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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 3 maart 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

Leden:  de dames 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), 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 A. de Jong, F.J. Roelfsema en J.A.J. 

Verheijen 

 

Afwezig: mevrouw A. van Dijk (PvdA) en de heer J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer Evers aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Meskers spreekt in over de Duinpolderweg. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Van Heusden stelt vragen over de positie van de gemeenteraad in het 

proces van de Duinpolderweg. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

De heer Van Egmond stelt vragen over de rapportages 3
e

 en 4
e

 kwartaal 2015. Deze 

worden beantwoord door de heer Van Erk. De heer Van Erk zegt toe de raad 

schriftelijk te informeren wat de financiële gevolgen zijn van de integratie van het 

project Organisatieontwikkeling in het traject van de ambtelijke samenvoeging. 

De heren De Goeij en Van Egmond stellen vragen over de uitspraak van de Raad van 

State over de Vosse- en Weerlanerpolder. Deze worden beantwoord door wethouder 

Verheijen. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 13, 14 en 27 januari 

2016 en de raadsvergadering van 4 februari 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 ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. De heer Van Egmond acht de vragen 

van GroenLinks over de veiligheidssituatie bij het station onvoldoende 

beantwoord. De heer Van Erk zegt toe de beantwoording nogmaals te bekijken. 
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8. Gemeenschappelijke regeling HLT Samen 

De heer Van Trigt dient namens de fracties van CDA, BBH en VVD motie 1 in (zie 

bijlage). 

De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks en Bloeiend 

Hillegom motie 2 in (zie bijlage). 

Wethouder De Jong zegt toe dat de doelstellingen in de begroting van HLT Samen 

zo mogelijk SMART geformuleerd zullen worden. 

De heer Van Egmond trekt namens de indieners motie 2 in. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

De raad neemt motie 1 unaniem aan. 

 

9. Woonvisie 2015-2019 

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

motie in (zie bijlage). 

Wethouder Verheijen zegt toe het onderwerp Uitvoeringsprogramma Woonvisie 

op te nemen in de kwartaalrapportages. 

De heer Boschma trekt namens de indieners de motie in. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10. Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016 

Wethouder Verheijen zegt toe de raad tijdens de zienswijzetermijn inzicht te 

geven in de relevante plannen en de consequenties ervan voor aantallen 

woningen en locaties in Hillegom. 

De raad besluit volgens voorstel. De fracties van Bloeiend Hillegom en 

GroenLinks zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 

 

11. Concept programma 2017 RDOG Hollands Midden 

De heer De Goeij dient namens de fracties van VVD, GroenLinks en Bloeiend 

Hillegom een motie in (zie bijlage). 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

De raad neemt de motie unaniem aan. 

 

12. Herziene begroting Holland Rijnland 2016 

De heer Van Heusden dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom, BBH, CDA, 

D66 en GroenLinks een amendement in (zie bijlage). 

De raad neemt het amendement unaniem aan. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

 

13. Hamerstukken: 

13a. Regionaal beleidsplan VRHM, Korpsbeleidsplan en Bestuurlijke uitgangspunten 

kostenniveau brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:53 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2016. 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

MOTIE 1 (aangenomen) 

Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling HLT Samen – Rob-rapport 

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

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende 

- dat de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen bezig zijn met de invulling van het 

besluit tot ambtelijke fusie met ingang van 1 januari 2017; 

- dat hiermee de zeggenschap over de uitvoeringstaken van de gemeenten op 

afstand wordt gezet; 

- dat de rekenkamer HLN in zijn rapport ‘Samen naar beter, gemeenteraad en 

governance rondom verbonden partijen’ constateert dat de gemeenteraden van 

Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout thans beperkt in staat zijn hun kaderstellende 

en controlerende taak uit te oefenen ten aanzien van verbonden partijen; 

- dat de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) met zijn rapport van december 

2015, getiteld ‘Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de 

bovengemeentelijke samenwerking’ heeft geconcludeerd dat de wisselwerking 

tussen gemeenteraden en gemeenschappelijke regelingen voor verbetering 

vatbaar is, dat die verbetering nodig is en ook mogelijk is; 

