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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 17 september 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: 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 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De heren Van Trigt en Van Heusden zullen namens respectievelijk het CDA en 

Bloeiend Hillegom bij agendapunt 13g een stemverklaring afleggen. 

De heer Van Egmond zal namens GroenLinks een stemverklaring afleggen bij 

agendapunt 13f. 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer De Boer spreekt in over agendapunt 10 (Ontwerpbestemmingsplan 

Kalkovensbrug) 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de opslag van koelmachines op het terrein 

Van der Schoot. Deze worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de omgevingsvergunning Pastoorslaan 28. 

Deze worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

De heer Van Trigt stelt vragen over het wandelpad langs Solution. Deze worden 

beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 18 en 24 juni 2015 en 

de raadsvergadering van 9 juli 2015. 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

De raad actualiseert de actielijst.  

De raad stelt de lijst van aangenomen moties met inachtneming van de 

opmerkingen van de portefeuillehouders over de toegankelijkheid openbare 

gebouwen en de drank en horecaverordening gewijzigd vast. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 
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De raad neemt kennis van de beantwoordingen. De heer van Trigt stelt een 

aanvullende vraag over bereikbaarheid 112. Deze wordt door burgemeester Van 

Erk. Hij zegt toe het probleem onder aandacht te brengen bij de directeur 

Veiligheidsregio. 

De heer Van Egmond stelt aanvullende vragen over de stormschade. Deze worden 

beantwoord door wethouder De Jong. 

 

8. Fietspad Hillegom-Bennebroek 

De heer Van Egmond dient namens de fractie van GroenLinks een amendement in 

(zie bijlage). 

De raad verwerpt het amendement. Alleen de fracties van GroenLinks en de PvdA 

zijn vóór. 

De raad besluit volgens voorstel. De fractie van GroenLinks is tegen. De overige 

fracties zijn vóór. 

 

9. Programma Centrumontwikkeling Hillegom 

De heer Van Heusden dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom een 

amendement in (zie bijlage). 

De heer Van Egmond dient namens de fractie van GroenLinks een amendement in 

(zie bijlage). 

Wethouder De Jong zegt toe de centrumplannen gefaseerd en waar mogelijk 

voorzien van financiële onderbouwing naar de raad toe te sturen. 

Na discussie trekt de heer Van Heusden het amendement in. 

Na discussie trekt de heer Van Egmond het amendement in. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel.  

 

10. Ontwerpbestemmingsplan Kalkovensbrug 

Mevrouw Ruigrok-Schoorl verlaat de vergadering in verband met persoonlijke 

betrokkenheid. 

Wethouder Ten Hagen zegt toe uit te zoeken bij welke lopende projecten de 

inspraak beter opgepakt moet worden.  

Wethouder Ten Hagen zegt toe de raad te informeren welke plannen er nog spelen 

bij de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. 

Wethouder Ten Hagen zegt toe met de raad te kijken naar de procedures bij het 

vaststellen van ontwerpbestemmingsplannen. Hierbij wordt ook de inspraakmatrix 

meegenomen. 

De raad besluit volgens voorstel. De fracties van GroenLinks en CDA zijn tegen. De 

overige fracties zijn vóór. 

 

11. Bezuinigingsvoorstel voor Inkoop Jeugdhulp 2016 

Mevrouw Ruigrok-Schoorl neemt weer deel aan de beraadslagingen. 

De heer Van Rijn dient namens de fracties van de BBH, D66, CDA en VVD een 

motie in (zie bijlage). 

Na discussie wijzigt de heer Van Rijn de motie namens de indieners. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

De raad neemt de gewijzigde motie unaniem aan. 

 

12. Uitwerking armoedebeleid 

De heer Van Trigt dient namens de fracties van CDA, D66, GroenLinks en Bloeiend 

Hillegom een motie in (zie bijlage). 

Na discussie wijzigt de heer Van Rijn de motie namens de indieners. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

De raad neemt de motie unaniem aan. 
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13. Hamerstukken: 

13a. 2
e

 begrotingswijziging 2015 Omgevingsdienst West-Holland 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13b. 9
e

 wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13c. Overeenkomst accountantsdiensten 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13d. Beslispuntennotitie Herziening Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13e. Ontwerpbestemmingsplan Oosteinderlaan 62c 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13f. Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 

 De heer Van Egmond legt een stemverklaring af. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13g. Bestuursrapportage 2015 

 De heren Van Trigt en Van Heusden leggen een stemverklaring af. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.26 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 oktober 2015. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 

 

 

 

 

 BIJLAGE 

 

AMENDEMENT  (verworpen)   

Onderwerp: Fietspad Hillegom-Bennebroek 

Ingediend door de heer Van Egmond (GroenLinks) 

 

Tekst amendement 

Beslispunt 2 vervalt 

 

Toelichting: 

Eén van de argumenten voor het laten vervallen van het oorspronkelijke tracé is dat 

het alternatieve tracé minder verstoring op het natuurgebied zal veroorzaken. 

