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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 9 juni 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, F.Q.A. van Trigt en 

J.A.J. Verheijen 

 

Afwezig: mevrouw C.J. Hoekstra (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 verdaagt agendapunt 5, Programmarekening 2015, naar de volgende 

vergadering. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Van Egmond stelt vragen over de voorgenomen bomenkap in de Kerkstraat. 

Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

 

4a. Benoeming burgerlid 

De raad benoemt de heer M.A. Dijkshoorn als burgerlid met 17 stemmen vóór en 

1 tegen. 

 

5. Programmarekening 2015 

Dit voorstel is verdaagd. 

 

6. Kadernota 2017  

De heer Evers dient namens de fracties van BBH, VVD, D66 en CDA motie 1 in (zie 

bijlage). 

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

en PvdA motie 2 in (zie bijlage). 

Wethouder Snuif zegt toe met haar collega’s in overleg te gaan over de 

vormgeving van buurtgericht werken, bij de transformatieagenda voor het sociaal 

domein en domeinoverstijgend.  

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

De raad neemt motie 1 unaniem aan.  

De raad verwerpt motie 2. De fracties van GroenLinks, Bloeiend Hillegom en PvdA 

zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 
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7. Hamerstuk: 

I&A-projecten HLT Samen 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:14 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2016. 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 



 

3 

 BIJLAGE 

MOTIE  (aangenomen) 

Onderwerp: Kadernota 2017 – Programma 1 

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

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat  

- er veel bedrijven en particulieren in het Hillegoms buitengebied zijn die dagelijks 

problemen ondervinden van een trage internetverbinding; 

- marktpartijen op dit moment nog steeds terughoudend zijn met het aanleggen van 

snelle internetverbindingen in buitengebieden; 

- zowel op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn als voor economische groei 

snel internet steeds belangrijker wordt, 

van oordeel dat 

 een snelle internetverbinding voor bedrijven en particulieren heden ten dage bijna 

onontbeerlijk is, 

gehoord de beraadslaging, 

roept het college op 

 onderzoek te doen naar welke adressen (gebieden) in Hillegom nog niet zijn 

voorzien van een snelle internetverbinding en vervolgens in kaart te brengen welke 

mogelijkheden er zijn om in samenwerking met marktpartijen het Hillegoms 

buitengebied aan te sluiten op het bestaande glasvezelnetwerk in onze gemeente 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE  (verworpen) 

Onderwerp: Kadernota 2017 – Programma 1 

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

Bloeiend Hillegom en PvdA 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

 het nationaal energieakkoord van alle geledingen in de Nederlandse samenleving, 

inclusief de overheid, een bijdrage verwacht aan de omschakeling naar 

hernieuwbare energie; 

 de gemeente Hillegom een aantal panden in bezit heeft die nog niet zijn voorzien 

van zonnepanelen maar hiervoor in principe wel in aanmerking komen; 

 de investering in zonnepanelen ook vanuit financieel oogpunt aantrekkelijk is 

omdat deze onder de huidige omstandigheden binnen een beperkt aantal jaren 

wordt terugverdiend, 

van mening dat 

 de gemeente Hillegom deze mogelijkheden dient te benutten om hiermee 

daadwerkelijk en direct een bijdrage te leveren aan de omschakeling van fossiele 

naar hernieuwbare energie; 

 de gemeente een voorbeeldrol heeft als het gaat om duurzaamheid en het 

omschakelen naar hernieuwbare energie, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

 dit jaar onderzoek te doen naar de mogelijkheden om op (de daken van) de 

gemeentelijke panden zonnepanelen te plaatsen en de raad over de uitkomst te 

informeren; 

 indien de uitkomst van het onderzoek hiertoe aanleiding geeft een voorstel aan de 

raad voor te leggen voor de benodigde investering 

en gaat over tot de orde van de dag. 