- dat de ROB in genoemd rapport als kernaanbeveling formuleert: ‘Met meer 

aandacht van gemeenteraden voor een betere wisselwerking tussen 

gemeenteraden en bovengemeentelijke samenwerking wordt de democratische 

legitimiteit versterkt’; 

- dat de ROB de kernaanbeveling nader heeft uitgewerkt in aanbevelingen voor 

gemeenteraden, raadsgriffiers, colleges van B&W, besturen van 

samenwerkingsverbanden, de Provincie, de minister van BZK, regering en 

parlement, 

van mening dat 

- het op afstand zetten van de uitvoeringstaken spanning kan opleveren met de 

wens van gemeenteraden om sturing te houden op wat er op afstand gebeurt; 

- de raad van de gemeente Hillegom behoefte heeft aan een nauwere betrokkenheid 

met de verbonden partijen en nu in het bijzonder de gemeenschappelijke regeling 

HLT Samen; 

- deze verbondenheid zodanig vorm gegeven zou moeten worden dat de raad niet 

alleen tijdig en over de relevante zaken geïnformeerd wordt maar tevens op het 

juiste moment in positie gebracht wordt om bijv. mee te spreken en richting te 

geven aan het functioneren van een verbonden partij en, wanneer van toepassing, 

te maken beleid; 

- de aanbevelingen van de ROB het waard zijn om opgevolgd te worden, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- zich maximaal in te spannen om (waar mogelijk) de aanbevelingen uit genoemd 

ROB-rapport ook daadwerkelijk op te volgen en vorm te geven zowel met 

betrekking tot de GR HLT Samen als de overige gemeenschappelijke regelingen 

waarin wordt deelgenomen en voor 1 oktober 2016 in een notitie aan de raad te 

beschrijven op welke wijze het dit gaat doen; 

- daartoe zo nodig overleg te voeren met de verschillende actoren die op 

gemeentelijk niveau betrokken zijn bij het opstellen en de uitvoering van de 

gemeenschappelijke regelingen en in het bijzonder de gemeenschappelijke 

regeling HLT Samen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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MOTIE 2 (ingetrokken) 

Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling HLT Samen - SMART 

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

Bloeiend Hillegom 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- in het bedrijfsplan van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT 

Samen doelen worden gesteld die voor een groot deel het bestaansrecht van de 

van de werkorganisatie vormen; 

- deze doelen derhalve belangrijke kaders vormen voor het beleid van de 

werkorganisatie, 

van mening dat 

- de verdere kaderstelling voor en controle op het beleid gediend zijn bij het 

formuleren van de doelen volgens het principe van SMART (specifiek, meetbaar, 

acceptabel, realistisch en tijdsgebonden); 

- het bereiken van de in het bedrijfsplan gestelde doelen en de transparantie 

hiermee worden bevorderd, 

gehoord de beraadslaging, 

dringt er bij het college op aan 

- om bij de inrichting van de GR HLT Samen te borgen dat in de jaarlijkse 

begrotingen de doelstellingen indien mogelijk worden geformuleerd volgens het 

principe van SMART 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE  (ingetrokken) 

Onderwerp: Woonvisie 2015-2019 Duurzaam wonen 

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

GroenLinks 

 

Tekst motie 

De raad, 

constaterende dat 

- in de Woonvisie is opgenomen dat duurzaam bouwen belangrijk is;  

- de gemeente per project betreffende duurzaamheid (en levensloopgeschiktheid) 

maatwerk zal gaan bieden; 

- de gemeente een verordening Duurzaamheidslening voor particuliere woningen 

voorbereidt, 

van mening dat 

- maatregelen voor duurzaam bouwen, energie- en waterbesparing in de woonvisie 

onvoldoende worden geconcretiseerd;  

- er steeds meer aandacht komt te liggen op de bestaande voorraad;  

- om de toekomstwaarde van woningen te behouden het noodzakelijk is om 

duurzame kwaliteit toe te voegen; 

- corporaties momenteel weinig financieringscapaciteit hebben; 

