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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 19 maart 2015 

______________________________________________________________________________________ 

 

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), A.M. Ruigrok-

Schoorl (CDA) 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 (BBH), A.J. van Heusden (Bloeiend Hillegom), 

J.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: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier 

 

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

F.J. Roelfsema 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer Van Duffelen aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt agendapunt 10a toe ter behandeling van een motie van de fracties 

van BBH en VVD. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer De Goeij stelt vragen over de toegankelijkheid van Dienstencentrum 

Elsbroek. Deze worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. De wethouder zegt 

toe de zaak uit te zoeken en in het college op te pakken. 

De heer De Goeij stelt vragen over de aankleding van de rotondes. Deze worden 

beantwoord door wethouder De Jong. 

De heer Boschma stelt vragen over de stand van zaken met betrekking tot de 

bestuursopdracht tot verplaatsing van de bibliotheek naar het centrum. Deze 

worden beantwoord door wethouder Roelfsema. De wethouder zegt toe in het 

college te overleggen over het beschikbaar stellen aan de raad van de informatie die 

de bestuursopdracht heeft opgeleverd. 

De heer Van Egmond stelt vragen over de betaalbaarheid van ‘beschut wonen’. Deze 

worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de stand van met betrekking tot de bouw van 

een appartementencomplex in wijk De Marel. Deze worden beantwoord door 

wethouder Ten hagen 

De heer Grimbergen stelt vragen over de handhaving van het hondenbeleid. Deze 

worden beantwoord door burgemeester Van Erk. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de informatieavond van 29 januari 2015, de 

uitwisselingsavond van 5 februari 2015, het regio-overleg van 9 februari 2015 

en de raadsavond van 19 februari 2015 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 
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De raad actualiseert de actielijst. De heer Jansen merkt op dat de informatie die 

verstrekt is over de gang van zaken bij controles in het kader van het alcoholbeleid 

niet geheel juist is. Burgemeester Van Erk zegt toe dit na te gaan en hierop terug 

te komen. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het gewijzigde voorstel worden 

afgehandeld. De brief van de Willibrordus Parochie zal betrokken worden bij de 

besluitvorming over het Jozefpark 

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. 

De heren Van Egmond en Van Heusden stellen aanvullende vragen over het 

Jozefpark. Deze worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

De heer Van Egmond en de dames Heemskerk en Van Dijk stellen aanvullende 

vragen over bomenkap aan de Vosselaan. Wethouder De Jong zegt toe deze later 

te beantwoorden. 

 

8. Conceptprogramma 2016 RDOG Hollands Midden 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9. Evaluatie en herijking Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en 

Bollenstreek 

De heer De Goeij dient namens de fractie van VVD twee moties in (motie 1en 2, zie 

bijlage). 

Mevrouw Van Dijk dient een motie in (motie 3, zie bijlage). 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

De heer Vrijburg en mevrouw Van Dijk leggen een stemverklaring af over motie 1. 

De raad neemt motie 1 aan. Alleen de fractie van GroenLinks is tegen. 

De raad neemt motie 2 aan. Alleen de fractie van GroenLinks is tegen. 

De raad neemt motie 3 unaniem aan. 

 

10. Omzetten Hulp bij Huishouden Categorie 1 in een algemene voorziening 

Mevrouw Rippner dient namens de fractie van BBH een motie in (zie bijlage). 

Na discussie trekt mevrouw Rippner namens de indieners de motie in. 

Wethouder Roelfsema zegt toe een inschatting maken van het financiële risico 

voor Hillegom door de aanname dat 70% van de ISD-cliënten een 

minimuminkomen heeft en de raad te informeren over de uitvoeringsregels zodra 

deze zijn vastgesteld.  

Wethouder Roelfsema informeert de raad dat, in afwijking van het vermelde in het 

raadsvoorstel, de bekostiging gebeurt uit het Wmo-budget en niet uit de 

Bijzondere bijstand. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10a. Motie Cameratoezicht bij het station 

De heer Slobbe dient namens de fracties van BBH en VVD een motie in (zie bijlage). 

