
 
BEKNOPT VERSLAG VAN DE UITWISSELING GEHOUDEN OP 15 OKTOBER 2013 

 
ONDERWERP: PROGRAMMABEGROTING 2014 

 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: de heer F.Q.A. van Trigt 

Leden: de dames M.C. van der Erf (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 
Hillegom), A.E. Snuif (D66) en A. van Vliet (Hillegom Progressief) en 
de heren Th.P. Adamse (D66), W. de Bock (CDA), D. van Egmond 

(Hillegom Progressief), F.J.M. Evers (BBH), T.M. van Haaster (VVD), 
A.J. van Heusden (VVD), A. de Jong (BBH), F.J. van Loenen (PvdA)en 
F.J. Roelfsema (Roelfsema) 

Secretaris:    de heer A.J. Jaspers, adjunct-griffier 
 
Tevens aanwezig: wethouders I.A.M. ten Hagen, G. Kleijheeg, A.Th. van Rijnberk, 

mevrouw M. Pippel (programma regisseur), en de heren H. Deul 
(directeur bedrijfsvoering), H. Goettsch (programmaregisseur) en 
Paul Schaddé van Dooren ( teamleider ondersteuning ) 

 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.  
     
   

2.   Programmabegroting 2014 
Wethouder Van Rijnberk zegt toe duidelijke informatie te verstrekken over de 
overige algemene dekkingsmiddelen. 
Wethouder Van Rijnberk zegt toe een overzicht te sturen waarin wordt 
aangegeven op welke wijze het totale bedrag van 13 miljoen voor de N208 
traceerbaar is in de begroting. 
Wethouder Van Rijnberk zegt toe een overzicht te sturen van de opbouw van de 
apparaatskosten  voor economie (€ 252.000,-). 
Wethouder Ten Hagen zegt toe uit te zoeken welke provincie eigenaar is van de 
brug over de Ringvaart (N207). 

   Wethouder Ten Hagen zegt toe uit te zoeken waarom in de begroting van 2014 
    niet gesproken wordt over de veilige fietsverbinding op de Stationsweg. 
   Wethouder Van Rijnberk zegt toe de raad te informeren over de daling van het 
    budget bij prestatieveld Groen in relatie tot het conserverende beleid. 
          Wethouder Van Rijnberk zegt toe de vraag over het verschil in kosten van het 
    kantoorpand gemeente Hillegom (pag. 53 en 68) duidelijker te beantwoorden.  
          Wethouder Rijnberk zegt toe  een overzicht te sturen van de drie componenten 
          voor de hogere personeelslasten (hogere werkgeverslasten, uitbreiding functies 
          en bovenformatieven, inclusief het aantal personen) 
          Wethouder Van Rijnberk zegt toe een mail naar de raad te sturen waarin uitgelegd 
          wordt waarom er geschoven wordt met de bedragen bij de reserves.  
          Wethouder Van Rijnberk zegt toe een bijeenkomst te plannen over de kosten van  
          6,3 miljoen euro voor de Vossepolder in 2016. 

 

3. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 14 november 2013. 
 
 

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


