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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 6 januari 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

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) en F.Q.A. van 

Trigt (CDA)  

Secretaris: de heer A.J. Jaspers, griffier 

 

Aanwezige wethouders: de heren A. de Jong en F.J. Roelfsema 

 

Afwezig: wethouders mevrouw A.E. Snuif en de heer I.A.M. ten Hagen en de 

heren A.L.J. Slobbe (BBH) en F.R. Vrijburg (CDA) 

 

 

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 raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Ontslagname wethouder Ten Hagen 

Wethouder De Jong zegt toe, naar aanleiding van een interview met wethouder Ten 

Hagen, een persbericht te sturen waarin vermeld wordt dat het standpunt van het 

college ten aanzien van de Duinpolderweg onveranderd  is. 

De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks, Bloeiend Hillegom 

en de PvdA een motie in (zie bijlage). 

Wethouder De Jong reageert op de motie.  

De raad verwerpt de motie. De dames Heemskerk-Rekké en Van Dijk en de heren 

Jansen, Van Heusden en Van Egmond zijn voor de motie. De overige leden van de 

raad zijn tegen. 

 

4. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2016. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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BIJLAGE 

 

MOTIE  (verworpen)   

Onderwerp: Ontslagname wethouder Ten Hagen 

Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks, 

Bloeiend Hillegom en de PvdA 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

 de gemeentewet voorschrijft dat een wethouder in principe woont in de 

gemeente waarin deze zijn/haar functie vervult, 

van mening dat 

 er geen zwaarwegende redenen zijn om bij de vervulling van de huidige 

wethouders-vacature van dit principe af te wijken; 

 een ingezetene van Hillegom de voorkeur verdient op grond van zijn/haar 

binding en bekendheid met Hillegom en zijn inwoners; 

 het ingezetenschap, samen met de eis van capabel bestuurder, van groter 

belang is dan politieke kleur en/of lidmaatschap van enige politieke partij, 

spreekt als zijn mening uit 

 dat bij de aanstelling van de nieuwe wethouder het uitgangspunt gehanteerd 

dient te worden dat deze ingezetene is van Hillegom, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


