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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 31 maart 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), M. Roelofs (BBH) 

en F.R. Vrijburg (CDA) 

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

 

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

 

Afwezig: de heer F.Q.A. van Trigt (CDA) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Mevrouw Van Maris spreekt in over het werk van Stichting Present Bollenstreek. Zij 

overhandigt een onderzoeksrapport over de waarde van projecten van Present aan 

de burgemeester en wethouder Snuif. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Van Heusden stelt vragen over het bouwplan 3
e

 Loosterweg 130 e.o. Deze 

worden beantwoord door wethouder Verheijen. De wethouder zegt toe de raad vóór 

de zomer te informeren als er duidelijkheid over het bouwplan is. 

De heer Van Heusden stelt vragen over de planschade Weeresteinstraat 14. Deze 

worden beantwoord door wethouder Verheijen. De wethouder zegt toe de vragen 

schriftelijk te beantwoorden. 

De heer Jansen stelt vragen over schade aan de rotonde N208-Wilhelminalaan. Deze 

worden beantwoord door wethouder De Jong.  

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over vervanging/herstel van de Hillegommerbrug 

over de ringvaart. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

De heer Van Egmond stelt vragen over gezamenlijk optreden van de zes 

Bollengemeenten bij de statencommissie van Zuid-Holland over de Duinpolderweg, 

zoals genoemd in het Leidsch Dagblad van 31 maart. Deze worden beantwoord 

door wethouder De Jong. 

Na schorsing stelt de voorzitter voor het ingekomen stuk over de planschade 

Weeresteinstraat 14 niet in rubriek B maar in rubriek C te zetten. 

 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 17 en 18 februari 2016 

en de raadsvergadering van 3 maart 2016 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 
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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, waarbij 

het ingekomen stuk over de planschade Weeresteinstraat 14 onder C wordt gezet 

(advies vragen van het college).  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. Er zijn geen aanvullende vragen. 

In aanvulling op de beantwoording van de vragen van GroenLinks over de 

veiligheid bij het station, meldt de heer Van Erk dat er een gesprek is geweest met 

NS. Hij zegt toe het verslag hiervan naar de raad te sturen. 

 

8. Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017 

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

Hillegom een amendement in (zie bijlage). 

Na discussie trekt de heer Van Egmond namens de indieners het amendement in. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9. Hamerstukken: 

9a. Vaststelling bestemmingsplan Parapluplan Herziening Prostitutieregels 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9b. Bestemmingsplan Herziening Van den Endelaan 41/43 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9c. Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9d. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Oosteinderlaan 62c 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9e. Verordening Duurzaamheidslening Hillegom 

De heer Jansen legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9f. Verordening Starterslening gemeente Hillegom 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:16 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 april 2016. 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

AMENDEMENT  (ingetrokken) 

Onderwerp: Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017 

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

Bloeiend Hillegom 

 

Tekst amendement 

Aan beslispunt 2a het volgende inhoudelijke uitgangspunt toe te voegen : zorg kan 

altijd worden geleverd indien en wanneer dat nodig is. 

 

Toelichting 

Als verantwoordelijke overheid dienen we binnen de ons ter beschikking staande 

mogelijkheden te waarborgen dat noodzakelijke zorg geleverd wordt. De basis hiervoor 

wordt gelegd bij de inkoop van de zorg. 

In de voorliggende Inkoopstrategie Jeugdhulp worden de volgende risico’s vermeld : 

“zorg kan niet geleverd worden" en "(gedeeltelijke) afbouw zorgvormen". Voor de wijze 

waarop deze risico’s voorkomen dan wel beheerst worden wordt verwezen naar de 

risicoparagraaf in het Inkoopplan. Hiervoor dienen echter wel de juiste kaders te worden 

meegegeven in de Inkoopstrategie. 

Het hier toegevoegde uitgangspunt beoogt de inkoop van zorg primair te richten op de 

continuïteit van zorg, in die zin dat contracten met zorgaanbieders geen belemmering 

vormen voor het leveren van noodzakelijke zorg. Dit zou bv. kunnen betekenen dat 

contracten tussentijds worden bijgesteld indien de continuïteit de van zorgverlening dit 

vereist. 

 

 


