar aanleiding van het antwoord op de vragen door de fracties is aangegeven 

dat zij hier niet tevreden over waren; 

- zij naar aanleiding daarvan aanvullende en/of verhelderende vragen hebben 

moeten stellen, 
van oordeel dat 

- de controlerende rol van de raad hierdoor aanzienlijk wordt bemoeilijkt dan wel 

onmogelijk gemaakt; 

- deze situatie zich op vele dossiers voordoet en geen incident is; 

- het gevoelen over dit fenomeen van halve en niet ter zake doende antwoorden 

niet kan blijven; 

- het ongenoegen bij de raad alleen kan worden weggenomen als een onpartijdige 

derde een analyse uitvoert op de vragen en antwoorden over de N208, Manege 

Hillegom, Fordmuseum, Kadernota 2013 en Begroting 2013 en hier de raad over 

rapporteert; 

- bij een positieve beoordeling dan wel oppakken van aanbevelingen het 

vertrouwen kan worden hersteld en gebouwd kan gaan worden aan de toekomst, 
gehoord de beraadslaging, 

spreekt als zijn mening uit dat  

- de raad een onpartijdige derde moet opdragen op korte termijn de 
beantwoording van de vragen van raadsfracties over de genoemde onderwerpen 
te analyseren en op basis van deze analyse aanbevelingen te doen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


