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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 28 april 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 

Hillegom), C.J. Hoekstra (CDA, vanaf punt 2a), 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), 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, F.Q.A. van Trigt en 

J.A.J. Verheijen 

 

Afwezig: de heer J. van Duffelen (BBH) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer De Goeij aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad schrapt agendapunt 8 (Voor- en vroegschoolse educatie 2017-2018) en 

voegt in plaats hiervan een punt aan de agenda toe ter behandeling van een 

motie over hetzelfde onderwerp. De heer Boschma dient namens de fracties van 

D66, CDA, BBH en VVD deze motie in (zie bijlage). 

De raad voegt agendapunt 9a toe ter behandeling van een motie over Evaluatie 

HVVP 2009-2018 van de fractie van Bloeiend Hillegom. 

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 mevrouw C.J. Hoekstra toe te laten als lid van de raad. 

Mevrouw Hoekstra legt de eed af. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De raad besluit de motie over Voor- en vroegschoolse educatie te behandelen als 

agendapunt 3a. 

De volgende personen spreken in over Voor- en vroegschoolse educatie 2017-2018: 

de dames Kruyt en Van Rooijen, mevrouw McKay namens mevrouw Elst en de heer 

Meirmans, mevrouw Van der Westen namens de peuterspeelzalen het Smurfenbos, 

't Boefje en Morgenland en de heer Penning namens Stichting Peuterspeelzalen 

Hillegom. 

 

3a. Motie Voor- en vroegschoolse educatie 2017-2018 

De raad neemt de motie aan. Alleen de fractie van Bloeiend Hillegom is tegen. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Van Egmond stelt vragen over de stand van zaken Duinpolderweg. Deze 

worden beantwoord door wethouder De Jong. De wethouder zegt toe de 

besluitenlijst van de gezamenlijke vergadering van de provinciale-statencommissies 
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van Noord- en Zuid-Holland van 20 april aan de raad toe te sturen. Enkele 

raadsleden stellen aanvullende vragen over dit onderwerp die ook door wethouder 

De Jong worden beantwoord. De raad neemt zijn aanbod aan om een 

brainstormsessie te houden over de inhoudelijke kant van het project 

Duinpolderweg. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 16 en 17 maart en de 

raadsvergadering van 31 maart en 5 april 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 Jansen stelt aanvullende 

vragen. Hij zal deze ook schriftelijk indienen ter beantwoording. 

 

8. Voor- en vroegschoolse educatie 2017-2018 

Dit agendapunt is vervallen. 

 

9. Economische Agenda Duin- en Bollenstreek 

De heer Adamse dient namens de fractie van D66 een motie in (zie bijlage). 

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

De raad verwerpt de motie. Alleen de fracties van D66 en GroenLinks zijn vóór. 

 

9a. Motie Evaluatie HVVP 2009-2018 

De heer Jansen dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom en GroenLinks de 

motie in (zie bijlage). 

Na discussie besluit de heer Jansen namens de indieners de motie aan te houden 

tot een volgende vergadering. 

 

10. Hamerstukken: 

10a. Vaststelling bestemmingsplan, stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Kwekerij 

 Veelzorg Hillegom 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10b. Jaarrekening 2015 en begroting 2017 Gemeenschappelijke regeling VAB 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10c. Omgevingsvisie Hillegom 2030 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:19 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 mei 2016. 

 

 

 

 

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

 BIJLAGE 

 

MOTIE  (aangenomen) 

Onderwerp: Voor- en vroegschoolse educatie 2017-2018 

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

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- aan de gemeenteraad op 28 april 2016 een voorstel is voorgelegd over een 

nieuwe “Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het 

bezoeken van kinderopvang in Hillegom 2017-2018”;  

- in deze Verordening een tegemoetkoming in de ouderbijdrage is opgenomen 

voor ouders/verzorgers, zijnde éénverdieners met een kindje dat VVE behoeft en 

voor ouders/verzorgers met een gezinsinkomen lager dan 110% van het sociaal 

minimum, niet gekoppeld aan een indicatie voor VVE; 

- ouders/verzorgers van kinderen zonder noodzaak tot VVE-begeleiding, die geen 

gebruik kunnen maken van de Wet Kinderopvang en met een inkomen boven 

110% sociaal minimum in dit voorstel geen tegemoetkoming ontvangen; 

- Minister Asscher van Sociale Zaken de Tweede Kamer op 26 april 2016 per brief 

heeft geïnformeerd over de bestuurlijke afspraken die hij met de VNG heeft 

gemaakt over een aanbod voor alle peuters. Afgesproken is dat gemeenten zich 

zullen inzetten een financieel toegankelijk aanbod te doen aan peuters zonder 

recht op kinderopvangtoeslag, die nu niet naar een voorschoolse voorziening 

gaan; 

- het Rijk daarvoor structureel € 60 miljoen beschikbaar stelt aan gemeenten via 

een decentralisatie-uitkering, startend met € 10 miljoen in 2016; 

- het wetsvoorstel hiervoor rond de zomer aan de Kamer zal worden aangeboden 

- met de geplande harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 

dezelfde eisen gaan gelden voor beide voorschoolse voorzieningen; 

- de verantwoordelijkheid voor het aanbod voor peuters zonder recht op 

kinderopvangtoeslag bij gemeenten ligt, 

van mening dat  

- het door de Minister aangekondigde wetsvoorstel peuters betreft zonder recht op 

kinderopvangtoeslag en dit bij aanname door het parlement effect heeft op de 

inhoud van de nieuwe Verordening; 

