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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 4 februari 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.A. van Rijn 

(BBH), M. Roelofs (BBH, vanaf punt 2a) en F.Q.A. van Trigt (CDA)  

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

 

Aanwezige wethouders: mevrouw A.E. Snuif, de heren A. de Jong, F.J. Roelfsema en J.A.J. 

Verheijen (vanaf punt 2b) 

 

Afwezig: J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom) en F.R. Vrijburg (CDA) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt mevrouw Heemskerk aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De heer Van Egmond stelt mede namens de fracties van PvdA en Bloeiend 

Hillegom voor agendapunt 11 (Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden) te 

verdagen naar een volgende vergadering. 

De raad verwerpt dit ordevoorstel. De fracties van GroenLinks, PvdA en Bloeiend 

Hillegom zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 

 

De heer Van Trigt stelt namens de CDA-fractie voor agendapunt 10 (Ontwerp 

Welstandsnota 2016) te verdagen naar een volgende vergadering. 

De raad neemt dit ordevoorstel aan. De fracties van D66 en PvdA zijn tegen. De 

overige fracties zijn vóór. 

De voorzitter zegt toe de raad breed te laten informeren over welstandsvrij 

bouwen. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

2a. Onderzoek geloofsbrief en toelating raadslid 

De Commissie onderzoek geloofsbrief verklaart dat zij de stukken in orde 

heeft bevonden. 

De raad besluit de heer M. Roelofs toe te laten als lid van de raad. 

De heer Roelofs legt de verklaring en belofte af. 

 

2b. Benoeming wethouder 

De raad benoemt unaniem de heer J.A.J. Verheijen en besluit ook voor het overige 

unaniem volgens voorstel. 

De heer Verheijen aanvaardt zijn benoeming en legt de eed af. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
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5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 26 november 2015 en 

de raadsvergaderingen van 10 december 2015 en 6 januari 2016 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

De raad actualiseert de lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en 

doorlopende toezeggingen. 

 

6. Ingekomen stukken 

De voorzitter merkt op dat het stuk van Holland Rijnland niet onder E maar onder 

D moet staan. 

De ingekomen stukken zullen volgens het aldus aangepaste voorstel worden 

afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. 

De heer Van Heusden stelt nadere vragen over de beantwoording met betrekking 

tot het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Herziening Prostitutieregels. Deze 

worden  beantwoord door wethouder De Jong. 

 

De burgemeester draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend 

voorzitter, de heer Van Heusden. 

 

8. Veiligheidsbeleid Hillegom 2016-2020 

De heer Van Erk zegt toe ouderenmishandeling op te nemen in het uitvoeringsplan 

en de taken van de BOA’s te prioriteren conform het beleidsplan. 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van GroenLinks is tegen. 

 

De heer Van Heusden draagt het voorzitterschap over aan de burgemeester. 

 

9. Nota Grondslagen waarderingsssubsidies 2017-2020 

Mevrouw Heemskerk dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom, BBH, CDA en 

GroenLinks een amendement in (zie bijlage). 

De raad neemt het amendement aan. De fracties van D66 en PvdA zijn tegen. De 

overige fracties zijn vóór. 

De raad besluit volgens het geamendeerde conceptbesluit. De fracties van D66 en 

PvdA zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 

 

10. Ontwerp Welstandsnota 2016 

Dit voorstel is verdaagd naar een volgende vergadering. 

 

11. Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden 

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

amendement in dat het gehele conceptbesluit vervangt (zie bijlage). 

De raad besluit volgens het geamendeerde conceptbesluit. De fracties van PvdA, 

GroenLinks en Bloeiend Hillegom zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 

 

12. Benoeming burgerlid 

De raad benoemt unaniem de heer S.A. Kil als burgerlid. 

 

13. Benoeming lid auditcommissie 

De raad benoemt unaniem de heer J.J.R. Jansen als lid van de auditcommissie. 