Na discussie wijzigt mevrouw Ringelberg de motie namens de indieners. 

De raad neemt de gewijzigde motie unaniem aan. 

 

11. Hamerstukken: 

11a. Toetreding gemeente Katwijk tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

 West-Holland 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11b. Geactualiseerde grondslagen waarderingssubsidie 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
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11c. Contouren voor een nieuwe werkwijze van de raad 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:32 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2015. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

MOTIE 1 (aangenomen)   

Onderwerp: Evaluatie en herijking ISG – differentiatie Noordwijk 

Ingediend door de heer De Goeij namens de fractie van VVD 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- de gemeente Noordwijk heeft aangegeven te streven naar een meer heterogeen 

landschap, waarbij met name in het gebied richting de Oude Rijn het realiseren 

van de bollenbestemming onrealistisch wordt geacht en paardenweitjes niet als 

storend worden ervaren; 

- in de Conclusies en Aanbevelingen Evaluatie ISG Duin- en Bollenstreek bij punt 

10.2 de aanbeveling wordt gedaan dat bij herziening van de ISG zal moeten 

worden bezien of een differentiatie zoals bepleit door de gemeente Noordwijk 

mogelijk en wenselijk is, 

van oordeel dat, 

- conform de aanbeveling uit het rapport gestreefd dient te worden naar een 

eenduidig beleid en handhaving van de bollenbestemming; 

- de bollenbestemming van wezenlijke betekenis is voor onze streek, 

gehoord de beraadslaging, 

spreekt als zijn mening uit dat  

- het afwijken van een eenduidig beleid door differentiatie van de gemeente 

Noordwijk de afspraken binnen de ISG ondermijnt en kan leiden tot verdere 

versnippering van de uitvoering 

en draagt het college op 

- tijdens de voorbereiding van de herziening van de ISG zich tegen de gewenste 

differentiatie van de gemeente Noordwijk uit te spreken 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE 2 (aangenomen)   

Onderwerp: Evaluatie en herijking ISG – compensatieregeling 

Ingediend door de heer De Goeij namens de fractie van VVD 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- de GOM bij sloop van oude bedrijfsgebouwen de mogelijkheid creëert om 

woningen te bouwen ter financiële compensatie van de ondernemer, 

- de nieuw te bouwen woningen in de huidige regeling geplaatst kunnen worden 

op de oude locatie van het te slopen gebouw, op plaatsen waar nog geen 

woonhuizen staan of op teeltgronden, 

van oordeel dat, 

- deze compensatieregeling in de geest van de regeling bijdraagt aan het 

duurzaam onderhoud van het bollenareaal en verrommeling tegengaat, 

gehoord de beraadslaging, 

spreekt als zijn mening uit dat 

- bij de nieuwbouw van de compensatiewoningen een inspanningsverplichting 

moet worden opgenomen om aan te sluiten op bestaande bebouwing van 

burgerwoningen, zodat de nieuwe burgerwoningen de zichtlijnen niet alsnog 

beperken en de agrarische sector niet belemmerd wordt in zijn werkzaamheden 

als gevolg van de milieu-eisen ter bescherming van de burger 

en draagt het college op 
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- tijdens de voorbereiding van de herziening van de ISG het standpunt van de raad 

in te brengen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE 3 (aangenomen)   

Onderwerp: Evaluatie en herijking ISG – lokale inpassing 

Ingediend door mevrouw Van Dijk (PvdA) 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- in de regio keer op keer is afgesproken 2625 hectare bollengrond als ondergrens 

van het bollenareaal te hanteren; 

- de agrarische sector een zich ontwikkelende bedrijfstak is, waar passend 

ruimtelijk beleid voor nodig is; 

- de bollenvelden de streek karakteriseren en economisch van belang zijn; 

- het buitengebied meer belanghebbenden kent naast de agrarische sector, bv. 

natuur en bewoners; 

- de ISG gaat dienen als onderlegger voor bestemmingsplannen, 

- de hoofdconclusies uit de Evaluatie ISG Duin- en Bollenstreek door de raad 

worden onderschreven, te weten: 

 De planologische duidelijkheid is voor de greenport van groot belang en 

moet overeind blijven.  

