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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 11 december 2014 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 

Hillegom), J.A. Ringelberg (VVD), J.M.R. Rippner (BBH, vanaf 20.00 

uur) en M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren T.P. Adamse (D66), 

S. Boschma (D66), J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond 

(GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), W.P.E.M. de Goeij (VVD),  

 J. Grimbergen (BBHJ.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), J.A. van Rijn 

(BBH), A.L.J. Slobbe (BBH), F.Q.A. van Trigt (CDA) en F.R. Vrijburg 

(CDA) 

Secretaris: de heer A.J. Jaspers, griffier 

 

Aanwezige wethouders: mevrouw A.E. Snuif, de heren I.A.M. ten Hagen, A. de Jong en 

F.J. Roelfsema 

 

Afwezig: mevrouw A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en de heer A.J. van Heusden 

(Bloeiend Hillegom) 

 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt agendapunt 12a toe ter behandeling van een voorstel tot 

aanpassen Programmabegroting 2015 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Merijn Slootweg (10 jaar) spreekt in over het speeltuintje bij Hofzicht.  

Burgemeester Van Erk zegt toe de raad te informeren over de afhandeling van de 

klacht van Merijn Slootweg. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Van Egmond stelt vragen over de tracés van de Duinpolderweg. Deze 

worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadsavond van 16 oktober 2014, de 

informatiebijeenkomst en uitwisseling van 30 oktober 2014 en de raadsavond 

van 6 november 2014 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

Er zijn geen schriftelijk gestelde vragen. 

 

8. Rapport RKC ‘Invloed en sturing op het gemeentelijk afvalbeleid van Hillegom 

en Lisse’ 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
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9. 1
e

 wijziging APV Hillegom 2014 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10. Onderschrijven uitspraken overdrachtdocument en mening vormen over 

notitie ‘Holland Rijnland 2015, naar een flexibele samenwerking’ 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

De raad spreekt een voorkeur uit voor een eenduidige samenstelling van 

raadsleden in het Algemeen Bestuur. 

 

11. Verordeningen Participatiewet en notitie stand van zaken uitvoering 

Participatiewet 

De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks en de PvdA een 

motie in (zie bijlage). 

De heer Van Egmond trekt de motie in. 

Wethouder Snuif zegt toe in het overleg Servicepunt Werk in te brengen dat het 

belangrijk is om te kijken of de functies wel of niet structureel worden ingevuld. 

Wethouder Snuif zegt toe in september 2015 een bijeenkomst te organiseren met 

als onderwerp de evaluatie van de invoering van de Participatiewet. 

Wethouder Snuif zegt toe dat het deel van het gemeentefonds dat bestemd is voor 

de doelgroep chronisch zieken, gehandicapten en ouderen ook voor deze doelgroep 

apart wordt gehouden. 

 

12. Addendum Wmo-verordening 2015 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

Wethouder Roelfsema zegt toe een bijeenkomst te organiseren over de 

gevolgen van het beoordelen van inkomen en vermogen binnen de Wmo-

verordening. 

 

12a. Aanpassen Programmabegroting 2015 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13. Hamerstukken: 

13a. Veiligheidshuis 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13b. Winstneming exploitatie Vossepolder oktober 2014  

 De heer Jansen legt een stemverklaring af. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13c. Verordening Bedrijven Investeringszone koopcentrum Hillegom 2015 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13d. Instellen vervangingsvoorziening riolering 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.28 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 januari 2015. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk  
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griffier voorzitter 

 

 

 

MOTIE  (ingetrokken)   

Onderwerp: Verordeningen Participatiewet en notitie stand van zaken uitvoering 

Participatiewet 

Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks en PvdA 

 

Tekst motie 

De raad, 

Overwegende dat 

− de Participatiewet op 1 januari 2015 in werking treedt; 

− de opstapsubsidie en de loonkostensubsidie hulpmiddelen zijn om de 

doelgroep duurzaam naar arbeid te leiden. 

van oordeel dat 

− het succes van het participatiebeleid grotendeels afhankelijk is van de 

medewerking van werkgevers in de regio en hun deelname en bijdrage 

zodoende te koesteren zijn;  

− zowel de opstap- als de loonkostensubsidie een mooie handreiking zijn naar 

werkgevers en hen ondersteunen bij maatschappelijk verantwoord 

ondernemen; 

− verlening van de opstap- en de loonkostensubsidie voor de gemeente altijd 

goedkoper zal zijn dan het verstrekken van een uitkering; 

− het wenselijk is dat mensen uitstromen naar een duurzame arbeidsplek; 

− voorkomen moet worden dat indien de subsidie stopt (in geval van tijdelijke 

opstapsubsidie en in het geval de loonwaarde dusdanig is gestegen dat 

loonkostensubsidie niet meer nodig is) werknemers niet in dienst gehouden 

worden. 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

− duurzame arbeidsplaatsing als uitgangspunt te nemen bij het verstrekken van 

de opstap- en/of de loonkostensubsidie; 

− hiertoe de duurzaamheid van het instrument loonkosten-/opstapsubsidie ook 

op dit punt nadrukkelijk te monitoren en eventueel misbruik te voorkomen;  

− hiervoor een indicator op te nemen waarmee de duurzaamheid van de 

uitstroom inzichtelijk wordt; 

− met deze maatregelen en indicatoren bij de volgende begroting naar de raad 

te komen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