Als (al of niet als resultaat van de nu lopende juridische procedure) de bruikbaarheid 

van het alternatieve tracé beperkt zal worden, dan is de achterliggende gedachte 

hiervan eveneens het verminderen van de verstoring op het natuurgebied. 

Alhoewel juridisch gezien wellicht legitiem, getuigt het niet van consistent beleid om 

in die situatie een fietspad volgens het oorspronkelijk tracé te realiseren waarvan de 
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bruikbaarheid onbeperkt zal zijn. Naast het verminderen van verstoring langs het 

alternatieve tracé zou dan nl. op 300 meter afstand een situatie worden gecreëerd die 

nieuwe verstoring veroorzaakt. 

 

AMENDEMENT  (ingetrokken)   

Onderwerp: Programma Centrumontwikkeling Hillegom 

Ingediend door de heer Van Heusden (Bloeiend Hillegom) 

 

Tekst amendement 

Aan c. Visie op de openbare ruimte het volgende toe te voegen:  

Met dien verstande dat bij het creëren van de directe aansluiting van de Mariastraat 

op de Hoofdstraat gekozen wordt om een plein te creëren, direct voor de panden aan 

de Mariastraat, zodanig dat hier een verblijfsvriendelijke pleinruimte ontstaat. De 

tekst op pagina 15 (2.2.1. Noordelijke entree en Hoofdstraat noord) wordt hierop 

aangepast. 

 

Toelichting: 

Blijkens de ruimtelijke analyse blijft de horeca bij het Martinusplein te beperkt en niet 

ondersteund door een verblijfsvriendelijke (lees: “gezellige”) pleinruimte. In de visie 

op de openbare ruimte wordt ook gesteld dat het gebied rond de kruising 

Hoofdstraat-Bernhardstraat-Mariastraat een plein-achtig gebied is wat versnipperd is 

geraakt. 

In deze visie wordt ook voorgesteld de Hoofdstraat als historische lijn wat 

nadrukkelijker vast te houden en de Mariastraat weer als vanouds te laten aansluiten 

op de Hoofdstraat. Dit bemoeilijkt volgens onze fractie het creëren van een gezellig 

plein, aansluitend aan de panden aan de Mariastraat. 

 

De aantrekkelijkheid van dit verblijfsgebied kan worden bevorderd wanneer de 

beschikbare ruimte van de thans aanwezige korte verbindingsstraat en 

parkeerplaatsen wordt benut om een plein te creëren. Daarmee kan ook de ligging 

van het terras van horecaetablissement “Het Alternatief” worden verbeterd omdat dan 

wat meer afstand van de Hoofdstraat en het zebrapad kan worden gehouden. 

 

AMENDEMENT  (ingetrokken)   

Onderwerp: Programma Centrumontwikkeling Hillegom 

Ingediend door de heer Van Egmond (GroenLinks) 

 

Tekst amendement 

Voeg als beslispunt 2 toe 

Het uitvoeringsprogramma  cq. plan van aanpak zodanig in te richten en aan de raad 

aan te bieden, dat de raad in staat is om de benodigde kredieten stapsgewijs toe te 

kennen en de raad hiertoe tijdig van informatie te voorzien over de tussenresultaten 

en overige relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op het realiseren van het 

beoogde resultaat. 

 

Toelichting: 

Het Programma Centrumontwikkeling Hillegom zal een lange doorlooptijd hebben en 

een aanzienlijke investering van de gemeente vragen. Mede door de lange 

doorlooptijd is er sprake van veel onzekerheden in het traject. Hiermee is de 

doelmatigheid van de investering ook onzeker. 

Gemeentelijke middelen dienen slechts dan ingezet te worden als er voldoende 

zekerheid is omtrent cq. voldoende vertrouwen is in een doelmatige besteding. 