 De aanpak door de GOM wordt gewaardeerd.  

 De hoofdlijnen van de ISG worden niet ter discussie gesteld.  

 Binnen de kaders kan en moet wel gezocht worden naar mogelijkheden om 

de dynamiek te vergroten en de uitvoering te versnellen. Er worden door 

diverse partijen verbeteringen gewenst in de gezamenlijke beleidsvorming en 

aanpak van de herstructureringsopgave, 

van mening dat 

- de laatste bullit van de hoofdconclusies eenzijdig uitgelegd kan worden ten bate 

van de agrarische sector; 

- de ISG ruimte moet bieden aan de belangen van alle belanghebbenden in het 

buitengebied, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- te bepleiten dat bij de uitwerking van de aanbevelingen uit de Evaluatie ISG Duin- 

en Bollenstreek naast de agrarische sector (bollenteelt) ook de belangen van 

bewoners en gebruikers van de Duin- en Bollenstreek een plaats krijgen. Daarbij 

moet er ruimte zijn voor lokale inpassing en afweging.  

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE  (ingetrokken)   

Onderwerp: Omzetten Hulp bij Huishouden Categorie 1 in een algemene 

voorziening 

Ingediend door mevrouw Rippner namens de fractie van BBH 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende 

- dat er wettelijke waarborgen in de nieuwe WMO 2015 aanwezig zijn voor een 

individuele maatwerkvoorziening bij hulp in de huishouding; 

- dat cliënten meer dan vroeger hun specifieke afwijkende situatie en wensen 

moeten benadrukken en formuleren, waarbij ze gemotiveerd aan moeten geven 
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waarom de aangeboden algemene voorziening in hun situatie niet of 

onvoldoende passend is; 

van mening 

- dat er cliënten zijn die hierbij ondersteuning behoeven; 

- dat deze ondersteuning zowel vooraf (advies) als achteraf (second opinion) 

verkregen moet kunnen worden, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- in de nog verder uit te werken lokale paragraaf de mogelijkheid op te nemen voor 

cliënten om, in de vorm van cliëntondersteuning, onafhankelijk advies en een 

second opinion aan te vragen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE  (aangenomen na wijziging)   

Onderwerp: Cameratoezicht bij station 

Ingediend door de heer Slobbe namens de fractie van BBH en VVD 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende 

- dat dagelijks veel treinreizigers vanuit station Hillegom gebruik maken van de 

fietsenstalling aldaar; 

- dat er dagelijks berichten zijn van mensen, die voor de zoveelste keer bij 

terugkomst met de trein hun fiets niet meer aantreffen, dat fietsenlampen 

vernield worden en er andere vormen van criminaliteit plaatsvinden; 

- dat er gemiddeld 110 fietsen per jaar worden gestolen; 

- dat dit gepaard gaat met veel ergernis, veel tijdverlies, gevoel van onveiligheid en 

veel extra onkosten voor alle betrokkenen; 

- dat er in diverse gemeenten cameratoezicht bij stations is gerealiseerd, wat tot 

verbetering van de situatie heeft geleid; 

- dat in artikel 2.77 van de APV Hillegom is aangegeven dat de burgermeester kan 

besluiten tot plaatsing van vaste camera’s ten behoeve van het toezicht op een 

openbare plaats, 

gehoord de beraadslaging, 

roept de burgemeester op 

- voor een periode van zes maanden cameratoezicht te realiseren bij het station 

Hillegom; 

- na de periode van zes maanden te onderzoeken of de criminaliteit bij het station 

gedaald is; 

- de raad te zijner tijd te informeren over de resultaten 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Aangebrachte wijziging: 

Het dictum vervangen door: 

roept de burgemeester op 

- te komen tot een nader onderzoek naar de meerwaarde en mogelijke realisatie 

van cameratoezicht bij het station; 

- binnen twee maanden te rapporteren over een totaalaanpak van de criminaliteit 

bij het station. 

 