- isolatie (energieneutraliteit), goede zonsituering van de daken en andere 

mogelijkheden om in en op gebouwen duurzaam energie op te wekken en te 

gebruiken van toenemend belang zijn bij verduurzaming;  

- de gemeente een aanjaagfunctie heeft bij verduurzaming, 

gehoord de beraadslaging, 

roept het college op 

- te onderzoeken of het mogelijk is om vanuit de gemeente een revolverend fonds in 

te richten voor de verduurzaming van bestaande bouw van 

woningbouwcoöperaties en andere verhuurders; 
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- via anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars duurzaamheid (streven naar 

Energie Prestatie Coëfficiënt 0) het leidend principe te laten zijn bij de 

ontwikkeling van nieuwbouwprojecten 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE  (aangenomen) 

Onderwerp: Concept programma 2017 RDOG Hollands Midden 

Ingediend door de heer De Goeij namens de fracties van VVD, GroenLinks en 

Bloeiend Hillegom 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- het concept programma RDOG HM 2017 de situatie van Veilig Thuis (VT) beschrijft 

en het ontstaan van wachtlijsten noemt. (“In 2015 was er sprake van een enorme 

toename meldingen, onderzoeken en is een wachtlijst ontstaan. In de komende 

periode wordt gewerkt aan het wegwerken van deze wachtlijst”.)  

- de inspectie VT Hollands Midden onvoldoende scoorde op bereikbaarheid, 

veiligheid, registratie en wachtlijst. Met een verbeterplan is er gewerkt aan 

verbetering edoch de wachtlijst blijft een punt van zorg.  

- er 400 meldingen zijn (peildatum begin jan.2015) die VT in behandeling heeft. 

Hiervan zijn er 108 casussen waarin na de triage er een achterstand is in het 

oppakken van onderzoeksactiviteiten. Van deze casussen op de wachtlijst zijn er 

nog 5 uit augustus. 

van mening dat 

- er geen sprake mag zijn van een wachtlijst/-tijd, omdat het hier gaat om 

meldingen waarin er vermoeden is van kindermishandeling,-verwaarlozing of -

misbruik. 

- een tijdelijke inzet van 2 extra mankracht (verbeterplan VT) geen structurele 

oplossing biedt voor het “wegwerken” van 100 zaken en voorkomen van een 

nieuwe wachtlijst,  

gehoord de beraadslaging, 

draagt het college op 

- bij RDOG Hollands Midden te bepleiten 

- dat er toegewerkt wordt naar een verbeterplan, met als doel een structurele 

oplossing voor de wachtlijst VT;  

- dat dit verbeterplan een permanente inzet behelst die toezicht houdt op de 

instroom- en doorlooptijd en het voorkomen van een wachtlijst; 

- de raad een keer per kwartaal te informeren over de wachtlijst, instroom en 

doorstroom VT totdat de problemen zijn opgelost 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

AMENDEMENT (aangenomen) 

Onderwerp: Herziene begroting Holland Rijnland 2016 

Ingediend door de heer Van Heusden namens de fracties van Bloeiend Hillegom, 

BBH, CDA, D66 en GroenLinks 

 

Tekst amendement 

Besluitpunt 2 te vervangen door:  

de navolgende zienswijze naar aanleiding van de herziene begroting in te dienen: 

“De gemeenteraad van Hillegom hecht er nadrukkelijk aan dat in de eerstvolgende 

begroting van Holland Rijnland een betere uitwerking conform het SMART-principe 

wordt bereikt.”  
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Toelichting 

Bij de behandeling in het algemeen bestuur van de Inhoudelijke Agenda 2016-2020 is 

toegezegd dat in de begroting een nadere uitwerking van het SMART-principe zou 

worden gegeven. Deze uitwerking is in de thans voorliggende herziene begroting nog 

onvoldoende SMART. 

Wij vinden dat kaderstelling en controle van het uitgevoerde beleid vereisen dat de 

doelstellingen in de begroting zo veel als mogelijk is worden geformuleerd volgens 

het principe van SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 

tijdsgebonden). 

 


