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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 7 november 2013 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J. Broekhuis, burgemeester 

Leden: de dames M.C. van der Erf (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 

Hillegom), M.P.G. Huibers (Hillegom Progressief, vanaf punt 2a), 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, tot punt 5c), F.J.M. Evers (BBH), 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 

 

Afwezig: De heer T.M. van Haaster (VVD) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19:30 uur.  

Door loting wordt de heer De Jong aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt agendapunt 2a toe voor onderzoek van de geloofsbrief en 

toelating van een raadslid. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

2a. Onderzoek geloofsbrief en toelating raadslid 

De Commissie onderzoek geloofsbrief verklaart dat zij de stukken in orde 

heeft bevonden en adviseert tot toelating. 

De raad besluit mevrouw M.P.G. Huibers toe te laten als lid van de raad. 

Mevrouw Huibers legt de verklaring en belofte af.  

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Roelfsema stelt vragen over de plaatsing van windmolens in de gemeente 

Haarlemmermeer. Deze worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

De heer Jansen stelt vragen over het gebruik van een weilanddepot voor 

baggerslib. Deze worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. De 

wethouder zegt toe in de toekomst indien mogelijk deze werkwijze te 

hanteren. 

De heer De Bock stelt vragen over het bezwaar van Stichting Zanderij tegen de 

belastingdienst. Deze worden beantwoord door wethouder Kleijheeg. 

 

5. Programmabegroting 2014 

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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a. Algemene beschouwingen raadsfracties 

De fractievoorzitters spreken de algemene beschouwingen van hun fractie uit. 

 

Reactie van het college 
De wethouders en burgemeester reageren op de fracties. 
 

Debat over onderwerpen uit de algemene beschouwingen 

(voor amendementen en moties zie bijlage) 

De heer Jansen dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom een amendement in 

over Programma 3, Handhavingscapaciteit. 

De heer De Jong dient namens de fractie van BBH een amendement in over 

Programma 1, Onderzoek energiebesparing. 

De heer Van Heusden dient namens de fracties van VVD en Bloeiend Hillegom een 

motie in over Programma 3, Regeldruk. 

De heer Jongbloed dient namens de fracties van VVD en Bloeiend Hillegom een 

motie in over Programma 2, Experimentenbudget Wmo. 

De heer Van Trigt dient namens alle fracties een motie in over Programma 4, 

Onderzoek verhoging niveau groen. 

 

b. Bespreking van amendementen en moties 

Na discussie trekt de heer Jansen namens de indieners het amendement 

Handhavingscapaciteit in. 

 

c. Stemmingen over amendementen 

De raad neemt het amendement Onderzoek energiebesparing unaniem aan. 

 

d. Vaststelling Programmabegroting 2014 

De heer De Bock legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

 

e. Stemmingen over moties 

Motie Experimentenbudget Wmo 

De dames Van Vliet en Snuif en de heren Van Loenen, De Bock en Roelfsema 

leggen een stemverklaring af. 

De raad neemt de motie aan. De fracties van Hillegom Progressief, CDA, D66 en 

Roelfsema zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 

Motie Regeldruk 

De dames Van Vliet en Snuif en de heren Van Loenen, De Bock en Roelfsema 

leggen een stemverklaring af. 

De raad verwerpt de motie. De fracties van VVD, Bloeiend Hillegom en BBH zijn 

vóór. De overige fracties zijn tegen. 

Motie Onderzoek verhoging niveau groen 

De raad neemt de motie unaniem aan. 

 

6. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:30 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 december 2013. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

AMENDEMENT  (ingetrokken)   

Onderwerp: Programmabegroting  2014 Prg. 3 Veiligheid en handhaving - 

Handhavingscapaciteit 

Ingediend door de heer Jansen namens de fractie van Bloeiend Hillegom  

 

Tekst amendement 

Op blz. 25 in de laatste alinea de zin “Extra handhavingscapaciteit vrijmaken voor 

deze taak is noodzakelijk.“ schrappen. 

 

Toelichting 

Wij hebben ons laten informeren dat op dit moment wordt gewerkt aan de 

voorbereiding van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Drank- en 

Horecawet. Naar verwachting wordt begin 2014 een verordening aan de raad ter 

vaststelling voorgelegd. 

Wij willen bij die gelegenheid bespreken welke prioriteit wij aan de handhaving van 

het nieuwe beleid willen geven en willen ons niet op voorhand uitspreken over het 

vrijmaken van extra handhavingscapaciteit hiervoor. 

 

 

 

AMENDEMENT  (aangenomen)   

Onderwerp: Programmabegroting  2014, Prg. 1 Ruimte – Onderzoek 

energiebesparing 

Ingediend door de heer Evers namens de fractie van BBH 

 

Tekst amendement 

- Op blz. 13 onder prestatieveld Milieu bij “Wat gaan we daarvoor doen?” 

toevoegen: 

“In 2014 zullen we middels een scan (energieadviezen op maat) onderzoeken op 

welke wijze gemeentelijke (onderwijs)gebouwen, alsmede sport- en 

welzijnsaccommodaties, energieneutraal gemaakt kunnen worden.” 

- In de financiële overzichten de kosten van dit onderzoek toevoegen (raming 

€ 17.000,-) en ten laste te brengen van het overschot op de Programmabegroting 

2014. 

 

Toelichting 

Wij hebben hierbij overwogen dat 

- Hillegom een duurzame en op termijn zo energieneutrale gemeente wil zijn; 

- energielasten een substantieel deel uitmaken van de lasten van sportclubs en 

scholen. 