Ook in dit programma kunnen de gemeentelijke middelen dus worden toegekend als 

er sprake is van blijvend vertrouwen in het realiseren van het beoogde resultaat: een 

aantrekkelijk verblijfsklimaat in het centrum en een daarmee gepaard gaande 

toenemende economische en sociale functie van het centrum. 
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Dit vertrouwen zal mede tot stand komen op basis van de tussenresultaten van het 

programma, de inbreng van de verschillende partijen hierin  en de externe 

ontwikkelingen die mede van invloed zijn op het eindresultaat. 

Gezien de onzekerheden die hiermee gepaard gaan, dient de raad in staat gesteld te 

worden om de benodigde kredieten stapsgewijs toe te kennen. 

De gefaseerde uitvoering van de plannen biedt hiervoor een goede basis. 

 

 

MOTIE  (aangenomen na wijziging)   

Onderwerp: Bezuinigingsvoorstel voor Inkoop Jeugdhulp 2016 

Ingediend door de heer Van Rijn namens de fracties van BBH, D66, CDA en VVD 

 

Tekst motie 

De raad 

overwegende dat 

- dat er bij de raad een breed gedeelde zorg bestaat over de wijze waarop de 

bezuinigingsoperatie bij de inkoop jeugdzorg 2016 is vormgegeven; 

- de raad onvoldoende is betrokken bij het proces van de inkoop jeugdzorg  

- het ontbreekt aan voldoende gegevens om weloverwogen beleidsgestuurde 

keuzes voor bezuinigen te kunnen maken; 

- de raad verantwoordelijk is voor het beleid en zich verantwoordelijk voelt voor 

de geboden zorg; 

- het ontbreekt aan voldoende gegevens over effectiviteit van beleid en 

klanttevredenheid; 

- de aanbesteding jeugdzorg 2017 nog vormgegeven moet gaan worden, 

van oordeel dat 

- het voorstel bezuinigingen inkoop jeugdzorg onder te grote tijdsdruk staat om 

op dit moment alsnog met de raad tot inhoudelijke keuzes te komen; 

- het belang van cliënten prevaleert boven het belang van organisaties en 

instellingen; 

- het Bezuinigingsvoorstel B Inkoop Jeugdzorg 2016 geen onomkeerbaar 

voorschot kan nemen op de organisatie en inkoop jeugdzorg 2017, 

roept het college op 

- voor de inkoop jeugdzorg 2017 de raad aan het begin van het vormgeven van 

de organisatie en het aanbestedingproces intensief te betrekken; 

- de vormgeving van de organisatie en het proces vanuit het perspectief van de 

cliënten op te zetten en niet vanuit de bestaande situatie van organisatie; 

- hiervoor bij de colleges van de samenwerkende Duin- en Bollengemeentes en 

de overige in HR samenwerkende gemeentes voldoende draagvlak te 

organiseren 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Aangebrachte wijziging: 

Het dictum na “samenwerkende gemeentes”  aanvullen met: 

“in een vroegtijdig stadium”. 

 

MOTIE  (aangenomen)   

Onderwerp: Uitwerking armoedebeleid 

Ingediend door de heer Van Trigt namens de fracties van CDA, D66, GroenLinks 

en Bloeiend Hillegom 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- per 1 januari 2015 de categoriale regelingen compensatie eigen risico en 

tegemoetkoming ouderen, chronisch zieken en gehandicapten is vervallen; 
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- het college van B&W aangeeft dat in 2014 van de inwoners van 65 jaar en ouder er 

1.466 inwoners gebruik maakten van de regeling compensatie eigen risico en 

1.423 inwoners van de regeling tegemoetkoming ouderen, chronisch zieken en 

gehandicapten; 

- niet duidelijk is welke van de inwoners die gebruik maakten van één van de twee 

regelingen een laag inkomen en vermogen heeft; 

- er oudere inwoners met een laag inkomen en vermogen kunnen zijn waarvoor het 

wegvallen van de categoriale regelingen tot een verlaging van het netto-inkomen 

welke er (mede) toe leidt dat zij financieel in de problemen komen, 

spreekt als zijn mening uit 

- dat ouderen met een laag inkomen en laag vermogen niet de dupe mogen worden 

van het wegvallen van de categoriale regelingen compensatie eigen risico en 

tegemoetkoming ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, 

verzoekt het college 

- te onderzoeken op welke wijze ouderen met een laag inkomen en laag vermogen 

financiële ondersteuning kunnen krijgen zodat zij de vaak niet zichtbare 

meerkosten die zij hebben, die niet door andere regelingen worden vergoed, 

kunnen betalen en hiervoor een voorstel aan de raad voor te leggen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