 

14. Hamerstukken: 

14a. Ontwerpbestemmingsplan Leembruggenstraat 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
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14b. Begrotingswijziging Werkvoorzieningschap KDB 2015 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14c. Wijziging bebouwde komgrens ingevolge de Boswet 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14d. Managementletter interim-controle accountant 2015 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:47 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 maart 2016. 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIJLAGE 

 

AMENDEMENT  (aangenomen)   

Onderwerp: Nota Grondslagen waarderingsssubsidies 2017-2020 

Ingediend door mevrouw Heemskerk namens de fracties van Bloeiend Hillegom, 

BBH, CDA en GroenLinks 

 

Tekst amendement 

In het conceptbesluit “2017-2020” te wijzigen in “voor het jaar 2017”. 

 

Toelichting 

Het jaar 2016 kan dan benut worden om goed onderbouwde nieuwe grondslagen op te 

stellen. De raad wil hierbij in een vroeg stadium zijn inbreng kunnen leveren. 
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AMENDEMENT  (aangenomen)   

Onderwerp: Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden 

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

 

Tekst amendement 

Het conceptbesluit te vervangen door: 

1. op basis van gesprekken met de klanten die nu een maatwerkvoorziening HbH 

hebben, door de ISD te laten bepalen of een algemene voorziening voor hen 

passend is en zo ja, deze met een overgangstermijn van minimaal drie maanden 

collectief op 1 oktober 2016 in te voeren en de indicaties af te ronden voor 1 juli 

2016; 

2. de hogere kosten die hieruit voortvloeien tot een maximum van € 225.000 te 

dekken uit de reserve sociaal domein; 

3. het college op te dragen om, indien de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 

de overgang naar een algemene voorziening blokkeert, binnen zes weken na de 

uitspraak de raad een een alternatief voorstel voor te leggen. 

 

Toelichting 

1. De gemeenteraad van Hillegom heeft op 19 maart 2015 besloten per 1 januari 

2016 van de hulp bij het huishouden categorie 1 een algemene voorziening te 

maken. Er is echter onduidelijkheid of een algemene voorziening Hulp bij het 

Huishouden toegestaan is. De Centrale Raad van Beroep in Utrecht doet op zijn 

vroegst half mei 2016 een uitspraak over de versobering van de hulp bij het 

huishouden. Het is onzeker of deze uitspraak voldoende houvast biedt om 

antwoord te geven op de vraag of het űberhaupt toegestaan is een algemene 

voorziening hulp bij het huishouden in te voeren. 

Om op 1 oktober 2016 een algemene voorziening hulp bij het huishouden voor de 

bestaande klanten in te voeren is het noodzakelijk dat zij uiterlijk op 30 juni 2016 

een beschikking ontvangen. 

Door, hangende de uitspraak, de invoering van de algemene voorziening hulp bij 

het huishouden vast te zetten op 1 oktober 2016 wordt: 

- voor 2016 helderheid geboden aan de bestaande klanten; 

- voor 2016 helderheid geboden aan aanbieders; 

- gelijkheid gecreeërd omdat iedereen tegelijkertijd overgaat naar de algemene 

voorziening; 

- helderheid geboden aan de ISD omtrent het tijdspad en de mogelijkheid om de 

onderzoeksgesprekken te voeren. 

2. Door de huidige voorziening hulp bij het huishouden categorie 1 voor bestaande 

klanten ter verlengen tot 1 oktober 2016 vervalt de ingeboekte besparing 2016 

gedeeltelijk. Hiervoor wordt een financiele dekking met een maximum van 

€225.000 gevonden in de reserve sociaal domein. 

3. Als de Centrale Raad van Beroep vóór 1 oktober 2016 uitspreekt dat het niet is 

toegestaan de hulp bij het huishouden als algemene voorziening aan te bieden, zal 

de raad op basis van een voorstel van het college op korte termijn een nieuw 

besluit moeten nemen. 