Wij vinden dat 

- initiatieven op het gebied van duurzaamheid en energiebesparende maatregelen 

meer gestimuleerd moeten worden en Hillegom als gemeente hierbij een 

voortrekkersrol en zelfs een voorbeeldfunctie heeft; 

- energiebesparing en duurzame energie direct bij een grote groep inwoners (met 

name heel veel jongeren) onder de aandacht wordt gebracht; 

- een energieneutraal sportpark De Zanderij en Fioretticollege Hillegom de kroon 

op het werk zouden zijn van de ter zake al gedane investeringen in de afgelopen 

gemeenteraadsperiode. 
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MOTIE  (verworpen)   

Onderwerp: Programmabegroting 2014, Prg. 3 Veiligheid en Handhaving, Regeldruk 

Ingediend door de heer Van Heusden namens de fracties van VVD en Bloeiend 

Hillegom 

 

Tekst motie 

De Raad, 

overwegende dat 

- klantgerichte dienstverlening een van de speerpunten is in het 

collegewerkprogramma “ Werk in uitvoering“; 

- de gemeente Hillegom op haar website melding maakt van de mogelijkheid tot 

melden van regeldruk bij het Regionaal Meldpunt Regeldruk, 

van oordeel dat 

- ondernemers en andere initiatiefnemers met regelmaat tegen de regeldruk 

binnen onze gemeente aanlopen; 

- sommige verboden en vergunningsplichten niet meer van deze tijd zijn; 

- aanvragen onnodig veel leges en proceduretijd kosten; 

- de regeldruk met betrekking tot aanvragen voor vestiging, uitbreiding of 

wijziging van activiteiten vereenvoudigd kan worden; 

- de regeldruk wanneer het gaat over te organiseren evenementen simpeler en 

soepeler kan; 

- het in Hillegom eenvoudiger moet worden om initiatieven van startende en 

bestaande ondernemers om te zetten naar een vergunning; 

- dat leges in verhouding tot de maatschappelijke opbrengst van de activiteit en de 

in- en uitgaven van de initiatiefnemer in sommige gevallen buitensporig hoog 

zijn; 

- minder regeldruk voor evenementen het aantal initiatieven op gebied van 

recreatie en toerisme ten goede kan komen, 

roept het college op 

-  op korte termijn, doch uiterlijk voor 1 maart 2014, met een voorstel te komen om 

te komen tot het verlagen van drempels, overbodige verouderde werkwijze te 

laten vervallen, vereenvoudigen van werkwijze, snellere procedures en aanpassing 

van sommige legestarieven, zoals voor evenementenvergunningen; 

- de bureaucratie en regeldruk te verminderen  

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE  (aangenomen)   

Onderwerp: Programmabegroting 2014, Prg. 2 Maatschappij - Experimentenbudget 

Wmo 

Ingediend door de heer Jongbloed namens de fracties van VVD en Bloeiend 

Hillegom 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- op pag. 18 onder het onderwerp Wmo wordt aangegeven dat voor de 

noodzakelijke veranderingen experimenten nodig zijn. Hiervoor wordt 

voorgesteld om voor 2014 een bedrag van € 100.000.- uit de Wmo-reserve ter 

beschikking te stellen, 

van oordeel 

- dat het ter beschikking stellen van dit bedrag zeer vrijblijvend is, mede gezien de 

opmerking om inwoners en maatschappelijke partners de ruimte te geven 

initiatieven te ontplooien zonder afgestraft te worden als het gewenste effect niet 

wordt bereikt; 
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- dat de raad inzicht wenst te verkrijgen in het resultaat van de inspanningen en de 

daarmee verband houdende uitgaven ten laste van de gemeente, 

verzoekt het college 

- de uitgave van dit bedrag te verantwoorden in de Bestuursrapportage 2014 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE  (aangenomen)   

Onderwerp: Programmabegroting 2014, Prg. 4 Beheer en onderhoud openbare 

ruimte - Onderzoek verhoging niveau groen 

Ingediend door de heer Van Trigt namens alle fracties 

 

Tekst motie 

De raad, 
overwegende dat 
- Hillegom een groene gemeente wil zijn, omdat groen in de waardering van 

inwoners voor hun woonomgeving een belangrijk aspect is en groen, in voldoende 
oppervlakte, gevarieerdheid en gebruiksfuncties bijdraagt aan een aantrekkelijke 
woongemeente; 

- de inwoners van Hillegom via een enquête van het burgerpanel hebben aangegeven 
niet tevreden te zijn over (het onderhoud van) het groen in Hillegom; 

- in de startnotitie Groenbeleidsplan is uitgegaan van een conserverend groenbeleid 
binnen het bestaande budgettaire kader; 

- bij nieuwe ontwikkelingen, zoals (her)inrichting van woonwijken, realisatie en 
behoud van groen vaak een moeilijk punt blijkt te zijn als gevolg van de (beperkte) 
budgettaire ruimte, 

spreekt als zijn mening uit 
- dat meer aandacht voor realisatie van groen bij nieuwe plannen en onderhoud van 

bestaand groen wenselijk is en dat daarvoor ook voldoende budget beschikbaar 
moet zijn; 

-  dat het daarom gewenst is het beschikbare budget voor groenaanleg en -onderhoud 
in de toekomst te verruimen, 

verzoekt het college 

- onderzoek te doen naar de maatregelen die nodig zijn om het groen en het 
onderhoud daarvan naar een hoger niveau te tillen; 

- het resultaat van dit onderzoek te presenteren als keuzemogelijkheden (waaronder 
in elk geval uitbreiding van het groen) en uitgewerkte financiële consequenties en 
deze mee te nemen in het op te stellen Groenbeleidsplan 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 