- zorgvuldige besluitvorming bij het vaststellen van de nieuwe Verordening van 

groot belang is voor zowel peuters, organisaties als ouders/verzorgers; 

- de Raad geen besluit kan nemen over het voorstel voor een nieuwe Verordening, 

omdat het moet worden aangepast aan de nieuwe wet, 

overwegende dat 

- in het voorstel voor de nieuwe Verordening onder andere de volgende 

uitgangspunten zijn benoemd:  

 de Wet op de Kinderopvang is de voorliggende voorziening 

 de keuzevrijheid van ouders/verzorgers is zo breed mogelijk 

 de toegang tot VVE wordt mogelijk voor alle kinderen, die dit nodig hebben 

 het principe “geld volgt kind“ zowel voor de vergoeding voor VVE aan 

organisaties, als voor de tegemoetkoming voor de opvang aan de 

ouders/verzorgers geldt, 

gehoord de beraadslaging, 

spreekt uit dat hij deze uitgangspunten onderschrijft 

en draagt het college op 

- uiterlijk voor de Raad van 15 september 2016 met een voorstel voor een nieuwe 

verordening te komen, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwe wet c.q. 

het wetsvoorstel en bovengenoemde uitgangspunten worden verwerkt, opdat er 

vanaf 1-1-2017 een nieuwe verordening van kracht kan worden 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE  (verworpen) 

Onderwerp: Economische agenda Duin- en  Bollenstreek - Circulaire economie 

Ingediend door de heer Adamse namens de fractie van D66 

 

Tekst motie 

De raad, 

constaterende dat 

- een belangrijke doelstelling van de economische visie het behoud is van 

werkgelegenheid voor de toekomst; 

- de economische visie vooral gericht is op het versterken van de bestaande 

economische structuur van greenport en toerisme; 

- de circulaire economie als thema niet genoemd staat in de economische agenda die 

voor de langere termijn richting moet geven aan de economische ontwikkeling van 

de Duin- en Bollenstreek, 

overwegende dat 

- de noodzaak tot een circulaire economie steeds groter wordt en het belang hiervan 

door bedrijven (MVO-Nederland) en overheden (Pianoo, G32, Metropoolregio 

Amsterdam) breed wordt onderschreven; 

- de transformatie naar een circulaire economie nog veel tijd, energie en middelen zal 

vergen voordat de effecten zichtbaar worden; 

- de circulaire economie, naast greenport en toerisme, als nieuwe economische 

structuur veel kansen biedt voor werkgelegenheid in de Duin- en Bollenstreek van de 

toekomst; 

- een netwerk van ondernemers en kennis en expertise voor ondernemers cruciaal is 

voor het slagen van een circulaire economie, 

van mening dat 

- de circulaire economie als thema een plaats verdient op de economische agenda van 

de Duin- en Bollenstreek; 

- de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek een belangrijke voorbeeldfunctie 

vervullen in het uitdragen van het belang van de circulaire economie en een bijdrage 

kunnen leveren in het creëren van een marktvraag voor circulaire producten; 

- binnen de Duin- en Bollenstreek er voldoende ruimte is op de bestaande 

bedrijventerreinen voor bestaande bedrijven en ondernemers die een bijdrage willen 

leveren aan de circulaire economie, 

roept  het college op 

- om de circulaire economie als thema een plaats te geven op de economische 

agenda. Bijvoorbeeld door het te gebruiken als afwegingscriterium in de selectie van 

toekomstige projecten van de groslijst die worden geïnitieerd; 

- om in de uitwerking van project 8 (Het Ondernemershuis) van de economische 

agenda mee te nemen dat ondernemers worden ondersteund in het creëren van 

ketens binnen de circulaire economie; 

- om de Meerlanden hierbij nadrukkelijk te betrekken; 

- om stichting Rijk een advies te vragen over hoe de gemeenten van de Duin- en 

Bollenstreek circulair kunnen inkopen zodat de vraag naar circulaire producten en 

diensten op de markt kan worden vergroot 

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

Onderwerp: Evaluatie HVVP 2009-2018 

Ingediend door de heer Jansen namens de fracties van Bloeiend Hillegom en 

GroenLinks 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- het college een memo Tussenrapportage HVVP (d.d. 1 maart 2016) heeft opgesteld; 

- deze rapportage is besproken in de raadscommissie van 13 april 2016;  

- in deze tussenrapportage wordt vermeld dat medio 2018 de totale 

uitvoeringsperiode van het HVVP wordt geëvalueerd; 

- in de begroting van 2015 wordt vermeld dat in 2015 het HVVP wordt geëvalueerd en 

herzien; 

- het opgestelde memo een opsomming is van losse uitgevoerde zaken en hierdoor 

een relatie mist met de stand van zaken over voltooiing van de kaders en 

uitvoeringszaken op korte en middellange termijn; 

- het HVVP een extra belang krijgt bij de nieuwe Omgevingswet, 

van oordeel dat 

- de raad met het gepresenteerde memo geen invulling kan geven aan zijn 

controlerende taak; 

-  dit memo ook geen basis is voor oordeelvorming of discussie over het gevoerde 

beleid; 

- de eindevaluatie in 2018 te laat is voor bijsturing door de raad, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- de evaluatie van het HVVP alsnog voor de zomer van 2016 uit te voeren en aan de 

raad te sturen zodat de raad, indien nodig, het HVVP kan bijstellen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


