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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 1 maart 2012 

_____________________________________________________________________________ 

 

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), 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 J.G.M. van Griensven, G. Kleijheeg en A.Th. van 

  Rijnberk 

Aanwezig bij agendapunt 12: de heer F. Atsma (senior beleidsmedewerker Ruimtelijke 

   Ordening) 

 

Afwezig: wethouder W.J. van Aken 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt agendapunt 12 a toe (Benoeming klankbordgroep onderzoek 

Toekomst Bollenstreekgemeenten) en stelt de agenda overigens ongewijzigd 

vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Mevrouw Visser spreekt in over Goed Wonen en de inrichting van de tuin. 

De heer Nieuwendijk spreekt in over agendapunt 11 (Schrappen kunstbudget 

herinrichting sportpark De Zanderij). 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Jansen stelt vragen over evaluatie van het zout strooien door De 

Meerlanden. Deze worden beantwoord door wethouder Van Rijnberk. 

De heer Evers stelt vragen over aanbesteding van de nieuwbouw van het 

sportcomplex. Deze worden beantwoord door wethouder Kleijheeg. De 

wethouder zegt toe de vraag of het mogelijk is om een hoekje op de website 

in te richten waar alle kleine projecten op vermeld worden, zodat Hillegomse 

bedrijven de mogelijkheid hebben om in te schrijven, op korte termijn 

schriftelijk te beantwoorden. 

 

5. Vaststellen van de verslagen van de raadsavond van 2 februari 2012 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 
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De raad actualiseert de actielijst. De heer Van Heusden laat aantekenen dat hij het 

er niet mee eens is dat het college de ingebrekestelling door de Stichting 

Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland heeft afgehandeld. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld, behalve 
de brieven van de Wijkraad Oostduin over de verbinding N205-N206 (nr.24) en 
over het Fordmuseum (nr.23). Over deze brieven vraagt de raad advies van het 
college.  
De voorzitter zegt toe dat de antwoordbrieven aan mevrouw Roos (op stuk nr.15) 

en familie Vijn Visser (op stuk nr.9) ter inzage komen voor de raad. 

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. Mevrouw Van Vliet reageert kort op 

de antwoorden over de kap van de kastanjeboom en over de vertraging bij de 

herinrichting N208. 

 

8. Schorsing 
De voorzitter schorst de vergadering om 20:10 uur. 
 

9. Heropening Raadsvergadering 
De voorzitter heropent de vergadering om 21:18 uur. 
De raad besluit agendapunt 10 te verdagen naar de volgende vergadering. 
 

10. Kadernota Ringvaartterrein (onder voorbehoud) 
Dit agendapunt is verdaagd. 
 

11. Initiatiefvoorstel schrappen kunstbudget herinrichting Sportpark De Zanderij 
De heren van Trigt, Jansen en Jongbloed lichten het voorstel van hun fracties toe. 
Mevrouw Van Vliet dient een amendement in (zie bijlage). 
De heer Bovens legt een stemverklaring af. 
De raad verwerpt het amendement. De fracties van Hillegom Progressief, D66 en 
PvdA zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 
De raad besluit volgens voorstel. De fracties van Hillegom Progressief, D66 en PvdA 
zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 
 

12. Delegatie projectuitvoeringsbesluit 
De heer de Jong dient een amendement in (zie bijlage). 
De raad besluit dat de heer Atsma mag deelnemen aan de beraadslaging. 
De heer De Jong doet het voorstel van orde om de beraadslaging aan te houden tot 
de volgende vergadering. 
De raad neemt dit ordevoorstel aan. De fracties van VVD en PvdA zijn tegen. De 
overige fracties zijn vóór. 

 
12a. Benoeming klankbordgroep onderzoek Toekomst Bollenstreekgemeenten 

De raad besluit de raadsleden Van Heusden, Van Trigt en Van Dijk tot lid van de 
klankbordgroep te benoemen en de raadsleden Heemskerk-Rekké, Evers en Van 
Vliet tot respectievelijk 1e, 2e en 3e plaatsvervangend lid. De heer Van Heusden 
wordt  benoemd met 18 stemmen vóór en een blanco; de overigen met 19 
stemmen vóór. 
 

13. Hamerstukken: 

13a. Managementletter interim-controle accountant 2011 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13b. Toetreding Lisse tot Omgevingsdienst West-Holland 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
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13c. Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) 2012 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13d. Intrekken verordening Klachtbehandeling 2005 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13e Administratieve onteigeningsprocedure fietspad Hillegom-Bennebroek 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:41 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2012. 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 
AMENDEMENT   (verworpen)  

Onderwerp: Schrappen kunstbudget herinrichting sportpark De Zanderij 

Ingediend door mevrouw Van Vliet namens de fractie van Hillegom Progressief 

 

Tekst amendement: 

Beslispunt 2 te wijzigen in: 

 het bedrag van € 5.890.000,- dat op 15 december 2011 beschikbaar is gesteld 

voor de herinrichting van De Zanderij, te verlagen met de € 60.000,- die bedoeld 

was voor een kunstwerk, ten gunste van de reserve Kunst. Vanaf 2012 wordt drie 

jaar lang elk jaar € 20.000,- in de reserve Kunst gestort. 

 

Toelichting: 

Het bedrag was gelabeld voor kunst binnen het voorstel van de herinrichting 

sportpark De Zanderij. Omdat investeringen in kunst en cultuur de leefbaarheid 

binnen een gemeente ten goede komen is investeren in kunst belangrijk binnen een 

gemeente. Door het bedrag te storten in de Reserve Algemene Investeringen is de 

kans groot dat het niet ten goede zal komen aan investeringen die te maken hebben 

met kunst en cultuur. Als dit bedrag niet aan kunst of cultuur ten goede komt 

betekent het mogelijk dat de gemeente als totaliteit inlevert op leefbaarheid, iets dat 

als onwenselijk wordt gezien.  

Door het bedrag te storten in de reserve Kunst is dit wel gewaarborgd. De reserve 

Kunst kent echter een maximum van € 45.000,-. Op dit moment zit er € 22.500,- in 

deze reserve. Wij stellen voor om drie jaar lang elk jaar € 20.000,- in de reserve Kunst 

te storten. 

 

 

 

AMENDEMENT   (aangehouden)  

Onderwerp: Delegatie projectuitvoeringsbesluit 

Ingediend door de heer De Jong namens de fracties van CDA en BBH 

 

Tekst amendement: 

Besluitpunt 2 te wijzigen in :  

2. te bepalen dat het college bij het voornemen om gebruik te maken van deze 

bevoegdheid de raad vooraf om toestemming vraagt. 

 

Toelichting: 

De Crisis- en herstelwet bevat een aantal maatregelen waardoor procedures sneller 

en eenvoudiger kunnen verlopen. 

Het CDA heeft er in dit kader geen probleem mee om de bevoegdheid inzake 

projectuitvoeringsbesluiten te delegeren aan burgemeester en wethouders.  

Er kunnen in het kader van de huidige economische situatie overwegingen zijn om in 

plaats van de gebruikelijk te doorlopen procedure te kiezen voor het toepassen van 

de Crisis- en herstelwet. 

Bij deze wet behoeft slechts eenmaal een zienswijzenprocedure te worden doorlopen. 

Het CDA wil niet achteraf door het college worden geïnformeerd over de 

overwegingen voor het toepassen van de Crisis- en herstelwet. Het CDA is van 

mening dat het college hier vooraf toestemming van de gemeenteraad voor moet 

hebben. 

Vooraf is dan helder voor zowel de gemeenteraad als onze inwoners waarom de 

Crisis- en herstelwet wordt toegepast.  

 


