
 
BEKNOPT VERSLAG VAN DE INFORMATIEBIJEENKOMST GEHOUDEN OP 21 MAART 2013 

 
ONDERWERP: TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING EN UITBESTEDING DE MEERLANDEN 

 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: mevrouw A.E. Snuif (D66) 

Leden: de dames A. van Dijk (PvdA), M.C. van der Erf (PvdA), A. Heemskerk-
Rekké (Bloeiend Hillegom), M.P.G. Huibers (Hillegom Progressief) en 
A. van Vliet (Hillegom Progressief) en de heren Th.P. Adamse (D66),  

W. de Bock (CDA), S. Boschma (D66), A.P.J.M. Buikx (VVD), F.J.M. 
Evers (BBH), A.J. van Heusden (VVD), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), 
J.A. van Rijn (BBH) en F.Q.A van Trigt (CDA) 

Secretaris:    de heer A.J. Jaspers, adjunct-griffier 
 
Tevens aanwezig: wethouder G. Kleijheeg, de heer S. van der Pols (beleidsmedewerker 

Hillegom), mevrouw A. Kierkels (Directeur Publieke Sector & COO bij 
De Meerlanden NV) en de heer H. Baas (Contractmanager Duin en 
Bollenstreek bij De Meerlanden N.V. 

 

 
1. Opening 

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

Burgemeester Broekhuis informeert de leden over de gevolgen van het ontslag van 
wethouder Van Griensven. Hij deelt mee dat het omvangrijke en ingewikkelde dossier 
N208 niet door andere collegeleden wordt overgenomen. Hij verwacht een te grote 

druk bij de huidige collegeleden. De lopende zaken ten aanzien van de N208 blijven 
doorgaan, zodat er geen achterstand wordt opgelopen en er geen extra financiële 
schade ontstaat. 

Hij meldt dat de huidige coalitie in stand blijft en dat de VVD fractie heeft aangegeven 
binnen een maand met een nieuwe kandidaat wethouder te komen. Hij stelt voor de 
extra raadsvergadering op 28 maart te laten vervallen. De fracties stemmen hiermee 

in. De heer Broekhuis zegt toe dat de ingediende vragen over de N208 schriftelijk 
worden beantwoord. 

       

2.   Tarieven afvalstoffenheffing en uitbesteding aan de Meerlanden 
Wethouder Kleijheeg geeft een korte inleiding. Vervolgens geeft de heer Van der 
Pols, beleidsmedewerker inrichting beheer en openbare ruimte, een presentatie 
(zie bijlage). Hij wordt bijgestaan door mevrouw Kierkels en de heer Baas van De 

Meerlanden. 
Wethouder Kleijheeg zegt toe de raad te informeren over het verschil tussen de 
dekkingspercentages in de Dienstverleningsovereenkomst met De Meerlanden en de 
getoonde percentages in de presentatie. 

 
 

3. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering. 
 

  
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 16 mei 2013. 
 

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

griffier voorzitter 


